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Vivaldipad 1
4462JA Goes
0113 229150
mr@dedeltaschool.nl

V.l.n.r.: Carolien, Marjolijn, Lisette, Iris, Vicky, Carina, Marije, Judith, Stephanie, Wendy

Sprienke: Iris Martina (voorzitter/ouder), Judith den
Engelsman (ouder), Marjolijn Essenburch (ouder), Lisette
Veldhuizen (leerkracht), Stephanie Wisse (leerkracht), Vicky
Huiszoon (secretaris/leerkracht). Deltaschool: Wendy van der
Vliet (ouder), Carolien Boone (ouder), Carina Louwman
(secretaris/logopedist), Marije Kopmels (leerkracht).

Iedere school heeft een MR (medezeggenschapsraad), bestaande uit personeelsleden en ouders.
De rol van de MR is meedenken met, controleren en eventueel corrigeren van het schoolbestuur.
Zo praat de MR met het schoolbestuur onder andere over de begroting, beleidsplannen en het
vakantierooster. De MR heeft ook instemmingsrecht, wat betekent dat sommige onderwerpen
alleen met instemming van de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd.

COVID-19
Op 15 maart kreeg Nederland te horen dat alle scholen moesten sluiten in verband met het
nieuwe Corona Virus. Binnen korte tijd is het leren op afstand opgestart. De MR heeft in de
periode van volledige sluiting nog eenmaal vergaderd middels een groepstelefoongesprek. Toen
de scholen weer gedeeltelijk open mochten, heeft het bestuur samen met personeel en de MR
het landelijk protocol gevolgd en daar waar nodig aangepast om ook op school de RIVM
richtlijnen te kunnen volgen. Het was een flinke klus om met alle betrokken partijen tot een
goed en veilig protocol te komen. Te denken valt aan het taxivervoer, kinderen die lichamelijke
hulp nodig hebben in de dagelijkse verzorging, het al dan niet door laten gaan van therapieën,
en zo meer. Uiteindelijk is er na veel brainstormen een groeidocument op tafel gekomen: een
draaiboek met ruimte voor nodige aanpassingen.
Inmiddels zijn we een aantal weken verder en kijken we terug op een geslaagde uitdaging, ook
nu het VSO weer is opgestart.
Vertrek Hans Willemstein
Zoals u al eerder heeft vernomen, heeft Hans Willemstein, directeur van de Sprienke en
Deltaschool, een andere uitdaging aanvaardt en zal hij na de zomervakantie zijn rol als directeur
niet meer vervullen op de Sprienke. Het bestuur van de Korre heeft de MR benaderd om mee te
denken over het invullen van de hierdoor ontstane vacature. Wij waarderen dit zeer en hopen
dan ook dat we op termijn gezamenlijk een nieuwe directeur op de Sprienke mogen
verwelkomen. Rest ons nog Hans veel geluk te wensen met zijn nieuwe baan.
Websites Sprienke / Deltaschool
Aan het begin van dit schooljaar ging de nieuwe site van de Sprienke in de lucht. Sinds kort is
ook de website van de Deltaschool helemaal vernieuwd. U kunt een kijkje nemen op
www.desprienke.nl en www.dedeltaschool.nl. Op deze sites kunt u ook meer informatie
(terug)lezen van en over de MR.
Toekomst Deltaschool en VSO Sprienke
Al een aantal jaren krijgen VSO-leerlingen van de Deltaschool les in het gebouw van de
Sprienke. Dat betekent dat leerlingen van de Deltaschool en leerlingen van de Sprienke soms
samen in één klas zitten. In 2018 heeft de Inspectie van Onderwijs een onderzoek uitgevoerd
naar deze situatie. Hieruit kwam naar voren dat deze samenvoeging op bepaalde punten in strijd
is met de wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt echter wel dat de samenvoeging van
leerlingen van de twee verschillende scholen goed verloopt. Momenteel is het proces gaande om
de situatie zodanig aan te passen dat wel volledig wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.
Hierbij wordt ook gekeken naar de gevolgen die deze veranderingen zouden kunnen hebben
voor de SO afdeling van de Deltaschool. Op dit moment worden hier onderzoeken naar gedaan
en uiteindelijk zal de MR de mogelijkheid krijgen om in te stemmen met een nieuw plan.
MR-vergaderingen schooljaar 2020-2021
De vergaderdata voor volgend schooljaar zijn nog niet bekend. Zodra deze zijn vastgesteld,
zullen de data verschijnen op de websites van de Deltaschool en de Sprienke.
Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u deze altijd via de mail aan ons stellen.
Daarnaast kunt u punten aandragen voor de agenda. Tevens zijn de vergaderingen openbaar.
Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan horen wij dit graag via de mail.

