
 

 

Jaarverslag 2016-2017 
Medezeggenschapsraad Apollo 11 

 

Introductie 

Dit verslag 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Apollo 11 presenteert hierbij haar jaarverslag over het             
schooljaar 2016-2017. Het verslag is bedoeld voor ouders, directie, teamleden van de school en              
de SPO. Het verslag wordt via ParnasSys naar alle ouders verzonden en gepubliceerd op de               
website van de school. Tevens wordt een exemplaar van het verslag gestuurd naar het bestuur               
van de Stichting Primair Onderwijs te Utrecht (SPO) waarvan Apollo 11 deel uitmaakt. 
 
Inhoud verslag 
Na deze introductie behandelt dit verslag de volgende punten: 
1. Samenstelling MR 
2. Overleg MR 
3. Kernpunten MR 2016-2017 
4. Speerpunten 2017-2018 
 

1. Samenstelling MR 

De MR telt zes leden, waarvan drie teamleden gekozen door het team en drie ouders gekozen door                 
de ouders. We hebben bij de start van het schooljaar bij de teamgeleding afscheid genomen van                
Marloes Baas en Anna Wessel. Zij hebben beiden een goede bijdrage geleverd aan de MR,               
waarvoor we ze hartelijk bedanken! De nieuwe teamleden die zijn aangetreden zijn: Marjorie             
Henriquez en Marjolein Heuven.  
 
De samenstelling van de MR was in dit verslagjaar 2016-2017 als volgt: 
 
Teamgeleding 
Marjorie Henriquez 
Marjolein Heuven 
Jolanda Wierts 
 
Oudergeleding 
Hakan Eker (voorzitter) 
Nadia Daoudi  
Esther In de Betouw-Janssen  
 
(Jeroen Hoogerwerf neemt namens de MR deel aan de GMR) 
 
Samenstelling voor schooljaar 2017-2018 
De samenstelling van de MR is voor het schooljaar 2017-2018 ongewijzigd. 
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2. Overleg MR 

Vergaderfrequentie en verslaglegging 
De MR heeft normaal gesproken een vergaderfrequentie van ongeveer eens in de 6-8 weken.              
Indien nodig komt de MR in een extra bijeenkomst bij elkaar. 
 
Bekendheid bij de achterban 
De MR hecht aan een goed contact met het schoolteam en de ouders, en vindt het van belang                  
team en ouders op de hoogte te houden van haar activiteiten. Gegevens over de MR en haar                 
activiteiten worden daarom gepubliceerd op de website van de school op de MR-pagina. Op deze               
pagina is onder meer de volgende informatie te vinden: gegevens over de samenstelling MR, het               
MR-reglement, de vergaderagenda’s, de notulen en het jaarverslag. 
De MR wil de nieuwsbrief meer gaan benutten om ouders te informeren en te betrekken bij de                 
zaken die de MR behandelt en (dus) van belang vindt voor de ouders. 
 
Algemene ouderavond 
Afgelopen jaar was er de intentie om een ouderavond te organiseren. Hier waren ook al               
voorbesprekingen over gehouden. Echter, er was een miscommunicatie tussen de besteding van            
de gelden vanuit de Ouderraad (die zich volgens hen alleen inzet voor activiteiten waar het               
kinderen betreft) en de MR/directie.  
 
Vergaderingen met andere geledingen binnen school 
De directeur van de school heeft aan alle MR-vergaderingen deelgenomen. Daarnaast is er ook een               
goed informeel contact tussen de directeur en de leden van de MR.  
 
Contacten buiten de school 
De Apollo 11 maakt deel uit van de Stichting Primair Onderwijs te Utrecht (SPO). De SPO scholen                 
hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft/verleent instemming        
of advies over schooloverstijgende zaken met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven.  
Iedere SPO-school is vertegenwoordigd in de GMR. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn                 
van een Medezeggenschapsraad (MR). De Apollo 11 wordt in de GMR vertegenwoordigd door             
Jeroen Hoogerwerf. GMR stukken worden onder de MR-leden verspreid en indien gewenst wordt             
er vooraf input gevraagd en nadien worden de onderwerpen die aan bod zijn geweest besproken               
in de vergadering.  
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3. Kernpunten MR 2016-2017 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die in het afgelopen verslagjaar            
aan de orde zijn geweest: 

3.1 Communicatie met ouders / ouderbetrokkenheid 
 
Om dit onderwerp wat te kaderen, hebben we de uitgave ‘Van ouderbetrokkenheid 1.0 naar 3.0’               
van het CPS als inspiratiebron genomen. Kern daarvan is: “Ouderbetrokkenheid kan niet los gezien              
worden van onze visie op kinderen. We moeten ervoor zorgen dat ouders en school op één lijn                 
zitten. Het belang van het kind staat steeds voorop.”  
Vanuit dit uitgangspunt willen we bekijken welke verbeteringen de school kan aanbrengen op dit              
vlak. Afgelopen schooljaar zijn dit concrete resultaten:  
 
Evaluatie 10-minutengesprekken 
Als MR hebben we geconcludeerd dat elke leerkracht daar zijn/haar eigen strategie voor hanteert.              
Zo zijn er leerkrachten die de resultaten als uitgangspunt gebruiken voor een gesprek (al dan niet                
met lijsten/grafieken) en andere leerkrachten die een ander uitgangspunt hanteren. Dit zou in het              
team en met de IB’er worden besproken, zodat er meer eenheid komt in deze gesprekken.  
 
Wel/niet extra inloopochtenden 
De MR had vanuit haar achterban vernomen dat er meer ruimte moet komen om het werk van de 
kinderen te kunnen bekijken, zodat je als ouder weet waar je kind mee bezig is op school. Als MR 
hebben we bediscussieerd wat hier een goede “werkvorm” voor zou zijn. We hebben extra 
inloopochtenden als mogelijkheid besproken. Echter, dit kost veel onderwijstijd met weinig 
rendement. Bij kleuters komen ouders al dagelijks binnen en bij de hogere groepen is er ruimte 
om tijdens project-afsluitingen te komen kijken. Er is dus gekozen om geen extra inloopochtenden 
te organiseren.  Echter, zowel ouders als teamleden en directie willen graag dat er meer aandacht 
komt voor het feit dat je als ouder altijd welkom bent na schooltijd, tussen 14.45 en 15 uur. Dit is 
meerdere malen gecommuniceerd in de nieuwsbrief.  
 
Communicatie vanuit de MR 
We hebben een foto van de MR op de website geplaatst, in het kader van het vergroten van de                   
zichtbaarheid van de MR. 
In het nieuwe schooljaar kunnen we wellicht ook met enige regelmaat kleine stukjes in de               
nieuwsbrief schrijven over items die in de MR besproken worden. Dit als aanvulling op het               
publiceren van de agenda en notulen van de vergaderingen op de website van de school. 
 
Basisschoolapp 
Er is vanuit de school behoefte aan kortere, meer directe, communicatielijnen met ouders. De 
ervaring leert dat de nieuwsbrief niet in z’n geheel door iedereen wordt gelezen en school wil 
voorkomen dat er te veel mailberichten per week worden gestuurd via email, omdat je het 
overzicht als ouder dan kwijt raakt (met name voor ouders met meer dan 1 kind op school).  
Er is uitgebreid onderzoek gedaan door een werkgroep naar andere communicatiemogelijkheden 
en er is uiteindelijk gekozen voor de basisschoolapp die op de telefoon te openen en lezen is. De 
informatie is overzichtelijk gestructureerd (bijvoorbeeld: agenda, klassennieuws, verlofaanvraag, 
ziekmelding, ideeënbus, inplannen gesprekken). Het is een app die opgebouwd is uit verschillende 
bouwstenen, zodat deze stap voor stap geïmplementeerd kan gaan worden. Gehoopt wordt dat 
meer directe interactie zal ontstaan tussen ouders en school.  
 
Nieuwe website 

MR-jaarverslag 2016-2017 3 



 

 

De huidige website bestaat al weer een aantal jaren en is toe aan vernieuwing. Een ouder van 
school heeft aangeboden hierover mee te willen denken. De nieuwe website zal tegelijkertijd met 
de basisschool app gelanceerd worden. 
 
 
3.2 Kwaliteit van onderwijs / Pedagogisch klimaat 
 
 
Excellente school 
N.a.v. de positieve ontwikkelingen die de Apollo 11 de afgelopen jaren heeft doorgemaakt op 
diverse onderwijsgebieden (denk aan de Nationale Onderwijsprijs 2015-2017, de Wim Kamuprijs 
o.b.v. de theaterlessen die gebaseerd zijn op de thema’s van de Vreedzame School, de goede 
resultaten die worden geboekt met leerKRACHT, etc) heeft de directie besloten om een aanvraag 
te doen tot “Excellente school”.  Voor aanmelding van dit traject moet je als school bij minimaal 
zes onderdelen van het inspectierapport een goed hebben gescoord. Dit is voor de Apollo 11 het 
geval op de volgende onderdelen: aanbod, didactisch handelen, pedagogisch klimaat, resultaten, 
kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. De MR zal vanuit de oudergeleding haar bijdrage geven als dit 
gevraagd/gewenst is, omdat zij dit initiatief steunen. 
 
Evaluatie Pittige Plustorens 
Dit schooljaar zijn de Pittige Plustorens voor het eerst actief ingezet als verrijking voor kinderen die 
dat nodig hadden. Het leerkrachtenteam heeft zelf (mede op basis van de CITO-scores) een 
selectie van kinderen gemaakt, waarvan zijn denken dat de kinderen extra uitdaging nodig 
hebben. Het werken met de Pittige Plustorens is geëvalueerd: er zijn zowel door de leerlingen als 
leerkrachten vragenlijsten ingevuld. Op basis hiervan wordt het programma voor komend 
schooljaar aangepast. Het blijft nog even zoeken naar een goede vorm binnen de organisatorische 
en tijdstechnische mogelijkheden. Voor volgend jaar zou eventueel bekeken kunnen worden of 
ouderparticipatie als ondersteuning zou kunnen dienen.  
 
Sinterklaas 
Van geheel andere orde, maar ook een regelmatig terugkerend thema was ‘Sinterklaas’.  
De evaluatie omtrent wel/niet “zwarte” piet heeft op allerlei niveaus plaatsgehad, zowel inhoudelijk             
als procesmatig. Conclusie inhoudelijk: op SPO-scholen wordt ook in de toekomst Sinterklaas            
gevierd zonder ZWARTE Piet. Er wordt geen gemeenschappelijk kader vanuit de SPO gegeven van              
wat dan wèl, omdat de SPO oog wil houden voor eigenheid van iedere school. Opdracht aan alle                 
scholen is om in overleg met MR te gaan hoe dit op school vorm moet krijgen. Er is dit schooljaar                    
voor dezelfde vorm gekozen als het schooljaar er voor (met o.a. spider-piet en cowboypiet); dit               
was goed bevallen. 
 
Chromebooks 
Na diverse discussies over en weer afgelopen schooljaar is besloten dat ieder kind vanaf groep 5 
per dit schooljaar zijn eigen Chromebook in bruikleen van school krijgt. In de groepen wordt 
ervaren dat de kinderen er nu veel verantwoordelijker mee omgaan. T.a.v. verantwoordelijkheden 
(school/ouders) wordt nog onderzoek gedaan. 
 
Kamp groep 5/6 
Dit schooljaar is voor het eerst in plaats van een schoolreis een kamp (van 1 nacht) georganiseerd 
voor groep 5/6. Het kamp sloot aan bij het thema van dat moment (“Ruimte”). Als MR hebben we 
veel vooraf gediscussieerd over de vorm en de communicatie naar ouders toe, en duidelijk 
aangegeven dat het om een pilot ging. Achteraf hebben we gezamenlijk het kamp geëvalueerd. 
Zowel vanuit de kinderen als de meeste ouders kwamen hele positieve geluiden. Alle kinderen 
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wilden wel opnieuw een kamp! Er was een heel klein aantal kinderen dat niet mocht blijven 
slapen; deze kinderen hebben hierdoor een aantal activiteiten moeten missen. Hier moet volgende 
keer bij een voorbereiding goed aandacht aan worden besteed, zowel naar de kinderen als naar de 
ouders toe. Ook is er vraag of de ervaringen van het kamp gedeeld kunnen worden naar de 
andere groepen toe. Dit zijn mooie bevindingen die bij een pilot horen en voor volgend jaar mee 
genomen kunnen worden. Het lijkt er op dat er een nieuwe traditie is gestart.  
 
 
 
3.3 Formele stukken 
 
Schoolgids 
De schoolgids is op grote lijnen aangepast en nagelezen en vervolgens op de website geplaatst.  
 
Begroting en formatie 2016-2017 
De begroting wordt altijd opgesteld door de directeur binnen de kaders die daartoe door het               
schoolbestuur (SPO) zijn opgesteld. De marges om keuzes te maken in de besteding zijn minimaal               
gelet op alle vaste uitgaven.  
In samenhang met de begroting is de formatie voor het leerjaar 2016-2017 besproken.  
Het aantal leerlingen bepaalt in belangrijke mate hoeveel geld er inzetbaar is op een basisschool.               
De keuzes die daarbij gemaakt (kunnen) worden, worden beschreven in het formatieplan. De MR              
heeft ingestemd met de begroting en het formatieplan van de school. 
 
Aannamebeleid 
De Apollo 11 is de afgelopen jaren gegroeid van 150 naar ongeveer 250 leerlingen. Om de groei                 
van de school in goede banen te leiden is er, in overleg met de MR, een aannamebeleid opgesteld.                  
Dit beleid is gebaseerd op 3 aspecten en geldt voor leerlingen geboren in 2015 en later. 

1. Er is voorrangsbeleid voor broertjes/zusjes van kinderen die al op de Apollo 11 zitten, mits               
de kinderen zijn aangemeld voor de 2e verjaardag. 

2. Er is voorrangsbeleid voor kinderen die wonen in de postcode 3454 die beginnen met de               
letter E. Zij komen dan als eerste in aanmerking als er een plek vrij is. 

3. Om het aantal leerlingen goed over het (school)jaar te verdelen, nemen we per half jaar 22                
leerlingen aan. Daarom is er per half jaar een aanmeldlijst. 

De leerlingen worden op volgorde van aanmelden (datum binnenkomst aanmeldformulier)          
ingeschreven. De link naar het volledige aannamebeleid is terug te vinden op de website. 

 
 
 
3.4 Overig 
 
Nieuwbouw 
Dit was het eerste jaar dat de nieuwbouw in gebruik is genomen. Het wordt als zeer prettig 
ervaren om weer met z’n allen bij elkaar in een gebouw te zitten. Dit bevordert de samenwerking 
enorm. Het nieuwe gebouw voelt ruimtelijker, mede door meer lichtinval. De lokalen stralen rust 
en ruimte uit. Bij elk van de drie toegangen wordt ’s ochtends toezicht gehouden door leden van 
het team zodat alle kinderen zich dagelijks weer welkom geheten voelen. 
 
Zonnepanelen 
Er is een werkgroep opgericht vanuit school door ouders en directie en een aantal externe 
instanties. Zij hebben een aantal informatieavonden georganiseerd met als resultaat dat een 
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subsidie aanvraag is gedaan. Weliswaar met een kleiner bedrag dan eerst beoogt, maar men wilde 
zeker weten dat het gehonoreerd wordt. Het daadwerkelijke plaatsen zal in het volgende 
schooljaar worden gedaan. 
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4. Speerpunten 2017-2018 
 
Het komende schooljaar zullen de speerpunten van de MR zijn: 

1 Communicatie en ouderbetrokkenheid 
2 Taakverdeling OR en MR 
3 Nieuwbouw/ leerlingaantallen 

 
Speerpunt 1  Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid 
Communicatie ziet de MR als een kerntaak die blijvend onze aandacht heeft. Ook uit de eerdere                
ouderenquête blijkt dat er op dit vlak nog verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Het gaat dan                
zowel over de directe één-op-één communicatie tussen individuele ouders en leerkrachten als over             
de algemene communicatie vanuit de school.  
Komend schooljaar zal er opnieuw een oudertevredenheidsenquête afgenomen worden waarin wij           
graag horen wat de wensen en verwachtingen op dit punt van ouders zijn. Ook zullen wij in de MR                   
regelmatig van gedachten wisselen hoe we de driehoek kind-school-ouders verder kunnen           
verstevigen, hoe we beter kunnen uitwisselen en samenwerken en ook hoe we meer gebruik              
kunnen maken van elkaars expertise.  
 
Implementatie basisschool app 
Komend schooljaar ligt het in de planning om de nieuwe basisschoolapp na de herfstvakantie te               
implementeren. De app moet eerst goed gevuld worden, zodat er direct goed mee gewerkt kan               
worden. Binnen de MR zullen we het gebruik hiervan regelmatig evalueren en de directie adviseren               
wat eventueel anders zou kunnen. 
 
Nieuwe website 
Zodra er een nieuwe website wordt gelanceerd, willen we als MR meer actief informatie die wordt                
besproken tijdens vergaderingen delen via een MR-pagina. Hierop komen ook de vergaderdata en             
notulen te staan. 
 
Ouder arena 
Zowel de directie als de MR willen komend schooljaar graag een ouder-arena organiseren. Doel              
hiervan is om samen met ouders te kijken naar de rol van school en de rol van ouders: wat                   
verwachten we van elkaar – school & ouders - (vanuit de vraag / dialoog), in aansluiting op de                  
leerling-arena die al wordt gedaan.  
 
Ouderbetrokkenheid bij thema’s 
Komend schooljaar willen we bekijken hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen verhogen en 
educatief kunnen inzetten bij de schoolbrede thema’s. Zo zou eventueel bekeken kunnen worden 
of ouderparticipatie als ondersteuning zou kunnen dienen bij de Pittige plustorens, vanuit welke 
beroepen ouders/grootouders/buren/vrienden kunnen worden uitgenodigd om een presentatie te 
kunnen geven, etc.  
 
 
Speerpunt 2 Taakverdeling OR en MR 
Een ander speerpunt voor komend schooljaar is een heldere taakverdeling tussen de OR 
(ouderraad) en de MR (medezeggenschapsraad). 
De OR houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten en 
sportactiviteiten. Verder beheren zij op dit moment de financiën van de ouderbijdragen en 
schoolreisjes. De MR houdt zich meer inhoudelijk bezig met het schoolbeleid. Zij hebben advies- en 
instemmingsrecht over belangrijke zaken (bijvoorbeeld aanpassen schoolreglementen, verbouwing, 
hoofdlijnen begroting) die op school spelen.  
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De OR en MR werken momenteel weinig tot niet samen. Doel is om hier komend schooljaar 
verandering in te brengen. 
 
 
Speerpunt 3 Nieuwbouw/ leerlingaantallen 
Vanwege de positieve leerlinggroei (zie aannamebeleid) zal de MR de komende jaren in de gaten 
houden dat er een gezonde balans blijft tussen de fysieke ruimte en de leerlingaantallen. We 
streven naar een kleine school, met maximaal 12/13 groepen, en een behapbaar leerlingaantal per 
jaar. 
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