
 

NOTULEN MR VERGADERING 
   

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

van Riel (voorzitter; Og), Stéphanie Pirlot (Og) 
Afwezig: … 
Verzending verslag: MR, directie, website, GMR (Justin Vos) 

 
 Inbreng door: MR Omschrijving 

  Pg Og  
 

MR, met directie Delteyk 

1 Martje - - Opening  
- Notulen MR vergadering 10 september 2020  
- Goedgekeurd. 

2 Corine - 
 

- 
 

Mededelingen vanuit de directie 
- Stavaza WOB-project?  
- Tijdens de studiedag inspirerende meeting Typeringen van 

gedrag bij hoogbegaafdheid. Leerkrachten hebben concreet 
gewerkt aan de typeringen in gedrag van de (hoog) begaafde 
kinderen in de klassen. 

- Flexklas: Leuk om uit te wisselen met de kinderen uit de klas. 
Wat hebben ze gedaan?  

- Ondersteuning in de verrijkende opdrachten: Is best een klus 
om goed te managen. Daar zit op dit moment onze aandacht 
op. 

- Snappet: In groep 6 en 8 is het een succes. Doelgerichte app 
die ervoor zorgt dat de kinderen meer tijd op eigen niveau 
goed geholpen worden. Kinderen zien zelf heel duidelijk hun 
progressie.  

- Zorgpunt dat alles er hetzelfde uitziet en het gebrek aan 
schrijven, is dat nog steeds zo? Daar is het team nog steeds 
met elkaar over in gesprek, blijft een punt van aandacht. 

- Enquête: Zit op dit moment op 50%. Sommige vragen zijn 
voor ouders moeilijk te beantwoorden (Geeft de leerkracht 
goed les?) 

- 14 januari stakeholdersanalyse over de enquête. We nemen 
de input mee naar dit overleg 

-  

3 Martje - - Mededelingen vanuit de MR/GMR 
- Geen bijzonderheden gemeld. Notulen van de vergadering 

nog niet ontvangen.  
- Vraag: Hoe zijn de functiebeschrijvingen ontvangen. Daar is 

geen bericht op ontvangen dus aangenomen dat het goed zit. 
- Gesprek met de inspectie: Afgelopen week is er een online 

gesprek geweest met de inspectie. Komt geen verslag van. Ze 
waren positief over hoe de veranderingen die ingezet zijn 
verlopen. Leuk dat zij zien dat we goed bezig zijn. 

4 Martje I I  Huishoudelijk reglement MR 
- Functiebeschrijving secretaris opgenomen. Goed beschreven 

en goedgekeurd. Vastgesteld. Met de aanpassing dat het 
delen agenda van de MR eruit gehaald wordt. De jaarplanning 
van de agenda staat namelijk iedere keer in de notulen.  

- Moeten we een geldigheidsduur van het document 
toevoegen? Wanneer pas je zoiets aan? Wanneer agendeer je 
het op de jaarplanning. MvR maakt document definitief. 

-   

5 Corine ? ?  Begroting 
- Corine legt uit hoe de begroting in elkaar zit. 



 

Duidelijk verhaal. 
MR heeft geen op/aanmerkingen. 

6 Corine - - Schoolveiligheidsplan 
- Inventarisering telefoonnummers (voor leerling gegevens) en 

meenemen EHBO koffers wordt op meerdere momenten 
herhaald in het document. Is dat nodig? Heeft te maken met 
veiligheidsvoorschriften. Alles moet specifiek benoemd 
worden in het document. 

- Wat is het verschil tussen Parnassys en Kanvas? Parnassys is 
het programma waarin alle leerling gegevens in staan. Dat is 
de administratie van citoscores, toets gegevens hulpplannen 
en oudergesprekken. Kanvas gaat over sociaal emotionele 
zaken. Dat staat hieronder. Wanneer krijgen ouders de 
koppelcode van Parnassys? Corine gaat de inloggegevens 
opnieuw versturen. 
  

+ Pedagogisch klimaat 
(via www.scholenopdekaart.nl) 

- Schoolveiligheidsplan en onderwijssplan 
-  Het onderwijsplan gedrag dat is opgesteld door de werkgroep 

Gedrag is besproken. Dit document legt uit  hoe we werken 
met de verschillende methodes aangaande sociaal 
emotionele ontwikkeling en het monitoren van gedrag. 
(Kanjertraining en Kanvas) 

- Kanvas is het leerlingvolgsysteem van Kanjertraining. Middels 
vragenlijsten vullen kinderen en ook de leerkrachten vanaf 
groep 5 t/m 8. Dat zijn vragen over het welbevinden van de 
kinderen . Geeft een inzichtelijk beeld.  

- Informatiebrief over de Kanjertraining voor ouders wordt als 
waardevol ervaren. Groepen 1 t/m 3 doen dit regelmatig, de 
bovenbouw minder. Iets om met elkaar te hebben over de 
communicatie hierover in de bovenbouw.    

- Sociogram is dat ook inzichtelijk voor ouders? Nee, dat wordt 
alleen wanneer dat nodig is door de leerkracht met 
betreffende ouders besproken. 

7 Corine - - In en om de school 
- Skatebaan komt eraan. Sponsorloop heeft een mooi bedrag 

opgeleverd. Blijft wel spannend of het qua hangjongeren goed 
blijft gaan. Daar is wel aandacht voor. 

8 Corine    

9 Allen 
 

- - Rondvraag 
- Sinterklaas en Kerst, hoe gaat het verlopen? 
- Sinterklaas: Sinterklaas komt binnen in aula zonder de 

kinderen erbij. Hij gaat in de aula zitten. Kinderen komen in 
kleine groepjes langs. Protocol volgt nog. 

- Kerst: Voorstel ligt klaar, kerstdiner gaat wel plaatsvinden. 
Kerstdinerspullen mogen wel bereid worden in huis door 
ouders. De concrete invulling van het diner volgt nog. 
Kerstviering in de kerk kan niet. Op Kerst ochtend gaan de 
kinderen met hun leerkracht naar de kerk om een bezoek te 
brengen. Een verdere viering gebeurt dan in de klas met de 
leerkracht na die tijd. 
In de nieuwsbrief na sinterklaas staat meer info 

- Stakeholders analyse van de enquêtevragen komt eraan op 14 
januari: Er moeten nog een aantal ouders gevonden worden 
uit de oudergeleding. Hoe doen we dat?  Ouders uit de 
midden- en bovenbouw. Gewoon open vraag uitzetten via de 
nieuwsbrief, kun je daarna evt. nog gericht ouders gaan 
uitnodigen. Bericht moet door de kerst de deur uit. Overleg is 
14 januari. 

http://www.scholenopdekaart.nl/


 

 
 

 

 

PLANNING MR DELTEYK 2020-2021 We 

10 september 2020 • Evaluatie Jaarplan MR 2019-2020 

• Jaar agenda 2020 - 2021 (I) 

• Schoolondernemingsplan 

• Schoolgids (ter goedkeuring)  

• Huishoudelijk reglement updaten 

• In en om de school   
19 november 2020 • Begroting (I)  

• In en om de school  

• Schoolveiligheidsprotocol (via scholen op de kaart), incl. pedagogisch klimaat 

14 januari 2020 • In en om de school  

• Stakeholdersanalyse (i.e. bespreking van de enquêteresultaten)  
11 maart 2021 • Schoolondernemingsplan  

• In en om de school   
20 mei 2021 • Schoolondernemingsplan  

• Vakantierooster (I)  

• In en om de school  

8 juli 2021  • Evaluatie Jaarplan MR 2020 - 2021 

• Communicatie ouders betreffende formatie  

• In en om de school  

• ARBO risico-inventarisatie (voor personeel) 

• Jaarplan MR 2021-2022   

 


