MR Deelraad Apollo
woensdag 13 december 2017
Aanwezig: Nicolet, René, Hans, Lisanne en Rochelle
Notulen 9 oktober 2017:
* Zakelijke ouderochtend; was een geslaagde ochtend. Opkomst was laag en we hebben er nog even
kort over gesproken. Hoe kan het anders, wat is er besproken etc. We moeten ons profileren als
‘openbare basisschool’. Tijdens het dagelijks bestuur is er gesproken over ouders als ambassadeurs
en hierbij komt er een ‘nieuwe leus’ à thuis voelen. Hier komen we nog op terug.
Mededelingen/agenda:
* Planning; René gaat vergaderdata vastzetten, los van het cluster. Ook deze data’s zijn nog
onbekend. We leggen er 6 vast. Dit wordt gemaild.
* Ideeënbus; We gaan de ideeënbus ‘algemener’ maken. Wellicht kan de leerlingenraad hierin nog
iets betekenen. We denken over iets anders na.
* Website; Deze is up to date. Rochelle mailt de notulen en agenda door naar Marloes (mits deze
definitief zijn) zodat deze ook op de website geplaatst kunnen worden.
* OR; MR/OR 1x per jaar is vastgelegd. De begroting hebben we gehad en deze was correct. Ook
kwam de OR met de vraag over de shirts. Er is een andere offerte opgevraagd bij Combi Sport. Deze
is €1800 goedkoper. MR stemt akkoord.
* Multicultilessen; schuiven we door.
* Voorlichting sociale media; Wie/hoe?!
* MR Morgenster; René heeft al gebeld, maar nog geen gehoor.
* Vakantieregeling; Nicolet laat de vakantieregeling zien. Er wordt gevraagd of we instemmen met
de regeling hoe deze er nu ligt. Hebben we officieel ingestemd eigenlijk?!!?
Volgende vergadering

Actiepunten
Nieuwsbrief vertaald
op de website
Social media
Oproep klusjesmannen
MR Morgenster
Tv scherm
Invulling lesuren
Vergadering
wijksmederijen
Vergaderdata
vastzetten
Resterende punten
van de agenda
van 21
november

maandag 5 februari 19.30 uur

waar Industrieweg 96???

Gemaakte afspraken
Checken bij Marloes
wat kan
Dit is te realiseren, in
te plannen
Herhaalde oproep
plaatsen
Benaderen MR lid
Wat is er mogelijk
Delen in het team
Aansluiten bij
vergadering
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