MR Deelraad Apollo
Dinsdag 9 oktober 2018
Aanwezig: René, Hans, Lisanne, Nicolet en Rochelle
René opent de vergadering.
Notulen 4 juli 2018:
* Enquete; De enquête die wel willen opstellen willen we gaan koppelen aan de OR. Na de
kerstvakantie willen we deze gaan opstellen. Voelen de ouders zich betrokken? Wat missen ze? Wat
kunnen wij nog meer betekenen? Weten ze ons te vinden? Zijn we zichtbaar genoeg?
Wellicht kunnen we in de nieuwsbrief iets laten terugkomen nav de vergadering van de MR, zodat
ouders weten wat er speelt. Ook zouden we graag een emailadres hebben voor de MR.
* Multicultilessen; René komt hier later een x op terug, het is drama in de Molukse wijk op het
moment.
* Spandoek; Rochelle stuurt een foto door van het doek van de Schuthoek. Aan de buitenkant van de
patio is plaatsen mag niet ivm afspraken met architect? Na 10 jaar schijnt dit wel te mogen?
Nav de Kinderboekenweek komt er een ‘puzzel’ in de school te hangen. De MR zal hier een bijdrage
aan leveren.
*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 Joke is zwanger. Ze zal tot eind februari/begin maart blijven werken en wordt
dan vervangen. Verder geen bijzonderheden.
* Jaarverslag 2017-2018; Deze is aangepast en definitief.
* Jaarplan 2018-2019; Deze hebben we nu gewijzigd en zullen als concept meegestuurd worden.
* Cluster MR; René stuurt deze week nog een datumprikker rond voor een nieuwe datum.
* 50 jaar Apollo; Dit schooljaar bestaat de Apollo 50 jaar. We hebben een feestweek gepland, de
week van 25 maart zal in het teken staan van het jubilea. Als MR willen we een doek schenken, zodat
de zichtbaarheid van de school vergroot wordt. Ook denken we na over een vrijdagmiddag drankje
met ouders.
* MFC; Het wijkcentrum draait. René is voorzitter van het wijkcentrum Krakeel. Het handenarbeid
lokaal is weer te gebruiken tot 14.15 uur.
* Kooktoestellen; Lisanne gaat hier achter aan. We willen een kookstel per gang.
* TV scherm; Hans gaat in contact met Albert hierover. De schermen zijn aan elkaar gekoppeld en
wellicht moet er naar de bedrading gekeken worden.
Punten volgens jaarplanner
* Tussenevaluatie en informatie begroting bestuur, incl. begroting school
Hier komen we in het cluster op terug.
Rondvraag
* Jaarplanner; De volgende vergadering nemen we de jaarplanner door en bekijken we wat relevant
is voor onze MR.

Actiepuntenlijst
* Koffieochtend; Dinsdag 16 oktober is de zakelijke koffieochtend.
Volgende vergadering dinsdag 27 november 16.00 uur
Actiepunten
Nieuwsbrief vertaald op de
website
Pitch stuk website
Enquête opstellen met OR
Emailadres MR
Spandoek
MR Morgenster
Cluster MR
Tv scherm ingang
Kookstel
Tussenevaluatie MR
Informatie begroting
bestuur, incl.
begroting bestuur
Website vernieuwen

Gemaakte afspraken
Checken bij Marloes
wat kan
Nicolet heeft destijds
een stuk geschreven
Datum prikken met
OR
Checken bij Marloes
wat mogelijk is
Foto doek Schuthoek
Datumprikker
versturen
Nieuwe datum
prikken
Hans checkt dit bij
Albert
Iedere gang

Datum besluit
4 juli 2018

Uit te voeren door
RA

4 juli 2018

NTK

9 oktober

LE

9 oktober 2018

RK

9 oktober 2018
4 juli 2018

RK
RA

9 oktober 2018

RA

9 oktober 2018

HP

9 oktober 2018

LE

Bespreken in het
Cluster, helderheid

4 oktober 2018

LE/RA

9 oktober 2018

Allen

Checken bij GMR
Tekst wijzigen

