NOTULEN MR VERGADERING
Datum/tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Verzending verslag:

Donderdag 25 november 2021, 19:45-21.30u.
Online vanwege lockdown
Jesse Smale (Pg), Justin Vos (vervangend Pg), Stéphanie Pirlot (Og), Martje van
Riel (voorzitter; Og), Corine van Os (directie Delteyk)
Jetty Mulder (Pg)
MR, directie, website, GMR (Justin Vos)
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Opening
• Notulen MR vergadering 28-09-2021 (goedgekeurd)
• Notulen GMR vergadering 21-09-2021 (check)
Mededelingen vanuit de directie
Vanaf januari een nieuwe invalkracht voor groep 6 tot het einde van
het schooljaar.
Inzet werkdrukgelden:
Er is een nieuwe onderwijsassistent aangenomen bij de kleuters.
Voor vijf ochtenden in de week. Ze wordt opgeleid als een zijinstromer. Traject van twee jaar.
Kort delen we info over Sint en Kerst.
Mededelingen vanuit de MR/GMR

MR: geen mededelingen
GMR: geen mededelingen
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Bespreking Audit verslag
Og: Zij jullie wel tevreden met de uitkomsten van de audit?
Is er veel onbegrip over de audit? Pg: Ja
De vraag die we vooraf hadden gesteld: Zie je terug dat we gewerkt
hebben aan de ontwikkelpunten die de inspectie had opgesteld?
(Ondersteuningsroute, onderwijsplannen, zorgstructuur, zichtbare
leerlijnen in de klas) Daar hadden we graag meer duidelijke feedback
op willen ontvangen.
De feedback ging veel over andere zaken waardoor er weinig
concrete punten uitkwamen. Het geheel aan ontwikkelpunten
konden veel collega’s zich niet in vinden.
PG: Wat hebben jullie eruit gehaald? (Og) Ook niet veel concreets.
Feedback over klassenmanagement door alle klassen heen, beetje
vreemd als je niet overal hebt kunnen kijken. Het was onduidelijk
vanuit welke bron / waarneming de feedback vandaan kwam.
Corine gaat nog contact opnemen hierover met de directeur
bestuurder over het verslag.
(Pg) Jammer. Het had voor het team zo leuk geweest als ze wat meer
hadden gezien over de inrichting van het onderwijs. Meer positieve
waarnemingen.
Stand van zaken peiling 5-GDM (zie notulen 28/9)
Informatieavond staat gepland. Data staan in Delteyknieuws. Op
maandag 31 januari 2022 is er een inloopavond waarbij Corine het
5gdm gaat toelichten.
Vragenlijst/Peiling wordt de week daarna uitgezet. Besluit wordt
ongeveer drie weken daarna genomen.
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In februari extra vergaderen? Vergadering van 18 maart halen we
wat meer naar voren. We gaan op dinsdag 8 maart vergaderen i.p.v.
18 maart. (aangepast in de agenda)
Peiling moet gedaan worden, de Og van de MR is vrij om een eigen
keuze te maken in dit onderwerp.
Is er al contact met Partou over de haalbaarheid van de opvang?
Weten zij al iets over de kosten van de opvang?
Corine gaat contact opnemen met Partou.
Begroting 2021-2022
We hebben genoeg leerlingen om volgend schooljaar eventueel te
kunnen starten met 9 groepen.
Corine geeft uitleg bij de begroting van de onderwijsgelden voor het
komende jaar.
Pg en Og stemmen in met de begroting
Arbo Risico Inventarisatie (zie bijlage)
We bespreken het plan van Aanpak. Alle doelen hierin zijn behaald.
Een nieuwe opzet wordt gemaakt door de preventiemedewerker
i.s.m. de organisatie Perspectief.
In en om de school:
• Onderzoek Partou naar Climate Control (warmte zomer)
Temperatuur onderzoek is gedaan bij de Delteyk:
Binnentemperatuur voldoet aan de eisen. De buitenscreens zijn
geplaatst en die hebben positief effect op de binnentemperatuur
in de zomer. Ook de pollenfilters hebben een positief effect op
het luchtkwaliteit.
Wat Partou verder allemaal nog heeft gedaan aan interventies
weet de Delteyk niet.
• Skatebaan: Is erg glad als het geregend/gevroren heeft.
• Klassefoto’s van vorig jaar, waar zijn ze? Worden z.s.m.
onder de leerlingen verdeeld om mee te geven.
Vooruitblik naar volgende MR vergadering
Wat moet er geagendeerd? En wie bereidt wat voor?
Is het een idee om iemand van Partou uit te nodigen om deel te
nemen aan de vergadering van 20 januari bij het puntje In en om de
school? Og gaat de contactpersoon hiervoor benaderen.
Rondvraag
Geen vragen verder

RICHTLIJN PLANNING MR DELTEYK 2021-2022
28 september 2021
•
Evaluatie Jaarplan MR 2020-2021
•
Jaar agenda 2021 - 2022 (I)
•
NPO plan / school analyse
•
Schoolondernemingsplan/ evaluatie doelen/ resultaat analyse
•
Schoolgids (ter goedkeuring(I))
•
In en om de school
•
Peiling 5GDM
18 november 2021;
Verzet naar 25 november

20 januari 2022

8 maart 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In en om de school
Schoolveiligheidsprotocol (via scholen op de kaart) – eens in de twee jaar, komt 2022 terug
Pedagogisch klimaat – vorige keer aan de orde gekomen, ook eens in twee jaar, tenzij aanleiding
Begroting (I) – 30 min
Arbo Risico Inventarisatie (voor personeel)
5 GDM
Evaluatie Audit
In en om de school
Schoolveiligheidsprotocol (via scholen op de kaart)
Peiling 5-GDM; informatie avond 31/1
In en om de school

12 mei 2022

23 juni 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoolondernemingsplan
Resultaatanalyse
Schoolondernemingsplan
Vakantierooster (I)
In en om de school
Evaluatie Jaarplan MR 2021 - 2022
Begroting (I)
Communicatie ouders betreffende formatie
In en om de school
ARBO risico-inventarisatie (voor personeel)
Jaarplan MR 2022-20223

