
Jaarverslag 2018-2019 

Medezeggenschapsraad Apollo 11 

 Introductie 

Dit verslag 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Apollo 11 presenteert hierbij haar jaarverslag over 
het schooljaar 2018-2019. 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 2018-2019 
4. Speerpunten 2019-2020 
  

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 Nadia Daoudi en bij de teamgeleding van Esther Janssen. Zij hebben beiden 
meerdere jaren een bijdrage geleverd aan de MR, waarvoor we hen hartelijk bedanken!  
  
De samenstelling van de MR was in dit verslagjaar 2018-2019 als volgt: 
  
Teamgeleding 
Marjorie Henriquez 
Marjolein Heuven 
Esther Janssen 
  
Oudergeleding 
Brigitte Arends (voorzitter) 
Hannah de Vos-Schimmel (secretaris) 
Nadia Daoudi  
 
Hannah de Vos-Schimmel heeft namens de MR deelgenomen aan de GMR. 
  
 
  



Samenstelling voor schooljaar 2019-2020 
Door het vertrek van Nadia Daoudi en Esther Janssen is er een nieuw lid voor zowel de 
teamgeleding als voor de oudergeleding gekomen. Onder de ouders is een verkiezing 
gehouden voor 1 nieuw MR-lid voor de oudergeleding. Daarmee ziet de samenstelling van de 
MR voor het schooljaar 2019-2020 er als volgt uit: 
  
Teamgeleding 
Marjorie Henriquez 
Marjolein Heuven 
Jolien Heijman 
  
Oudergeleding 
Brigitte Arends (voorzitter) 
Hannah de Vos-Schimmel (secretaris) 
Judith Brouwer-Kivits 
  
Hannah neemt namens de MR ook deel aan de GMR. 
 
  

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 benut de MR de nieuwsbrief 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 Hannah de Vos-Schimmel. 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 2018-2019 

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

 
3.1 Communicatie met ouders / ouderbetrokkenheid 
 
* Schoolapp 
De pilot met de schoolapp ‘BasisschoolApps’ is in 2017-2018 gestopt, omdat de app niet goed 
functioneerde. Er waren klachten gekomen van ouders over de app en niet alle ouders hadden 
de app geïnstalleerd, waardoor de communicatie (zoals het versturen van de nieuwsbrieven) 
niet goed mogelijk was. In juni 2019 is er een nieuwe pilot gestart met de  “Parro” app die 
vanuit het leerlingvolgsysteem ParnasSys is ontwikkeld.  
 
De Parro app heeft meer mogelijkheden dan de BasisschoolApps app die tot nu toe werd 
gebruikt. Zo kan de Parro app bijvoorbeeld ingezet gaan worden voor het digitaal intekenen 
voor de ‘10 minuten gesprekken’. Aan dit laatste wordt gewerkt, zodat dit in het schooljaar 
2019-2020 van start kan gaan. De pilot met de Parro app liep tot de zomervakantie en is goed 
verlopen. De Parro app is functioneel vanaf schooljaar 2019-2020. 
 

* Ouderavond 
Op maandag 19 november is er weer een ouderavond georganiseerd. Dit keer was het 
thema veiligheid. De ouderavond is geëvalueerd en de volgende punten zijn naar voren 
gekomen:  
 

 Mocht het onderwerp veiligheid in de toekomst terugkomen op de ouderavond, dan 
zou het een meerwaarde zijn als er een workshop wordt gegeven over Apollo 11 
rondom veiligheid (dus alles wat wij doen/aanbieden) ipv. alleen over de Vreedzame 
School.  

 Ouders gaven aan interesse te hebben in informatie over de relevante en actuele 
onderwerpen van de school. 

 Daarnaast kunnen we voor ouders informatie zo mogelijk toespitsen op het jonge of 
oude kind. 

 We willen eerder starten met de voorbereiding van de ouderavond. Dus einde 
schooljaar al een plan van aanpak maken voor 2019/2020. 

 Bij deze eerste voorbereidingen willen we het team actief betrekken. 
 Daarnaast zijn we benieuwd of we de rol van het team op de avond zelf nog kunnen 

vergroten. We willen zorgen dat het team écht informatie kan geven/halen of op een 
andere manier een rol kan vervullen door bijvoorbeeld feedback te geven of ouders te 
interviewen. 

 Hoe kunnen we meer diepgang/ expertise in huis halen? Zijn er nog mogelijkheden in 
combinatie met het samenwerkingsverband? 

 
De MR wil ouders graag meenemen in keuzes voor onderwerpen voor een ouderavond. Er 
kunnen bijvoorbeeld opties gemaild worden, zodat ouders voorkeur kunnen aangeven. 
 
*  AVG  
Als MR houden we in de gaten of de AVG-wet goed gehanteerd wordt op de Apollo 11. 
Eventueel adviseren we over de te nemen stappen, om deze nieuwe wet zo goed mogelijk te 
implementeren. 
 
  



3.2 Kwaliteit van onderwijs / Pedagogisch klimaat 
  
* Regelluwe school 
In september 2018 is de Apollo 11 gestart met het experiment “Regelluwe school”. Dit is een 
initiatief van voormalig 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. De Apollo 11 heeft in het kader van dit 
experiment onderwijstijd ingeleverd, waardoor meer ontwikkeltijd voor leerkrachten is 
ontstaan. Hierdoor wil de Apollo 11 de inhoud en de effectiviteit van het onderwijs verhogen. 
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. 
 
In juni 2019 is er een evaluatie geweest waarbij Oberon de school heeft gevolgd en het 
gesprek met de school heeft gevoerd. In het begin voelde het als een hele 
verantwoordelijkheid om de tijd dat de kinderen naar huis werden gestuurd optimaal in te 
vullen, nu is er meer balans en evenwicht gevonden. Ook kijken we naar wat haalbaar is. Het 
team is heel positief. Het ministerie is nu aan het kijken welke experimenten in verhouding 
veel opleveren. Het huidige experiment op de Apollo 11 duurt tot 1 januari 2021  en in de 
tussentijd kan ook nog het besluit genomen worden dat dit het beleid wordt. Het experiment 
‘regelluwe school’ en de invulling van de ontwikkel middagen worden  waarschijnlijk één van 
de onderwerpen van de komende ouderavond. 
 
* Nieuwe clusterindeling  

Tijdens de visie-tweedaagse in oktober 2019 is de huidige clusterindeling besproken. Het 
team was nog steeds overtuigd van de voordelen van het heterogeen werken, waarbij de 
kinderen, ongeacht hun niveau, met en van elkaar leren en waarbij zowel leerlingen als 
leerkrachten intensief samenwerken. Het werken met andere groepscombinaties kan ervoor 
zorgen dat het onderwijs nog beter aan kan sluiten op de ontwikkeling en behoeften van 
kinderen. In het schooljaar 2019/2020 start de 13de groep en is de school op volle sterkte. 
Dit betekent dat het aantal leerlingen dat instroomt is gestabiliseerd en dat ook de uitstroom 
de komende jaren zal stabiliseren. De groepscombinaties zullen er vanaf schooljaar 
2019/2020 als volgt uitzien: twee groepen 0/1, drie groepen 2/3, drie groepen 4/5, drie 
groepen 6/7 en twee groepen 8. De twee groepen 1 starten aan het begin van het jaar met 
ongeveer 14 leerlingen en groeien tot de zomervakantie door tot ongeveer 27 leerlingen.  

Het veranderen van de groepscombinaties is voorgelegd aan de MR en zij hebben hier 
positief op gereageerd, mits ouders tijdig en goed geïnformeerd zouden worden. Ouders zijn 
geïnformeerd via een brief waarin zij werden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst 
welke plaats heeft gevonden in maart 2019. Tijdens deze bijeenkomst werd 
verder  toegelicht waarom deze keuze is gemaakt en hoe deze stap vormgegeven gaat 
worden. Verder kregen ouders de gelegenheid om vragen te stellen en om mee te denken. 
De reacties op deze informatieavond waren overwegend positief.   
  
 3.3 Formele stukken 
  
* Schoolgids 
De schoolgids is op grote lijnen herzien, nagelezen en vervolgens op de website geplaatst. 
  
* Begroting en formatieplan 2018/2019 



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. 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. 
  
Gesprekscylcus  
De gesprekscyclus is aangepast naar cluster gesprekken. De nieuwe aanpak is voorgelegd 
aan de MR en is door de personeelsgeleding goedgekeurd. Aandachtspunt is wel hoe gaat 
dat in de praktijk te werk en hoe waarborg je dat het veilig blijft.  
 

 elke 3 jaar beoordelingsgesprek  
 elk jaar clustergesprek (elk jaar functioneringsgesprek vervalt) 
 elk jaar werkgesprek met de bouwcoördinator  

( zie schema in document gesprekscyclus) 
 elk jaar een POP gesprek met de schoolopleider 

 

 3.4 Overig 
  
* Stakingen 
Door de hoge werkdruk in het onderwijs heeft 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. 
 
* Personele ontwikkelingen 
In het schooljaar 2018-2019 is Mark (leerkracht groep 7/8) vertrokken van de Apollo 11. 
Annemieke en Julia hebben deze groep overgenomen. Na een aantal maanden is Julia 
weggegaan van de Apollo 11. Anouk is aangenomen om naast Annemieke de groep les te 
geven.  
Lisanne (groep 5/6) is met zwangerschapsverlof gegaan. Emily heeft haar groep 
overgenomen. Na het verlof van Lisanne is ze in groep 3/4 teruggekomen aangezien ze het 
schooljaar daarna ook die groep zou krijgen. Dit deed zij samen met Rozanne die haar LIO-
stage liep. Karin is op de Apollo 11 aangenomen en heeft de groep 5/6 overgenomen van 
Emily. Laura is dit schooljaar ook gestart op de Apollo 11 in groep 1/2. 
Kim en Marloes zijn in dit schooljaar ook van de Apollo 11 weggegaan. In dit schooljaar zijn er 
meer leerkrachten weggegaan dan gemiddeld. De meeste leerkrachten kozen voor een 
nieuwe uitdaging binnen het onderwijs maar niet als leerkracht. Leerkrachten die vertrekken 
geven aan dat ze fijn gewerkt hebben op de Apollo 11 en dat ze zich goed hebben kunnen 
ontwikkelen. Het personeel is nieuwsgierig en krijgen buiten de school ook nieuwe kansen 
aangeboden. SPO denkt mee in de werving van nieuwe leerkrachten.  
 
* Nieuwbouw 
De MR is tijdens de vergaderingen op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de 
nieuwbouw. Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 waren er 10 lokalen + 1 speellokaal 
welke is omgebouwd tot een 11de lokaal. In het schooljaar 2019/2020 start de 13de groep en 
is de school op volle sterkte. Er zijn dan in totaal dus 13 lokalen nodig.  
In mei 2019 heeft de gemeente aan ons bestuur toestemming gegeven om nog drie lokalen 
bij te laten bouwen, wat erg goed nieuws is omdat de school eigenlijk pas in het schooljaar 
2020-2021 ‘recht’ heeft op dat 13e lokaal. Gelukkig was de gemeente overtuigd van de 
noodzaak om de school nu in één keer ‘af’ te bouwen. De verbouwing gaat in het schooljaar 
2019-2020 plaatsvinden. Omdat nog niet alles rond is, kan er nog niet echt iets worden gezegd 
over de precieze start van de bouw. Naar alle waarschijnlijkheid zal de start van de bouw 
ergens rond de kerstvakantie plaatsvinden. Wel worden op korte termijn al voorbereidende 



activiteiten ondernomen, zoals het (gedeeltelijk) slopen van het kleutergebouw. In het 
schooljaar 2019-2020 is er een tekort aan lokalen, waardoor er een aantal groepen in het oude 
3 koningen gebouw onderwijs zullen moeten krijgen. De MR heeft hier een adviserende rol in 
gehad. UIteindelijk is ervoor gekozen om de groepen 8 het schooljaar 2019-2020 te huisvesten 
in het oude 3 koningen gebouw.  
 


