
 

NOTULEN MR VERGADERING 
   

Datum/tijd: Dinsdag 8 oktober 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) 

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

 
 Inbreng door: MR Omschrijving 
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MR, met directie Delteyk 

1 Johan - - Opening en vaststellen agenda 
Notulen MR vergadering 8 juli: het moet zijn www.scholenopdekaart.nl 
ipv www.schoolopdekaart.nl. Notulen worden vastgesteld. 
 
Formatie en Vakantierooster 2019-2020 vervallen als agendapunt. 
Er zijn 2 aanvullende agendapunten: Schoolgids en Vacature MR-lid. 

2 Corine - 
 

- 
 

Mededelingen vanuit de directie 
Er zijn mededelingen. 

3 Johan  - - Mededelingen vanuit de MR/GMR 
Er zijn geen mededelingen vanuit de MR/GMR. 
Vanuit de MR is deelgenomen aan een MR-cursus (georganiseerd door 
de GMR).  

4 Corine - - Veiligheid rondom de school 
De onduidelijke verkeersituaties is besproken met de 
verkeersambtenaar. Hij is uitgenodigd om langs te komen om de 
situatie te bekijken. Tevens wordt bij de verkeersambtenaar getoetst, 
wat bekend is t.a.v. de verkeersveiligheid bij een mogelijke uitbreiding 
van een fruitteler in het dorp. 

5 Corine - - Evaluatie Jaarplan 2018-2019 
De resultaten van de evaluatie zijn per mail gedeeld met de ouders 
(weekbrief 36-2019). Voorstel is om uit efficiëntie oogpunt het 
jaarverslag Delteykschool te gebruiken om het jaarplan te evalueren. 
Het jaarverslag kan dan tijdens de MR-vergadering op 20 januari 2020 
worden besproken. De MR is akkoord.  

6 Corine - - Begroting 
Dit punt wordt in november 2019 verder besproken. De MR is 
benieuwd wat vanuit het schoolondernemingsplan op de begroting 
gezet wordt. 

7 Corine - - Schoolondernemingsplan (concept) 
De MR heeft het schoolondernemingsplan goedgekeurd en 
ondertekend. 

8 Corine - - Schoolgids 
De MR heeft de schoolgids goedgekeurd. De koppeling met de basis 
info op de Schoolkalender wordt erg gewaardeerd. Vanuit de 
leerkrachten-geleding wordt aangegeven om de Schoolgids te 
bespreken tijdens een teamoverleg, bijv. ten aanzien van het gebruik 
van “de kring”. 

9 Corine   Vrijwillige ouderbijdrage 
Op 16 oktober overlegt de directie van de Delteyk met de OV t.a.v. de 
vrijwillige ouderbijdrage. Terugkoppeling in november. 

10 Johan   Vacaturetekst MR-lid 
De vacaturetekst voor een nieuw MR-lid vanuit de ouders moet 
opgesteld worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de MR-
tekst op de website. 
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Communicatiekanalen: Delteyknieuws, met in de aanhef de attentie, 
link naar de website over de MR, communicatie met het lerarenteam. 

11 Allen 
 

- - Rondvraag en overleg data  2019-2020 
Communicatie notulen MR: via de website (anonieme versie), 
Sharepoint (gewone versie). 
Als de notulen definitief zijn, wordt deze op de website geplaatst en is 
er een aankondiging hiervan via Delteyknieuws. 

 
 

 

PLANNING MR DELTEYK 2018-2019 

25 november 2019 • Schoolgids (ter goedkeuring(I)) 

• Verkeersveiligheid 

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  

 

Vergaderschema 2019-2020 GMR: Pelmolen 19 Houten aanvang 20.00 uur 
  

 


