MR Deelraad Apollo
Dinsdag 27 november 2018
Aanwezig: Hans, Lisanne en Rochelle
We hebben besloten om nav de mail van Hans toch nog even bij elkaar te zitten en de punten vanuit
zijn mail door te nemen.
Nicolet heeft in een mail al een reactie gegeven op een aantal punten.
*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?
We melden ons aan voor de verdiepingscursus. Rochelle mailt dit door.
*Nieuwsbrief website vertalen
Hier is navraag na gedaan. René zou hier een extra optie voor hebben, waardoor het niet heel
omslachtig zou worden.
*Pitch stuk website
Nicolet heeft steekwoorden gedeeld via de mail. Bijeen breed wordt dit opgepakt.
*Enquête opstellen OR
Is het nog noodzakelijk om dit samen met de OR te doen? Brengt de OR nog een enquête uit of pas
aan de start van het nieuwe schooljaar?
Eventuele vraag voor enquete; 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. Waar moeten we ze plaatsen? In de patio, in de loop,
wat is er mogelijk?
*Tvscherm
Hans bekijkt dit en test dit met een ander scherm. Nicolet nogmaals benaderen en kijken wat er
mogelijk is.
*Cluster MR/MR Morgenster
Datumprikker rondsturen op korte termijn.
*ZIEN
Lisanne en Rochelle hebben de scholing mbt ZIEN gedeeld en toegelicht. Zien brengt het sociaalemotioneel functioneren van kinderen systematisch in kaart. De status is nu dat iedereen dit aan het
invullen is en er wordt gekeken hoe dit bevalt.
*Teampunten
We hebben afgesproken dat we alert zijn op het delen van punten vanuit het team. Wat gaat goed,
wat loopt er minder goed.
*Vanuit GMR/DB
De begroting van het bestuur is negatief begroot. Er is wel voldoende geld in kas, maar het doel is
investeren! Met name op nieuw meubilair.

We hebben een nieuwe datum gepland voor de deelraad. Maandag 21 januari 2019, 16.00 uur op de
Apollo
Ook zouden we een keer aanschuiven bij een OR vergadering.
De OR vergadert 8 januari, 28 februari, 4 april en 6 juni.
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