MR Deelraad Apollo
Maandag 12 februari 2018
Aanwezig: René, Hans, Lisanne en Rochelle
René opent de vergadering.
Notulen 13 december 2017:
* Vergaderdata vaststellen; we willen 6x per jaar vergaderen.
Woensdag 18 april 2018; 19.30 uur
Woensdag 27 juni 2018; 18.30 uur (voorafgaand aan de cluster MR)
Woensdag 19 september 2018; 19.30 uur
De andere data leggen we vast in het nieuwe schooljaar.
* Ideeënbus; Wellicht kunnen we een enquête opstellen aan het eind van het schooljaar om zo de
ouderbetrokkenheid eens te peilen/volgen/vergroten. De enquête zal meerkeuzevragen bevatten en
een kopje anders.
* Multicultilessen; René pakt dit individueel verder op met Joke
* Voorlichting sociale media; Wie/hoe?! Bijv. tijdens een koffieochtend. Of twee tijdstippen, een
ochtend/avond? Wellicht is het in te passen op bijv. een vrijdagmiddag i.c.m. ouders van 13.00-14.00
uur. Welke verwachtingen hebben we? Lisanne legt dit voor bij Marloes/Joyce
Ingekomen stukken/mededelingen
* Juf Laura is zwanger. Juf Anneke stopt per 1 maart en zal nog wel af en toe komen invallen.
Meester Jurriën zal haar vervangen in groep 6.
Er is op het moment veel ziekte onder de leerkrachten. Inval is niet altijd te krijgen. Hierdoor worden
er soms klassen naar huis gestuurd. Een weloverwogen keuze die we op dat moment samen maken.
Juf Bianca is naast juf Aranka een nieuwe onderwijsassistent bij ons op school.
Punten volgens jaarplanner
* Tussenevaluatie en informatie begroting bestuur, incl. begroting school
Hier komen we in het cluster op terug.
Actiepuntenlijst
* Klusjesmannen; Hans en René hebben een aanhanger tot hun beschikking en stellen zich open
voor de klusjes op school. Met de vraag; wanneer is er toegang tot het gebouw? Is dit ook in het
weekend mogelijk? Heeft de school een pasje voor de stort?
* MR Morgenster; René verstuurd een datumprikker.
* Wijksmederijen; Er is geld voor het schoolplein. René checkt bij Lubbert/Martin wat kan/mag.
Plaatsen van een duikelrek? Klimtoestel?
* Andere schooltijden; Er is contact geweest met de Morgenster en dit wordt gedeeld. Ook is er een
enquete uitgegaan en deze is positief. Een tip die naar voren kwam was het plaatsen van koelkasten
voor de bekers. René gaat hier achter aan.
Al pratende komen we ook op de printer. We checken bij Nicolet wat de mogelijkheden zijn tot het
plaatsen van een printer bij de onderbouw. Voor kleurenafdrukken kunnen we ook gebruik maken
van de printer bij René.
Volgende vergadering
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