MR Deelraad Apollo
Maandag 21 januari 2019
Aanwezig: René, Hans, Lisanne en Rochelle
*Notulen
De notulen van de vorige keer zijn goedgekeurd en kunnen op de website.
Mededelingen vanuit het team; komende periode zijn we gestart met CITO toetsen en het
analyseren hiervan. Er is nascholing op het gebied van begrijpend lezen, leerlijnen van ParnasSys, taal
koppelen aan muziek en cultuur en oudergesprekken.
Denice en Rowena zijn zwanger. De vervanging voor Joke loopt.
Staken; er wordt nu geïnventariseerd binnen alle teams van Bijeen. Wordt vervolgd. Binnen de GMR
zal dit ook terugkomen.
25 maart hebben we een feestweek ivm het 50 jarig bestaan van de Apollo.
*MR
Waar staan we? Wat wordt er verwacht? Wat reilt en zeilt er in de school? Wat moeten we
communiceren ed. Hoe moeten we meer naar buiten treden/meer delen? René en Hans peilen een
groepje ouders binnen hun netwerk hiervoor. Dit wordt de volgende vergadering teruggekoppeld.
*Nieuwsbrief website vertalen
Binnen Bijeen zijn ze bezig met het opstellen van nieuwe websites. Hier wordt aan gewerkt…
*Enquête opstellen
René en Hans maken de eerste opzet van de enquête en Lisanne en Rochelle vullen deze zonodig
aan. Eventuele vraag voor enquête; is er behoefte aan een mailadres voor de MR?
*Spandoek
Lisanne en Rochelle pakken dit op. Informeren naar prijzen en lay-out. Eventueel de ouder uit groep
1/2a benaderen voor een lay-out/drukwerk. Een spandoek/bord in de patio met het logo en voor
binnen iets met de speerpunten oid. Hiermee pakken we ook ons punt ‘zichtbaarheid’ van de school
op.
*Tvscherm
Dit wordt meegenomen naar het overleg met de MR Morgenster. De datumprikker is verstuurd.
Woensdag 27 februari een optie?
*Cluster MR
Datumprikker verstuurd. Maandag 4 maart een optie?
*Schoolgeld
Gecheckt en het schoolgeld wordt verhoogd van €22,50 naar €25.
*Vakantieregeling
Vakantieregeling 2019-2020 besproken. Twee weken meivakantie. Voor onze school blijft er dan nog
ruime aan marge over.
*IB vacature
Dit loopt… is het een idee om de vacatures ook op de eigen website te plaatsen?

*Bieb MFC
Deze wordt misschien weer ter beschikking gesteld. Het doel is het wijkcentrum meer zijn wijkfunctie
te geven.
Ook zouden we nog een keer aanschuiven bij een OR vergadering.
De OR vergadert 8 januari, 28 februari, 4 april en 6 juni.
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Volgende vergadering maandag 1 april van 16.00 uur – 17.00 uur.
18 maart wordt de agenda verstuurd, dus de punten voor de 18e aanleveren.

