
 

NOTULEN MR VERGADERING 
   

Datum/tijd: Maandag 3 maart 2020, 19:30-21.30u. 
Locatie: Delteyk school 
Aanwezig: Jetty Mulder (Pg), Jesse Smale (Pg), Corine Flapper (directie Delteyk), Johan 

ten Veen (voorzitter; Og), Martje van Riel (Og), Stéphanie Pirlot (Og) 
Afwezig: n.v.t. 
Verzending verslag: MR, directie, website, GMR (Cris vd Meer) 

 
 Inbreng door: MR Omschrijving 

  Pg Og  
 

MR, met directie Delteyk 

1 Johan - - Opening  
Notulen MR vergadering 20 januari zijn vastgesteld en staan op 
website 

2 Corine - 
 

- 
 

Mededelingen vanuit de directie 
Geen mededelingen. Nieuwe groep 2 is gestart na de vakantie. 
Groepen 7 zijn samengevoegd, groep 8 sluit alleen het jaar af. Groepen 
zijn goed gestart. Sommige ouders van groep 7 hadden het graag 
eerder willen weten.  

3 Johan  - - Mededelingen vanuit de MR/GMR  
Volgende keer nieuwe voorzitter bepalen, die dan op 29 juni 
voorzitterschap van Johan overneemt. 
Notulen van de laatste GMR vergadering worden doorgenomen.  

4 Corine I I Schoolondernemingsplan Delteyk 2019-2023 
In schoolondernemeningsplan wordt regelmatig verwezen naar 
bijlagen. Corine zal die ook op de website plaatsen.  
Jaarverslag Delteyk 2019 is herkenbaar voor MR. Dit verslag wordt 
onderdeel van het grote jaarverslag van de Stichting.  

5 Corine A A Zelfevaluatie Fectio 
In de zelfevaluatie stelt de school enkele vragen over het eigen 
functioneren. Dit jaar zal de Audit commissie deze vragen 
beantwoorden en daarmee feedback geven.  
Vanuit MR worden enkele vragen ter toelichting gesteld, bijv. over de 
samenwerking met Partou.  
Actiepunt voor Corine: pag. 10 sociale en maatschappelijke 
competenties nader invullen. 

6 Corine A A RI&E 
Het nieuwe schoolplein maakt dat er veel meer zand de school 
ingelopen wordt. Er wordt georiënteerd op een grotere inloop 
(rooster) om dit te verminderen. Verder zijn klimaatverbetering 
(zonwering) en de akoestiek belangrijke aandachtspunten waar beleid 
op gemaakt is. Naar aanleiding van het plan van aanpak wordt het 
Veiligheidsprotocol opnieuw geagendeerd bij de MR.  

7 Corine   Audit 2 april 
Corine benadert enkele ouders, naast de twee MR-leden, voor een 
gesprek met de Audit commissie. 

8 Allen 
 

- - Rondvraag 
Brainstorm gesprekspunten voor de klankbordgroep: rapporten; 
excursies; Social Schools; schoolsport.  
School heeft de plicht om BSO te regelen. Daaraan wordt voldaan 
doordat Partou er is, ongeacht of die kan voldoen aan de vraag. 

 
 

 

PLANNING MR DELTEYK 2018-2019 

20 januari 2020 • Bespreken jaarverslag Delteykschool 

• In en om de school 

9 maart 2020 • Evaluatie Jaarplan 

20 april 2020 • Evaluatie Jaarplan 



 

• In en om de school 
• Vakantierooster (I) 

29 juni 2020 • Evaluatie Jaarplan 

• Begroting (I) 

• Communicatie ouders betreffende formatie 

• In en om de school 
• ARBO risico-inventarisatie 

• Jaarplan MR 2019-2020  

 


