MR Deelraad Apollo
maandag 9 oktober 2017
Aanwezig: René, Hans, Lisanne en Rochelle
Doel; Voorbereiden zakelijke ouderochtend
*Woensdag 8 november is de zakelijke ouderochtend. Hans en René zullen hierbij beide aanwezig
zijn, van 8.30 uur-9.30 uur. Zij zullen de stukken toe lichten.
*Financiën OR; Rochelle checkt dit bij Marleen. De begroting van de MR zal in dezelfde layout/format gemaakt worden.
*Jaarverslag en jaarplan hebben we aangepast. En wordt per mail verder bekeken.
René voegt een bijlage van de jaarplanning toe aan het jaarplan.
*Nieuwsbrief; in de komende nieuwsbrief vermelden dat de ouders van de MR er tijdens de zakelijke
ouderochtend zijn om de stukken toe te lichten.
Stukje ideeënbus. Hans zorgt voor de ideeënbus voor 17 oktober (kijkavond). Ook sturen we het
format mee met de nieuwsbrief.
*21 november schuiven we aan bij de OR vergadering.
*Agendapunten volgende keer;
Emailaccount eigen MR
Website MR stukje
ICT Bijeen

MR Deelraad Apollo
maandag 25 september 2017
Aanwezig: Nicolet, René, Hans, Lisanne en Rochelle
Notulen 5 juli 2017:
* Ideeënbus; we willen een ideeënbus in de school om de ouders inspraak te geven. Het doel is de
ouderbetrokkenheid vergroten. Lisanne en Rochelle maken een format met vragen. Hans zorgt voor
een ‘bus’. Nicolet checkt of het format ook in het Arabisch/Engels/Pools kan. Vragen zoals ‘Wat vind
je goed bij ons op school’.
*Website; De website is helemaal up to date. Er wordt nog gekeken of de nieuwsbrief vertaald kan
worden op de website.
*Financiën OR; Deze worden doorgemaild zodra deze binnen zijn
*Schoolshirts; Vraag vanuit de OR; hoe staat de MR in de offerte van de schoolshirts? Offerte is
€3200 voor 200 shirts. Dit is 1/3 deel van het spaargeld van de OR.
Wellicht een idee om meerdere offertes aan te vragen. Vrijwillige bijdrage vragen aan ouders?
*Multiculturele lessen; René zoekt rechtstreeks contact met Joke.
*Social media; in te plannen
*oproep klusjesmannen; geen reactie gehad. We plaatsen een herhaalde oproep.
*MR Morgenster; Rochelle heeft een mail gestuurd, maar tot op heden geen reactie. Rochelle
benadert iemand van de MR.
*MR/OR; Kennismaken met elkaar, Marleen neemt dit mee naar de OR vergadering van 26
september.
Punten vanuit de directie
* Start schooljaar/andere schooltijden; Ervaren we als positief. Ook het water drinken gaat goed.
Hier en daar nog wel wat geluiden, maar hier ligt even niet onze focus op. We zijn blij dat dit zo
ontzettend goed wordt opgepakt.
*1 oktober telling; We zijn gegroeid. We zitten op 179 leerlingen.
*Oud papier; Morgenster vraagt iets over de verdeling. Het is nu 48% Apollo en 52% Morgenster, dit
is naar rato van de grootte van de school. Maar Morgenster heeft meer vrijwilligers….
*Staking; duidelijk gecommuniceerd per brief.
Overige punten
* Schoolgids; hier kunnen we per mail op reageren.
* Zakelijke ouderavond/ochtend; Data?!
* Invulling lesuren; Dit gaan we delen in het team. Groep 3 en 4 heeft meer uren. Hoe kunnen we
deze invullen? Inschrijven op workshops, vrijdagmiddag. Ouderbetrokkenheid inzetten.
* Wijksmederijen; Nicolet heeft een mail hierover gehad. Scholen ‘moeten’ aansluiten bij de
vergadering. Dit gaan we delen in het team.

* Scholingsbehoefte; Hans heeft zich opgegeven voor de beginnerscursus. De Quickstart komt er aan
en dit is een soort verdiepingscursus die we gaan volgen.
* MR Apollo; We moeten de financiën/begroting op orde hebben. Ook moeten we het jaarplan en
het jaarverslag afronden voor de zakelijke ouderochtend.
Volgende vergadering

Actiepunten
Format ideeënbus
Creëren ideeënbus
Nieuwsbrief vertaald
op de website
Financiën OR
Social media
Oproep klusjesmannen
MR Morgenster
Tv scherm
MR/OR
Schoolgids
Zakelijke
ouderochtend
Invulling lesuren
Vergadering
wijksmederijen

maandag 9 oktober 19.30 uur

Gemaakte afspraken
Zsm en een stukje in
de nieuwsbrief
Zsm
Checken bij Marloes
wat kan
Doorsturen wanneer
ze klaar zijn
Dit is te realiseren, in
te plannen
Herhaalde oproep
plaatsen
Benaderen MR lid
Wat is er mogelijk
OR vergadering
Per mail op reageren
Voorbereiden;
begroting, jaarplan
Delen in het team
Aansluiten bij
vergadering
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