
 
 

 
 

Agenda en notulen 

Datum vergadering: 24-11-2021 

Aanvang: 19.30 online 

Afwezig: - 

 

Agendapunten: 

 voorbereiding Besproken 
1. Opening en welkom   
2. Actiepunten en 

notulen sept 21 
Doornemen Jaarverslag is akkoord en vastgesteld.  

3. Ingekomen stukken Ellis post MR - 
4. Mededelingen 

vanuit Directie- 
Oudercommissie- 
GMR 

Marie-José 
Dorette 
Ilse 

Marie-José; we werken op dit moment aan de plannen die we op hebben 
gesteld. Cursus Focus op leren lijkt zijn positieve uitwerking te hebben op de 
werkvloer. In groep 5 is Marieke met verlof en wordt vervangen door Nicole 
Berendsen. Knelpunten de komende tijd de invulling voor de groep, afwegen wat 
wijsheid is met het inzetten van personeel. In de invalpool zit één leerkracht 
voor twee dagen. Tip van Judith voor uitnodigingen: geef aan wat er wel kan.  
Jessica; zie je ook opbrengst van de cursus die de communicatie positief moest 
beïnvloeden: binnen het team is de sfeer verbeterd, opener geworden. Er wordt 
meer samengewerkt.  
Juliët is goed gestart, samen met Marie-José volgen ze een cursus voor gedeeld 
leiderschap. Voor de eerste tijd zijn de Deltascholen verdeeld tussen Marie-José 
en Juliët. Waar nodig verdelen ze taken gericht op eigen specialisme. 
 
Dorette: Anja en een andere ouder willen in gesprek met de ROVA of de 
gemeente. Het oudpapiergeld komt nog steeds binnen. Eigenlijk zou dit al 
gestopt zijn. Idee van Marie-José is om dit voor alle scholen samen te doen. 



 
 

 
 

 
Ilse financieel overschot vanuit het bestuur; er is nog steeds niet bekend wat er 
precies mee gebeurt. Ze zijn nu aan het inventariseren op verschillende 
gebieden, meubilair en ict en zijn al aan het investeren op ICT gebied.  
Vanuit het bestuur is verteld hoe de NPO gelden besteed worden. Ook de 
verschillende loonsverhogingen zijn besproken.  
Communicatie (met ouders) is besproken, dit kan ook via het 
leerlingvolgsysteem. SocialSchools kan gekoppeld worden aan verschillende 
leerlingadministratiesystemen. Week voor de GMR wordt de agenda opengezet 
van alle tafelgroepen. De notulen komen daarna ook bij alle leden. Er lijkt meer 
openheid te zijn daar zijn we heel blij mee.  

5. Inzet extra 
middelen 
(financieel); plan? 

Marie-José 
Ellis Coronasubsidie 

Delta is nog niet zover dat het financieel plan gedeeld kan worden. Is nog 
afwachten. Er wordt momenteel gekeken hoe we de budgetten die er zijn 
kunnen gebruiken. Eén van de actiepunten is de aankleding van de hal. Het NPO 
geld wordt besteed aan personeel. De coronasubsidie is besteed aan deels 
personeel en verder gaan we insteken op lezen, leeshoek en schoolbieb. 

6. Inzet ouders op 
school, 
enthousiasme 
Hanneke Gelink 

Ellis terugkoppeling 
vanuit het team 

Op de plenaire van 11 november is dit aan het team gevraagd. Er was animo 3 
leerkrachten en er is 1 concreet plan ontvangen. Ook het handvaardigheidblok is 
één van de vacatures die door school uitgeschreven wordt. De invulling hiervan 
kan heel breed zijn; koken, drama, timmeren. Het gaat dan om 4 opeenvolgende 
weken een uur. 
In verband met Corona is dit niet het moment om het op te pakken. Op het 
moment dat het weer mogelijk is gaan we de aanvragen die er liggen oppakken. 
Komt dan weer terug. 

7. Rooster van 
aftreden is 
aangepast in het 
jaarplan.,  

Zie algemene 
stukken 

Aangepast in het huishoudelijk regelement.  

8. Protocol 
thuiswerken 

In de map van de 
vergadering, 
doorlezen. 

Akkoord stukje discussie over in hoeverre je in detail moet treden. Wat nu niet 
afgestemd is is maatwerk.  

9. Hoe vergroten we 
de betrokkenheid 

 We willen graag input vanuit de ouders, ook voor eventuele agendapunten. Of 
willen we ouders vooral van informatie voorzien.  



 
 

 
 

van de ouders bij de 
MR. 

In de nieuwsbrief kan een stukje, na de vergadering? Het mailadres van de MR, 
SocialSchoolsaccount kan er dan ook bij in. Vragen die er leven kunnen we kwijt in 
de nieuwsbrief.   

10. Rondvraag en 
sluiting 

 Jessica: wat is beleid nu met Sint en Kerst. Sint komt wel maar alles wel in 
aangepaste vorm. Iedere dag verandert de berichtgeving het is dus steeds 
schakelen. 
Rob: Stukken moeten goed te vinden zijn, we kijken ernaar komende week. 
Marie-José wanneer moet ik aansluiten? Het voelt niet altijd even zinvol.  
Mag ik uit de MR groep? Ja is prima. 

 

To do list: 

Taak:  Uitgevoerd 
door 

Einddatum 

Op het moment dat Corona het weer toelaat gaan we de 
ouderhulp opnieuw inventariseren.  

Ellis  

Herverkiezingsbrief naar ouders sturen begin januari. Ellis  
Dorette geeft even door aan Anja dat er naar de continuïteit 
van het oudpapiergeld voor alle Deltascholen gevraagd wordt.  

Dorette  

Stukje voor in de Nieuwsbrief. Na iedere vergadering komt er 
een stukje in de nieuwsbrief. 

Ellis  

Inventariseren van ingekomen opmerkingen van ouders en 
eventueel terugkoppeling verzorgen.  

Ilse  

Kijken naar de stukken en of ze zichtbaar zijn voor iedereen en 
het jaarplan van dit jaar. 

Dorette, Ilse en 
Ellis 

 

To do list van deze vergadering onder de nieuwe agenda. 
Punten vanuit het jaarverslag ook toevoegen.  

Ellis  

 


