
 

Notulen MR VERGADERING 
   

Datum/tijd: Maandag 10 september 2020, 19:30-21.30u. 
Locatie: Delteykschool 
Aanwezig: JM (Pg), JS(Pg), CF (directie Delteyk), MvR (voorzitter; Og), S.P  (Og) 
Afwezig: - 
Verzending verslag: MR, directie, website, GMR (JV) 

 
 Inbreng door: MR Omschrijving 

  Pg Og  
 

MR, met directie Delteyk 

1 Voorzitter - - Opening  
- Notulen MR vergadering 15 juni 2020  

Deze zijn goedgekeurd. 

2 Directie  - 
 

- 
 

Mededelingen vanuit de directie 
- Voortgang WOB project (HB met Teach2day) directie licht het 

project toe. WOB staat voor Werkhoven Odijk Bunnik. In gr 4 
volgt er bij de leerlingen een screening, in overleg met 
Leerkracht en gemaakte taak wordt bepaald of een leerling 
naar de flexklas gaat. Er volgt veel communicatie tussen de 
leerkrachten van de flexklas, leerkracht en ouders. Er is al een 
ouderavond geweest waar de ouders en de leerkrachten van 
de flexklas geïnformeerd werden over de start. 

- Onderwijs 10-14 jr (start in sept. in Houten). Er was voldoende 
aanwas om goed te starten. Vanuit de Delteykschool zijn er 
geen kinderen gestart. We blijven het volgen. 

- Nieuw PG-lid voor GMR, JV zit in de GMR vanuit de 
Delteykschool. 

3 Voorzitter - - Mededelingen vanuit de MR/GMR 
- Mail (anoniem) n.a.v. formatie voor de zomer  

De mail is in de MR besproken en is door directie opgepakt.  

4 Voorzitter I I Evaluatie Jaarplan MR  
Is afgelopen jaren geen verslag van gemaakt – komend jaar wel? 
Door de wisselingen van de MR leden is er geen evaluatieverslag 
gemaakt. 
SP wil dit maken voor schooljaar 2020-2021.  
 

5 Voorzitter - - Huishoudelijk reglement MR  
We hebben het document bekeken en besproken, we zullen een aantal 
puntjes wijzigen.  MvR. past het reglement aan. 
We werken niet met een penningmeester, directie geeft wel aan dat er 
een budget is voor bijvoorbeeld wel en wee. We blijven met elkaar 
alert hierop.  Het is wel attent om ook vanuit de MR (ouders) begaan 
te zijn met wel en wee van het team/ouders. 
PG bespreekt met JV hoe we de communicatie tussen de MR en GMR 
goed laten verlopen. JV mag ook altijd bij ons aansluiten als hij punten 
vanuit de GMR wil bespreken. 

6 Voorzitter - I Jaar agenda MR 2020-2021 
We gaan akkoord met onderstaande punten. We vullen een aantal 
agenda punten aan zoals het bespreken van het 
schoolveiligheidsprotocol- pedagogisch klimaat. 
MvR.  vult deze aan, en deelt deze met ons via de volgende agenda. 
Directie legt uit hoe wij als MR naar de begroting kunnen kijken.  
 
 

7 Directie  I Schoolondernemingsplan 
Alle doelen zijn geëvalueerd.  
PG vertelt ons wat meer over de pilot Snappet in groep 6 en 8. 



 

Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform voor het 
Nederlands Basisonderwijs. We proberen dit een periode uit en 
evalueren daarna of we dit willen inzetten binnen ons onderwijs. 
  

8 Directie  I Schoolgids (ter goedkeuring, zie bijlage) 
Zie ook www.scholenopdekaart.nl – de schoolgids wordt gegeneerd uit 
informatie op die website 
De schoolgids is goed gekeurd. 

9 Allen 
 

- - Rondvraag 
- 14-10 MR cursus : Oudergeleding gaan de cursus volgen. 

 
 
 

 

 

PLANNING MR DELTEYK 2020-2021  

10 september 2020 • Evaluatie Jaarplan MR 2019-2020 

• Jaar agenda 2020 - 2021 (I)  

• Schoolondernemingsplan  

• Schoolgids (ter goedkeuring(I))  

• Huishoudelijk reglement updaten 

• In en om de school   
19 november 2020 • Verkeersveiligheid  

• In en om de school  

• Schoolveiligheidsprotocol (via scholen op de kaart) 

14 januari 2020 • Schoolondernemingsplan  

• In en om de school  

• Begroting (I) – 30 min  
11 maart 2021 • In en om de school   
20 mei 2021 • Schoolondernemingsplan  

• Vakantierooster (I)  

• In en om de school  

8 juli 2021  • Evaluatie Jaarplan MR 2020 - 2021 

• Begroting (I)  

• Communicatie ouders betreffende formatie  

• In en om de school  

• ARBO risico-inventarisatie (voor personeel) 

• Jaarplan MR 2021-2022   

 

http://www.scholenopdekaart.nl/

