
AGENDA MR VERGADERING  
 

  Datum/tijd:  Donderdag 27 januari 2022, 19:30-21.30u.  

  Locatie:  Delteyk 

Aanwezig:  Jesse Smale (Pg), Justin Vos (vervangend Pg), Stéphanie Pirlot (Og), Corine van 
Os (directie Delteyk)  

Afwezig:  Jetty Mulder (Pg), Martje van Riel (voorzitter; Og) 

Verzending verslag:  MR, directie, website, GMR (Justin Vos)  

  
 

  Inbreng door:  MR  Omschrijving  

    Pg  Og   Martje is afwezig. Stéphanie is vervangend voorzitter. 
  
MR, met directie Delteyk  
1 Martje  -  -  Opening  & in en om de school 

Oudercommissie (OC) van Partou sluit eerste half uur aan 
 
Lid OC Partou sluit aan. 
Aanleiding is de temperatuur in de zomer bij Partou lokalen. Vooral 
voetbalpleinkant.  
Hoe is dit op school? Recentelijk onderzoek gedaan, gebouw voldoet 
aan de normen. Recentelijk zijn er nieuwe screens buiten geplaatst 
aan die zijde. Of dit ook bij Partou zo is, is ons niet bekend.  
In zomer worden ook dakramen geopend, wellicht geeft dit minder 
ventilatie beneden. Ramen zijn begrensd i.v.m. veiligheid.  
In elke klas staat bij ons nu een luchtreiniger inclusief CO2-meter. 
OC Partou gaat contact leggen over de luchtreinigers, zoals ook wij 
op de Delteyk hebben.  
Schoonmaak is verbeterd in vergelijking met eerder. Nog geen punt 
ter bespreking geweest bij OC Partou.  
Er is onderlinge samenwerking tussen de partijen in het gebouw, 
door medewerkers in de WIS (werkgroep inhoudelijke 
samenwerking).  
OC Partou heeft regelmatig personeelsverloop op de agenda staan. 
Bij 5GDM zou huidig personeel meer uren kunnen draaien (een vaak 
gehoord argument bij vertrekkende medewerkers), hetgeen verloop 
naar verwachting zou beperken. 

2 Corine   -   -  Notulen 

• Notulen MR 25-11-2022 
Og en Pg zijn akkoord. 
• Notulen GMR 03-11-2021 
Ter kennisgeving, geen vragen. 

• Notulen GMR 9-12-2021 
Vraag over WOB: Delteyk is hiermee bezig, o.a. met opstellen 
van beleidsplan, en krijgt hier begeleiding bij.  

3 Corine -  -  Mededelingen vanuit de directie  

Grote zorgen over de opvulling van een vacature, waar tot op 
heden geen reactie op is gekomen. Er is geen vervanging, 
waardoor er veel intern opgevangen wordt.  

4 Martje/ Justin 
  

Mededelingen vanuit de MR/GMR  
Geen. 

5 Corine   Online informatieavond 5-GDM  
Er schuiven twee ouders aan ivm zorgen om de eventuele overgang 
naar het 5GDM. 



Het doel vanuit de ouders: betrokkenheid vanuit ouders, is de school 
bewust van de nadelen en alternatieven. Daarnaast een vraag over 
het besluitproces van het 5GDM en welke rol de MR hierin speelt.  
 
Zorg vanuit ouder dat met de overgang naar 5GDM het TSO 
probleem weliswaar opgelost wordt, maar hiermee een probleem 
gecreëerd voor de leerkrachten, die  ‘’uitgeblust’’ zouden raken? 
Ouders maken zich zorgen om de pauze van leerkrachten. Gaan 
leerkrachten niet over hun grens? 
 
Ouders bespreken ook hun zorgen over de korte lunchpauze. Voor de 
kleuters kan er anders mee omgegaan worden dan bij groep 3-8. De 
ervaring leert dat 15 minuten voldoende is om rustig te eten. Daarna 
gaan de kinderen naar buiten. Mocht het niet voldoende zijn voor 
sommige kinderen, mogen zij daarna hun eten rustig opeten. 
Huidige TSO problematiek, maar ook 5GDM zijn regelmatig tijdens de 
MR besproken. MR is betrokken, ook in de communicatie.  
 
Er wordt een vraag gesteld vanuit ouders hoeveel leerlingen er 
gebruik maken van de TSO. Corine laat dit nog weten; de afgelopen 
jaren zijn het er in ieder geval steeds meer.  
Er is vanuit de school aandacht voor meer veiligheid en pedagogische 
aanpak als gevolg van. regelmatige problemen tijdens de TSO. 
 
Diverse leerkrachten draaien nu ook in de pauze de TSO, gezien het 
personeelstekort bij de TSO. Dit komt de werkdruk van de 
leerkrachten niet ten goede. Bij overgang 5GDM heeft een leerkracht 
meer tijd na schooltijd. 
 
 
De tijden van professionaliseringsbijeenkomsten en cursussen 
beginnen steeds vaker tijdens de huidige schooltijden.Vanuit ouders 
is er zorg vanuit onderzoek dat het bioritme tussen 12-14uur niet 
optimaal is, waardoor het geleerde niet blijft beklijven.  
Ouder geeft hierbij aan dat het wellicht mogelijk is, om de 
bewegende vakken (gym) in de middag te plannen, i.p.v. een gehele 
dag. Hierbij letten op de inzet van afwisseling van activiteiten op een 
lesdag. Dit punt wordt meegenomen. Het is nu al het geval dat de 
cognitieve vakken ’s ochtends worden gegeven en de meer creatieve 
vakken/projecten ’s middags. 
 
Ouder geeft aan dat de voor- en nadelenlijst niet evenwichtig wordt 
weergegeven. De MR heeft dit zorgvuldig bekeken en opgesteld. 
Aspecten zijn vanuit verschillende standpunten te bekijken.  
 
M.b.t. het proces: Pg stemt in met werktijden, Og met schooltijden. 
De wet geeft aan dat de ouders geraadpleegd moeten worden. Dat 
kan op diverse wijzen. School heeft deze raadpleging geïnitieerd.  
Og neemt resultaten van de ouderrraadpleging mee in haar besluit, 
maar mag anders stemmen dan ouders aangeven in de raadpleging.  
 
MR heeft aan het begin van het proces contact gehad met MR Vonk 
om onderzoek te plegen. Zij zijn daar positief over de invoering van 
het 5GDM.  
 
Vragenuurtje maandag 31 januari: 
Via TEAMS, ouders kunnen (van tevoren) hun vragen stellen.  



Ouders krijgen hiervoor een link.  

6 Corine/ 
Martje 

- -  Vragenlijst roosterwijziging 
Paar tekstuele aanpassingen op de eerste conceptversie. Vragenlijst 
wordt gemaild naar de MR en wordt per mail verder afgestemd. De 
vragenlijst wordt in de week van 7 februari uitgedeeld.  

7 Allen   Vooruitblik agenda MR vergadering 8 maart & rondvraag 
Tijdens de volgende MR vergadering in het besloten deel zullen we 
de resultaten bespreken en een besluit nemen over het 5GDM. 

  

 
 

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 

• 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  
20 januari 2022 • In en om de school : deel OR Partou uitnodigen (actie Stéphanie).  

• Schoolveiligheidsprotocol (via scholen op de kaart) – eens in de twee jaar 

• Peiling 5-GDM; informatie avond 31/1 

•  

Dinsdag 8 maart 2022 

Ipv 18 maart  • In en om de school   

• Schoolondernemingsplan   

• Resultaatanalyse 

• Besluitvorming 5GDM  
12 mei 2022  • Schoolondernemingsplan   

• Ontruimingsplan (gelinkt aan schoolveiligheidsplan) 

• Vakantierooster (I)   

• In en om de school    
23 juni 2022  • 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   

 


