MR Deelraad Apollo
Woensdag 4 juli 2018
Aanwezig: René, Hans, Lisanne en Rochelle
René opent de vergadering.
Notulen 18 april 2018:
* Ideeënbus; De enquête die wel willen opstellen willen we gaan koppelen aan de OR. De OR wil in
het begin van het nieuwe schooljaar ouderhulplijsten uit doen.
* Multicultilessen; René komt hier later een x op terug.
* 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. Wellicht is een schoolbord een beter idee.
Rochelle/Lisanne vragen na waar de Schuthoek dit heeft laten doen.
*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. Nicolet heeft destijds een stukje tekst/pitch
geschreven. Wellicht kunnen we dit gebruiken.
Ingekomen stukken/mededelingen
* Vanuit het team; Juf Joyce is zwanger. Ze zal tot november blijven werken en wordt dan
vervangen. De laatste schooldag willen we weer iets doen met optredens vanaf 10.45-12.00 uur.
9 juli organiseert Bijeen een beachvolleybaltoernooi voor alle Bijeen scholen. Wij doe mee met 3
teams, waarvan 1 ouderteam.
We zijn bezig met nieuwe rapporten.
* Schoolgids; deze zal per mail verstuurd worden en we checken dan de bijlage van de schoolgids.
* Jaarverslag 2017-2018; Deze wordt aangepast en per mail met deze notulen meegestuurd.
* Jaarplan 2018-2019; Deze willen we de volgende vergadering, in combinatie met Nicolet,
aanpassen voor het komende jaar.
* Cluster MR; we vragen ons af wat de meerwaarde nog is binnen het cluster. Wat halen we en wat
krijgen we bij het cluster? 4 oktober willen we voorstellen om 1x per jaar als cluster samen te komen.
* 50 jaar Apollo; Volgend schooljaar bestaat de Apollo 50 jaar. We denken na over wat we kunnen
schenken en wat er van ons verwacht wordt
Punten volgens jaarplanner
* Tussenevaluatie en informatie begroting bestuur, incl. begroting school
Hier komen we in het cluster op terug.
Rondvraag
* ICT verandering; er zijn nieuwe computers op school gekomen. René stelt de vraag over deze
verandering in de GMR.
* MFC; René is in contact geweest met Frank Snippe over het behoud van het MFC. Er wordt nu
gesproken over een zelfstandige stichting in samenwerking met Woonconcept.
Actiepuntenlijst
* MR Morgenster; René verstuurd een datumprikker. Na de zomervakantie
* 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.
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