NOTULEN MR VERGADERING
Datum/tijd:
Locatie:
Aanwezig:

Afwezig:
Verzending verslag:

Maandag 20 januari 2020, 19:30-21.30u.
Delteyk school
Jetty Mulder (Pg), Jesse Smale (Pg), Annika Hesselink (Og), Corine Flapper
(directie Delteyk), Johan ten Veen (voorzitter; Og), Martje van Riel (Og),
Stéphanie Pirlot (toekomstig Og)
…
MR, directie, website, GMR (Cris vd Meer)

Inbreng door:

MR

Omschrijving

Pg

Og

MR, met directie Delteyk

1

Johan

-

-

Opening
Notulen MR vergadering 25 november zijn vastgesteld en
staan op website
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Corine

-

-

Mededelingen vanuit de directie
Extra kleutergroep:
Vanwege de grote toestroom kleuters wordt er vanaf februari 2020 tot
einde schooljaar een extra kleutergroep ingezet. Een nieuwe collega is
op tijdelijke basis aangesteld tot de zomer. Dit alles is in nauw overleg
met, en toestemming van het bestuur en MR besloten. De nieuwe
groep zal bestaan uit 20 lln. van groep 2.
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Corine

-
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Samenvoeging groepen 7:
Er ontstaan wat vragen rondom het samenvoegen van de huidige
groep 7. Deze groepen zullen met zekerheid samengevoegd gaan
worden. Er is overleg met de betreffende leerkrachten over hoe dit zal
worden aangepakt. Na de voorjaarsvakantie zal dit definitief vorm
krijgen. Communicatie hierover richting ouders en kinderen zal
spoedig daarna plaatsvinden.
Mededelingen vanuit de MR/GMR
Welkom nieuwe MR leden Martje en Stéphanie en korte
uitleg gang van zaken.
Ontwikkeling middenschool (onderwijs 10-14 jarigen) binnen
Fectio?
Door de projectleider is er afgelopen jaar in het land rondgekeken
bij vergelijkbare projecten. Met die input is er beleid geschreven.
We praten met elkaar over welke kinderen er voor dit type
onderwijs in aanmerking kunnen komen. In het begin zal het gaan
om een klas van max. 27 lln. Concreet zou dat beteken dat het in
het startjaar zal gaan om 1 leerling per school. Leerlingen die
moeite hebben met plannen en leren leren zouden op dit
schooltype goed op hun plek zijn, ook kinderen die nog erg jong
zijn voor hun leeftijd, alsook kinderen met een lagere
verwerkingssnelheid.
Veiligheid rondom de school
Nabeschouwing actie klankbordgroep Veilig Verkeer
Werkhoven
De klankbordgroep neemt de punten van school op in hun plan van
aanpak ten aanzien van de veiligheid in Werkhoven. Dit punt is bij deze
afgerond.
Evaluatie PDSA jaarplan 2019-202
De personeelsgeleding ligt enkele doelen uit het jaarplan toe.
Stichting leerKRACHT, Bordsessies, Projectweken. Toptalent: korte
toelichting over de in opzet zijnde Plusklas voor kinderen van de
Bunnikse, Odijkse en Werkhovense Fectioscholen.
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Jaarverslag Delteykschool
-Komt te vervallen, omdat het verslag nog niet af is

9

Allen

-

-

Rondvraag
Is er een MR mailadres? JtV gaat met de ICT coördinator
hierover in gesprek. C maakt dit t.z.t. bekend via mail.
Er komt een mail vanuit de MR naar ouders waarin de nieuwe
MR leden zich kort voorstellen. JtV zal dit verder oppakken
met CF.
Het afscheidsetentje voor de vertrekkende MR leden zal
plaatsvinden op 4 maart. Locatie wordt nog later bekend
gemaakt.

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

