
 
 

Voor in de agenda 
 
23 november 
Tevredenheidsonderzoek op de 
Delteykschool 
14.00 uur stakeholderanalyse 
……………………………………………….. 
30 november 
19.45 uur Ouderavond Fectio in 
Landgoederij, Bunnik 
………………………………………………… 
5 december 
Sinterklaas op school 
……………………………………. 
6 december 
Groep 1 t/m 4 leerlingen vrij 
…………………………………… 
22 december 
Kerstfeest op school 
………………………….. 
23 december 
Kinderen vanaf 12 00 uur vrij 
 

 

 

Nieuwsbrief 17-11-2022 
 

Tevredenheidsonderzoek woensdag 23 november 2022    
Deze weken vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats op onze school. 
Dit najaar organiseren wij het ‘Tevredenheidsonderzoek in 1 dag’. Op deze dag 
vinden verschillende activiteiten en gesprekken plaats in het kader van het 
tevredenheidsonderzoek.  
 
Graag nodig ik je/jullie uit om op woensdag 23 november deel te nemen aan 
onze stakeholderanalyse. Tijdens deze bijeenkomst bekijken en bespreken (een 
afvaardiging van) schoolleiding, medewerkers en ouders de schoolresultaten, 
onder leiding van een adviseur van B&T. Na gezamenlijke duiding van de 
resultaten inventariseren de betrokkenen de inzichten om vervolgens tot 
gerichte actiepunten te komen. 
 
De stakeholderanalyse start om 14:00 uur en duurt 2.5 uur.  
Het is mooi en waardevol wanneer er ongeveer 4 ouders deel nemen aan dit 
gesprek. 
Mocht je belangstelling hebben om op woensdagmiddag 23 november van 
14.00uur tot 16.30 uur mee te doen met de stakeholderanalyse, dan kun je je 
daarvoor opgeven! Stuur een mail naar: corine.vanos@delteyk.nl of  
loop even bij mij langs om je op te geven! Dank!  
  
Sinterklaas 
Alle leerlingen mogen op woensdag 23 november een extra schoen mee naar 
school nemen. Als een extra schoen niet mogelijk is kan ook de gymschoen 
gebruikt worden. 
Op deze dag gaan de leerlingen hun schoen zetten in de klas en natuurlijk hopen 
we dat Sint en Piet 's nachts bij onze school komt.  
 
Reminder 
Boekenkast van Werkhoven stopt; gratis boeken 
De Boekenkast van Werkhoven gaat helaas definitief stoppen. 
De boekenkasten worden voor de laatste keer opengezet op : 

• Vrijdag 18 november van 14.00 uur tot 16.00 uur 

• Zaterdag 19 november van 10.00 tot 12.00 uur. 
Kom naar Het kwartier, De Curtis 7c (zij-ingang) in Werkhoven. Honderden mooie 
romans, thrillers, jeugd- , kinder- en prentenboeken mogen gratis uitgezocht  en 
meegenomen worden. Weg=weg, op=op.    
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Bericht van MR en OV 
Voor de herfstvakantie hebben de voorzitters van de MR (Martje van Riel) en de 
oudervereniging/activiteitencommissie (Eva Vernooij) een gezamenlijke avond georganiseerd. Doel van dit 
overleg was om alle ouders die op een structurele manier betrokken zijn bij de Delteykschool samen te brengen 
en kennis te laten maken met elkaar. De personeelsgeleding van de MR was hier ook bij aanwezig (Jesse Smale 
en Justin Vos), net als de contactpersoon voor de oudervereniging (OV)/activiteitencommissie (AC) vanuit het 
team (Astrid Miltenburg) en de directeur (Corine van Os).  
Het was een leuke avond waarin Eva inleidend startte met de geschiedenis van de OV en de AC. De AC is altijd de 
meest zichtbare poot van de OV geweest. Momenteel is de OV zich zelfs aan het bezinnen of dit onderscheid nog 
wel wat toevoegt. De AC telt ongeveer elf leden die verdeeld zijn over verschillende commissies. Ouders nemen 
vaak jaren zitting in zo’n commissie en leggen zich toe op de organisatie van één activiteit of feestdag. Om de 
meeste commissies te noemen: Sinterklaas, kerst, meesters- en juffendag, carnaval, de avondvierdaagse, het 
openingsfeest, de Koningsspelen en de luizencontrole. Vanuit het schoolteam is aan iedere activiteit ook weer 
één teamlid verbonden. Tamara Vergeer neemt in het team de taak van eventmanager over van Eva Vernooij, 
zodat de verbonden teamleden vooral ondersteunend kunnen zijn, maar niet de kar hoeven trekken samen met 
de AC. 
Gezien vanuit de MR is nauwer contact met de OV/AC prettig omdat de oudergeleding in de MR het perspectief 
en belang van ouders (en hun kinderen) behartigt. Contact met andere ouders, die weer andere ervaringen 
hebben in hun samenwerking met school, is voedend vanwege de meningen en ervaringen van andere ouders. 
Ook vanuit de schooldirectie is er regelmatig behoefte om visies en gedachten van ouders te kunnen polsen. 
Hiertoe dient bijvoorbeeld ook de klankbordgroep. Deze ‘groep’ heeft geen vaste samenstelling, maar wisselt per 
keer doordat school alle ouders via Social Schools uitnodigt om over een bepaald thema mee te denken.  
 
Uit deze avond zijn drie concrete acties voortgekomen:  

• De MR en de OV/AC plannen twee keer per jaar hun vergadering op dezelfde datum, zodat er na de 
afzonderlijke vergaderingen ruimte is voor onderling contact bij een bescheiden borrel (in januari en in 
september). 

• De komende tijd zullen zowel de MR als de OV en de verschillende commissies van de AC zich voorstellen 
in de nieuwsbrief op Social Schools.  

• Vanuit de OV wordt samen met Tamara als eventmanager de schoolfoto’s weer beter georganiseerd. 
Hierbij is er ook het idee om dit in samenwerking met Partou en Kind & Co op te pakken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


