MR Deelraad Apollo
Woensdag 18 april 2018
Aanwezig: René, Hans, Lisanne en Rochelle
René opent de vergadering.
Notulen 12 februari 2018:
* Ideeënbus; In de vergadering van 27 juni gaan we een enquête opstellen over ouderbetrokkenheid.
Dit zal dezelfde vorm krijgen als de enquête over andere schooltijden.
* Multicultilessen; René komt hier later een x op terug.
* Voorlichting sociale media; Groep 8 krijgt dit aangeboden tijdens een les. Wellicht nog een idee
om hier een koffieochtend aan te wijden? Er is al een poos geen koffieochtend meer geweest.
Ingekomen stukken/mededelingen
* Vanuit het team; Juf Laura zal worden vervangen door juf Denice na de meivakantie. De vervanging
wordt nu gedaan door juf Rosa. Ook is juf Xandra bij ons op school en dit is een nieuwe
onderwijsassistent.
* Spandoek; Wanneer je de school binnenkomt is het niet altijd even duidelijk dat je bij de Apollo
bent. Lisanne informeert bij Erwin over een spandoek.
* Ouderbijdrage; Stemt de MR in om de ouderbijdrage te verhogen? Van €45 naar €50 en van €22,50
naar €25? Eerst inventariseren of alle schoolgelden daadwerkelijk betaald zijn. De verhoging moet
niet bedoeld zijn om te compenseren. Om de ouderbijdrage te drukken kan er bijv. een rommelmarkt
oid georganiseerd worden.
*Website; Tijdens de thema avond is dit naar voren gekomen. Binnen Bijeen wordt hier ook al over
gesproken. Een eigen website met minimale kwaliteitseisen en waarbij je je eigen identiteit uit kan
blijven stralen. We koppelen dit terug naar de werkgroep ICT, want zij gaan er mee bezig. In de
volgende vergadering gaan we met de tekst bezig.
*Stakingsgelden; Dit ligt bij het stafbureau. Het merendeel gaf aan dat een teambuildingsactiviteit de
voorkeur krijgt.
* Extra geld werkdrukvermindering; Wij hebben er als team voor gekozen om dit geld in te zetten
voor een onderwijsassistent.
Punten volgens jaarplanner
* Tussenevaluatie en informatie begroting bestuur, incl. begroting school
Hier komen we in het cluster op terug.
Tijdens de volgende vergadering willen we het ook hebben over het concept formatieplan.
Actiepuntenlijst
* MR Morgenster; René verstuurd een datumprikker. Dit moet nog gebeuren…
* Wijksmederijen; Er zal een duikelrek geplaatst worden. Dit wordt bekostigd door de gemeente.
* Andere schooltijden; We hebben het gehad over koelkasten, maar een koelelement of koeltas is
eerst ook een oplossing. Wel zouden we per gang (3x) een kookstel willen. Wellicht kan dit
gefinancierd worden vanuit de MR?
* Printer; Checken bij Nicolet wat de mogelijkheden zijn. Bij de onderbouw willen we graag een
printer in de gang.
Volgende vergadering

woensdag 27 juni 18.30 uur
waar Spectrum Zuid?

voorafgaand aan cluster MR

Rondvraag
* Open Dag; De Open Dag is goed bezocht. Gekoppeld aan PeutersBijeen, dus de opkomst was goed.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 gaven de ouders een rondleiding en dit was zeer positief. Nieuwe
inschrijvingen binnen.
* 200 leerlingen; Wellicht gaan we dit schooljaar de 200 leerlingen bereiken. Wat doen we hiermee?
We hebben even gebrainstormd. Hoelang bestaat de Apollo nu? Wellicht kunnen we dit aan elkaar
koppelen. De pers moet worden ingezet, een groot schoolfeest met bingo/fancyfair. Ouders met
kraampjes en buitenlandse hapjes, een dagprogramma.
* Andere schooltijden; Er volgt een terugkoppeling over de enquête van de andere schooltijden in de
nieuwsbrief.
*Gezamenlijk etentje; We hebben een datum geprikt. Woensdag 30 mei om 18.00 uur. Locatie volgt!
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