
 

NOTULEN MR VERGADERING 
   

Datum/tijd: Dinsdag 25 november 2019, 19:00-20.30u. 
Locatie: Delteyk school 
Aanwezig: Jetty Mulder (lid personeelsgeleding), Jesse Smale (voorzitter; lid personeels-

geleding), Annika Hesselink  (lid oudergeleding), Corine Flapper (directie 
Delteyk) 
Eva Ravensberg (voorzitter OV) schuift aan voor agendapunt 7. 

Afwezig: Johan ten Veen (lid oudergeleding) 
Verzending verslag: MR, directie, website, GMR (Cris vd Meer) 

 
 Inbreng door: MR Omschrijving 

  Pg Og  
 

MR, met directie Delteyk 

1 Johan - - Opening en vaststellen agenda 
Notulen MR vergadering 18 september zijn vastgesteld. 
 
MR van 20 januari 2020 hoeft niet verplaatst te worden. De OV is op 
15 januari 2020. 
 

2 Corine - 
 

- 
 

Mededelingen vanuit de directie 
Een leerkracht verlaat de Delteyk, per 15 december 2019. 
 

3 Johan  - - Mededelingen vanuit de MR/GMR 
Vanuit de MR zijn geen mededelingen. 
Fectio is bezig met de ontwikkeling van een middenschool (onderwijs 
10-14 jarigen). Dit is een project van Fectio en Stichting Heemlanden. 
 

4 Corine - - Veiligheid rondom de school 
De verkeersambtenaar is geweest. Hij geeft aan dat hij het kruispunt 
bij nieuwe wijk geen probleem vindt. De gebruikers moeten er goed 
uitkijken en schuin oversteken. Het fietspad naast de Achterdijk is 
bedoeld voor 2-richting fietsverkeer. Mbt het kruispunt met het 
Zebrapad, daar mag inderdaad een nieuw zebrapad komen. 
De verkeerssituatie bij het kruispunt en het fietspad blijft daarmee 
onduidelijk. Vanuit de klankbordgroep Veilig Verkeer Werkhoven 
wordt dit opgepakt. Corine gaat proberen of er namens de school een 
ouder zitting neemt in de groep. 
 

5 Corine - - Schoolondernemingsplan 
De kwaliteitskalender is besproken. 
Met behulp van het “nieuwe vergaderen” (bordsessies) wordt tot en 
met kerst ingezet op het begrijpend lezen en begrijpend luisteren te 
verbeteren bij de leerlingen (1e doel). 2e doel: taakaanpak 
werkhouding. 3e doel: talentenontwikkeling. 
 

6 Corine - - Begroting 
MR wordt gevraagd om advies. De begroting is besproken. Veel gelden 
zijn opgenomen in de begroting voor nieuwe ontwikkeling van 
leerkrachten.  
  

7 Johan   Vrijwillige ouderbijdrage 
De voorzitter van de oudercommissie licht het voorstel toe om de 
vrijwillige ouderbijdrage van €30,- naar €40,- te verhogen met ingang 
van augustus 2020. Reden zijn o.a. de financiële reserve is geslonken, 
er worden meer educatieve uitstapjes georganiseerd, hierbij neemt de 
ouderhulp af en is vervoer noodzakelijk, landelijk gemiddelde voor de 
vrijwillige ouderbijdrage is €40,-. Die ouders die dit niet kunnen 



 

betalen, kunnen een regeling aanvragen. De oudergeleding van de MR 
stemt met dit voorstel in. De begroting wordt op de ouderavond op 15 
januari 2020 besproken. 
 

8 Johan   Nieuw MR-lid 
Er zijn 3 kandidaten. Dan moeten er verkiezingen komen. De ouders 
stellen zich voor in het Delteyk nieuws. Streven is om dit op 15 januari 
2019 tijdens de ouderavond bekend te maken. Het gaat om één stem 
per ouder. Er kan 11, 12, 13 december gestemd worden tussen 8.20 en 
8.45u.  
   

9 Allen 
 

- - Rondvraag 
Bij het Sinterklaasfeest zijn zwarte pieten en roetveeg pieten. 

 
 

 

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  

 


