
Jaarverslag 2017-2018 
Medezeggenschapsraad Apollo 11 
  

Introductie 

Dit verslag 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Apollo 11 presenteert hierbij haar jaarverslag over            
het schooljaar 2017-2018. 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 2017-2018 
4. Speerpunten 2018-2019 
  

1. Samenstelling MR 

De MR telt zes leden, waarvan drie teamleden gekozen door het team en drie ouders               
gekozen door de ouders. We hebben aan het eind van het schooljaar bij de oudergeleding               
afscheid genomen van Hakan Eker en bij de teamgeleding van Jolanda Wierts. Zij hebben              
beiden meerdere jaren een bijdrage geleverd aan de MR, waarvoor we hen hartelijk             
bedanken! 
Wij danken ook Jeroen Hoogerwerf, die namens de MR dit schooljaar heeft deelgenomen             
aan de GMR-vergaderingen. Hij zal komend schooljaar vervangen worden door Hannah de            
Vos-Schimmel, 1 van de nieuwe MR-leden. 
  
De samenstelling van de MR was in dit verslagjaar 2017-2018 als volgt: 
  
Teamgeleding 
Marjorie Henriquez 
Marjolein Heuven 
Jolanda Wierts 
  
Oudergeleding 
Hakan Eker (voorzitter) 
Nadia Daoudi 

 



Esther In de Betouw-Janssen 
  
Jeroen Hoogerwerf heeft namens de MR deelgenomen aan de GMR. 
  
 
Samenstelling voor schooljaar 2018-2019 
Door het vertrek van zowel Hakan als Jolanda en de verandering van Esther van              
oudergeleding naar personeelsgeleding, is er een verkiezing onder ouders gehouden voor 2            
nieuwe MR-leden voor de oudergeleding. Daarmee ziet de samenstelling van de MR voor             
het schooljaar 2018-2019 er als volgt uit: 
  
Teamgeleding 
Marjorie Henriquez 
Marjolein Heuven 
Esther In de Betouw-Janssen 
  
Oudergeleding 
Brigitte Arends (voorzitter) 
Hannah de Vos-Schimmel (secretaris) 
Nadia Daoudi 
  
NB. 
❖ Hannah neemt namens de MR ook deel aan de GMR. 
❖ Nadia zal de eerste 2 vergaderingen in het schooljaar 2018-2019 als           

ervaringsdeskundige voorzitten, waarna Brigitte het overneemt. 
  
  

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 waarde 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 zijn onder andere de samenstelling van de MR en het              
jaarverslag terug te vinden. Daarnaast wil de MR 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. 
  
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 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 werd dit schooljaar in de GMR               
vertegenwoordigd door Jeroen Hoogerwerf. De 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. 
  

  
  
3. Kernpunten MR 2017-2018 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die in het afgelopen           
verslagjaar aan de orde zijn geweest: 

 
3.1 Communicatie met ouders / ouderbetrokkenheid 
  
“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.”  ( uit: ‘Van ouderbetrokkenheid 1.0 naar 3.0’; CPS).  
  
* Startgesprekken 
De pilot bij groep 7/8 om de startgesprekken door de leerlingen zelf te laten voeren is goed                 
bevallen. De leerlingen vertellen hierbij wat hun doelen zijn voor de komende periode. Deze              
lijn gaat nu ook doorgetrokken worden naar groep 5/6.  
 
* Schoolapp 
De pilot met de nieuwe schoolapp is gestart. Er is een aantal ouders dat klaagt dat de app                  
niet goed werkt en ook niet alle ouders hebben de app geïnstalleerd. Om die reden worden                
de nieuwsbrieven ook nog gewoon per mail verstuurd. 
 
* AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van           
toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving            
geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Dit heeft ook            
gevolgen voor de Apollo 11. Het SPO heeft het bedrijf BMC ingehuurd om te gaan kijken                
hoe met deze AVG om te gaan binnen alle basisscholen. Zij gaan adviseren over de nieuwe                
wetgeving en welke regelingen er getroffen moeten aan worden. 
 
* Kerstviering 

 



Oudergeleding van MR reikt tip aan voor OR: organiseer voor ouders een borrel (op het               
plein of in het gebouw er naast), tijdens het kerstdiner van de de kinderen. Dit draagt bij aan                  
saamhorigheid onder ouders. OR heeft deze tip meegenomen en de borrel was een groot              
succes en voor herhaling vatbaar. 
 
* Ouderavond 
De ouderavond “leren van kinderen” op 29 maart 2018 was een groot succes. Opkomst rond               
de 100 ouders. Introductie was verzorgd door Esther Schabbink en Anna Wessel, waarbij             
vele ouders de ogen geopend werd, door de rol als “curlende” ouder. Daarna werden              
verschillende workshops gegeven met uiteenlopende thema’s; allen door de leerkrachten          
van de Apollo 11 zelf. Een workshop bestond uit een ouder-arena, waar ouders -onder              
leiding van Marja- in discussie konden treden over diverse onderwerpen (als Daltonaspecten            
en thematisch werken). 
 
  
3.2 Kwaliteit van onderwijs / Pedagogisch klimaat 
  
  
* Samenwerkingsverband Utrecht 
Op de Apollo 11 hebben we een relatief hoog aantal arrangementen voor kinderen die extra               
zorg nodig hebben. Naast de extra uren die het de IB’er kost aan werkbelasting ervaren alle                
leerkrachten die kinderen met een of meer arrangementen in de klas hebben ook duidelijk              
een werkdruk-verhoging. 
N.a.v. een brief van een andere SPO-school aan de GMR over de administratieve             
rompslomp die door het Samenwerkingsverband Utrecht wordt veroorzaakt (met name          
omdat dezelfde handelingen jaarlijks herhaald moeten worden), hebben wij als MR ook een             
brief gestuurd met extra argumenten.  
 
* Opleidingsschool 
Apollo 11 heeft dit jaar het keurmerk opleidingsschool behaald. Dat betekent dat er een              
gecertificeerde schoolopleider is (Jolien Gjaltema-van Rooij) en dat studenten uit alle           
leerjaren van de opleiding hier stage kunnen lopen.  
 
* Regelluwe school 
In februari heeft Marja aangegeven graag mee te willen doen aan het experiment             
“Regelluwe school”. Dit is een initiatief van staatssecretaris Dekker van OCW. In dit             
experiment krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit meer ruimte voor          
eigen initiatieven. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die meedoen aan het            
experiment mogen afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Het uitgangspunt is hierbij            
verdiend vertrouwen. Tijdens het experiment wordt onderzocht of het afwijken van wet- en             
regelgeving leidt tot betere kwaliteit of grotere doelmatigheid van het onderwijs. Ook kan de              
uitkomst zijn dat bepaalde ruimte definitief beschikbaar komt, al of niet voor alle scholen. 
Voor de Apollo 11 wordt gekeken of er door het inleveren van onderwijstijd -waardoor meer               
ontwikkeltijd voor leerkrachten ontstaat- de inhoud en effectiviteit van het onderwijs           
verhoogd kan worden. Binnen de MR zijn diverse opties besproken. De definitieve melding             
vanuit de overheid dat de pilot ook daadwerkelijk gehonoreerd zou worden voor onze school              

 



is pas in juni gedaan. Hierdoor konden ouders pas heel laat in het schooljaar worden               
ingelicht over de nieuwe schooltijden voor het volgende schooljaar. Er is gekozen om de              
vrijdagmiddag voor alle kinderen te laten vervallen qua lestijd. De leerkrachten hebben dan             
op woensdagmiddag ontwikkeltijd, met het hele team! Er is korte tijd enige weerstand             
geweest van ouders over de communicatie van deze lestijdenwisseling, maar door mee te             
denken over opvang op de vrijdagmiddag, o.a. door gymdocent Mark, is de transitie toch              
goed verlopen. 
 
* Werkdrukverlagingsgelden vanuit de Overheid 
Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over              
het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Dit werkdruk-akkoord betekent            
dat scholen met ingang van het schooljaar 2018-2019 €237 miljoen extra krijgen om             
werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021-2022 loopt dit bedrag op tot €430 miljoen               
structureel daarna. 
De PMR (personele geleding van de MR) is akkoord gegaan met de invulling/besteding van              
deze werkdrukverlagingsgelden op de Apollo 11. Er wordt zowel voor de onderbouw als de              
bovenbouw een extra leerkracht voor 1 tot 2 dagen per week aangesteld, zodat deze de               
groep kan overnemen en er door de desbetreffende leerkracht werkzaamheden die           
werkdrukverlagend zijn voor het hele cluster uitgevoerd kunnen worden. 
  
  
 3.3 Formele stukken 
  
* Schoolgids 
De schoolgids is op grote lijnen herzien, nagelezen en vervolgens op de website geplaatst. 
  
* Begroting en formatie 2017/2018 
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 2017/2018 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. 
  
 
 3.4 Overig 
  
* Stakingen 
Door de hoge werkdruk in het onderwijs hebben er in het afgelopen schooljaar een aantal               
landelijke onderwijs-stakingen plaatsgevonden. De Apollo 11 heeft hier ook aan meegedaan           
en alle ouders hier tijdig over ingelicht. 
 
* Taakverdeling OR/MR 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/documenten/kamerstukken/2018/02/09/kamerbrief-over-werkdrukakkoord-primair-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/documenten/kamerstukken/2018/02/09/kamerbrief-over-werkdrukakkoord-primair-onderwijs


Er is dit jaar een eerste overleg geweest over de taakverdeling tussen OR en MR. De                
aanleiding hiervoor is de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden t.a.v. de uitgaven           
van de de ouderbijdragen.  
Een MR houdt zich bezig met de meer formele, inhoudelijke beleidszaken op school             
(advies/instemmingsrecht), maar is niet in de positie om oudergeld te beheren; hier is de              
ouderraad verantwoordelijk voor. 
Een OR verzorgt de organisatie en ondersteuning bij feesten ed. Zij benaderen andere             
ouders voor hulp en krijgen ondersteuning van de leerkrachten die lid zijn van de              
desbetreffende werkgroepen. 
De MR geeft wel instemming over de ouderbijdrage. 
De eerste gesprekken over de taakverdeling zijn gevoerd en worden vervolgd in schooljaar             
2018/2019.  
 
 
* Personele ontwikkelingen 
Een leerkracht heeft per 1 dec 2017 een nieuwe betrekking gevonden, dichter bij haar huis.               
Per 1 januari heeft daarom een verschuiving plaatsgevonden in de formatie. Voor groep 1/2              
is een leerkracht aangenomen voor 3 dagen per week. De ‘vaste’ leerkracht bleef de overige               
twee dagen in groep 1/2 en is daarnaast 3 dagen naar groep 3/4 overgegaan. Op de overige                 
2 dagen in 3/4 stond een andere leerkracht voor deze groep. 
 
 
* Nieuwbouw 
Er is vertraging gekomen in de aanvraag voor de nieuwbouw, omdat de getallen van de               
(voorlopige) prognose voor 2019 in 2017 lager is geschetst dan dat er in 2015 werd gesteld,                
terwijl er juist steeds meer kinderen bijkomen. Het huidige gebouw is geschikt voor 10              
groepen (gemeente rekent op lokalen per vierkante meters). Omdat er volgend jaar een             
groep extra komt (2 groepen 3/4 worden er 3) wordt er voorlopig een voorstel gedaan om                
het BSO-lokaal dubbel te gebruiken (dus overdag klaslokaal, na schooltijd BSO lokaal).            
Marja blijft druk uitoefenen op het SPO. De MR steunt haar hierin.  
  
 
 

4. Speerpunten 2018-2019 
  
Het komende schooljaar zullen de speerpunten van de MR zijn: 

1      Communicatie en ouderbetrokkenheid 
2      Pedagogisch klimaat 
3   Overige zaken 

  
Speerpunt 1  Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid 
Communicatie ziet de MR als een kerntaak die blijvend onze aandacht heeft. Komend             
schooljaar zal er opnieuw een ouder tevredenheidsenquête 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. 
  

 



Basisschool app 
Het gebruik van de basisschool app die vorig jaar is geïntroduceerd, verloopt nog niet              
geheel volgens wens. We gaan in de MR evalueren of dit een handig communicatiemiddel is               
of dat we toch moeten uitwijken naar een andere optie. 
 
Ouderavond 
Na het succes van de ouderavond dit jaar, die geheel verzorgd was door leerkrachten, willen               
we volgend schooljaar als MR graag meedenken over het thema van de avond en de               
invulling ervan; wellicht ook externe partijen voor presentaties uitnodigen. 
  
AVG 
Als MR houden we in de gaten of de AVG-weg goed gehanteerd wordt op de Apollo 11.                 
Eventueel adviseren we over de te nemen stappen, om deze nieuwe wet zo goed mogelijk               
te implementeren. 
  
  
Speerpunt 2  Pedagogisch klimaat 
 
Regelluwe school 
Aangezien er komend schooljaar gestart wordt met het nieuwe traject “Regelluwe school”            
willen we als MR tussentijds evalueren wat de stand van zaken is; zowel voor ouders als                
voor leerkrachten. 
 
Taakverdeling MR / OR 
Afgelopen jaar hebben we een eerste stap gemaakt in het creëren van duidelijkheid over de               
taken van de MR en OR. Dit zal nog vervolgd en verder verdiept moeten worden. 
 
 
 Speerpunt 3  Overige zaken 
  
Nieuwbouw 
Aangezien er in het jaar 2019/2020 nog een laatste groep bij komt (3e groep 7/8), wil de MR                  
graag meedenken en adviseren over de nieuw te bouwen lokalen. 
 

 


