
Jaarverslag 2019-2020 

Medezeggenschapsraad Apollo 11 

Introductie 

Dit verslag 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Apollo 11 presenteert hierbij haar jaarverslag over 
het schooljaar 2019-2020. 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 2019-2020 
4. Speerpunten 2020-2021 
  

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 Hannah de Vos-Schimmel en bij de teamgeleding van Marjolein Heuven. 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 2019-2020 als volgt: 
  
Teamgeleding 
Marjorie Henriquez 
Marjolein Heuven 
Jolien Heijman 
  
Oudergeleding 
Brigitte Arends (voorzitter) 
Hannah de Vos-Schimmel (secretaris) 
Judith Brouwer-Kivits 
 
Hannah de Vos-Schimmel heeft namens de MR deelgenomen aan de GMR. 
  
 
  



Samenstelling voor schooljaar 2020-2021 
Door het vertrek van Marjolein Heuven en Hannah de Vos-Schimmel is er een nieuw lid voor 
zowel de teamgeleding als voor de oudergeleding gekomen. Onder de ouders is geen 
verkiezing gehouden voor een nieuw MR-lid voor de oudergeleding, aangezien er slechts één 
aanmelding was. Onder de leerkrachten waren twee aanmeldingen. Het team heeft mogen 
stemmen. Daarmee ziet de samenstelling van de MR voor het schooljaar 2020-2021 er als 
volgt uit: 
  
Teamgeleding 
Marjorie Henriquez 
Jolien Heijman 
Joery Hijne 
  
Oudergeleding 
Brigitte Arends (voorzitter) 
Judith Brouwer-Kivits (secretaris) 
Marjolein Lantinga 
  
Judith Brouwer-Kivits neemt namens de MR ook deel aan de GMR. 
 
  

2. Overleg MR 

Vergaderfrequentie en verslaglegging 
De MR heeft normaal gesproken een vergaderfrequentie van ongeveer vijf keer per jaar. 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 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 2019-2020 

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

 
3.1 Communicatie met ouders / ouderbetrokkenheid 
 
* Parro 
In juni 2019 is een pilot gestart met de ‘Parro’ app die vanuit het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys is ontwikkeld. Dit schooljaar is er intensief gebruik gemaakt van de app. Ouders en 
leerkrachten staan hier positief tegenover. De app wordt onder andere gebruikt voor het 
digitaal intekenen van de rapportgesprekken en het laagdrempelig contact onderhouden met 
ouders en leerkrachten. 
 
*Clusteravond 
De opkomst van de clusteravond was hoog. De nieuwe clusterindeling kan hiermee te maken 
hebben. Ouders waren positief dat het minder klassikaal was. Ze vonden het fijn dat er wel in 
de eigen groep werd gestart. Daarna werd er een verdeling gemaakt tussen de verschillende 
leerjaren om de materialen te kunnen bekijken en specifieke vragen te kunnen stellen.  
 
  
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. Het 
experiment op de Apollo 11 duurt tot januari 2022.  
In het schooljaar 2019-2020 zijn ouders meer geïnformeerd over de voortgang van het 
experiment en wat de inhoud is van de woensdagmiddagen. Hier was behoefte aan vanuit de 
ouders. De informatie is gedeeld middels de nieuwsbrieven.  
 
* Nieuwe clusterindeling 
In het schooljaar 2019-2020 is de nieuwe clusterindeling gestart. Dit schooljaar heeft de school 
twee groepen 0/1, drie groepen 2/3, drie groepen 4/5, drie groepen 6/7 en twee groepen 8. De 
leerkrachten zijn grotendeels positief over deze nieuwe clusterindeling. Alleen de leerkrachten 
uit cluster 2/3 zijn gedurende het schooljaar zoekende geweest naar de beste aanpak. 
Vanwege de ontwikkeling van de kinderen in groep 3 en de veranderende groepsgrootte van 
groep 0/1 in de tweede helft van het schooljaar, is de werkwijze in de tweede helft van het 
schooljaar veranderd. Op verschillende momenten per week zijn de leerlingen uit cluster 2/3 
in hun jaargroep verdeeld waardoor er meer persoonlijke aandacht kon zijn voor de kinderen. 
De MR is achteraf geïnformeerd over dit besluit. NB: door de sluiting van de scholen i.v.m. de 
coronacrisis is deze werkwijze pas effectief in werking getreden bij de volledige heropening 



van de scholen in juni. Daardoor is slechts in beperkte mate ervaring opgedaan met deze 
werkwijze. 
 
  
 3.3 Formele stukken 
  
* Schoolgids 
De schoolgids is op grote lijnen herzien, nagelezen en vervolgens op de website geplaatst. 
  
* Begroting en formatieplan 2019/2020 
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. 
 
 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 2019-2020 zijn Marije, Rozanne, Mark B. en Sarah gestart als leerkracht op 
de Apollo 11. Mark B. vervult daarnaast ook nog taken als ICT-er en bovenbouwcoördinator. 
Mark A. en Sanne T. zijn gestart met het zij-instroomtraject en zijn ook gestart als leerkracht 
op de school. Jolien G., Marjolein en Karin zijn met zwangerschapsverlof gegaan. Erna heeft 
de taken van de intern begeleider overgenomen van Jolien. Ook nadat Jolien teruggekomen 
is, is Erna één dag per week op de school gebleven als intern begeleider. Rozanne heeft 
Marjolein vervangen en verschillende leerkrachten hebben Karin vervangen. Zij stond namelijk 
alleen de laatste twee schoolweken niet voor de groep. Marja heeft bekendgemaakt dat ze na 
de zomervakantie drie maanden met onbetaald verlof gaat. Marie-Louise neemt haar taak als 
directrice over. Voor de zomervakantie is de MR hierover ingelicht en heeft toestemming 
gegeven dat Marie-Louise de taken van de directeur voor drie maanden gaat overnemen.  
 
* Nieuwbouw 
De MR is tijdens de vergaderingen op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van de 
nieuwbouw. Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 waren er tien lokalen en 
een  speellokaal welke is omgebouwd tot een elfde lokaal. Begin dit schooljaar is de dertiende 
groep gestart en is de school op volle sterkte. Er zijn dan in totaal dus dertien lokalen nodig + 
één speellokaal toch.  
In mei 2019 heeft de gemeente aan ons bestuur toestemming gegeven om nog drie lokalen 
bij te laten bouwen. In dit schooljaar was er een tekort aan lokalen, waardoor de twee groepen 
8 les hebben gehad in het oude gebouw van de Drie Koningen. De verbouwing is gestart in 
het tweede gedeelte van het schooljaar 2019-2020. De planning was dat de verbouwing klaar 
zou zijn voor de zomervakantie. Dit is echter niet gelukt waardoor de twee groepen 8 in het 
schooljaar 2020-2021 starten op de Meander. Momenteel is de planning dat de nieuwbouw 
kort na de herfstvakantie 2020 klaar is.  
 
* Corona 
In maart 2020 werd bekendgemaakt dat de scholen in Nederland tijdelijk moeten sluiten in 
verband met het coronavirus. Gedurende een periode van zes weken hebben de leerlingen 



thuis hun schooltaken gemaakt. Tijdens deze periode heeft de MR meerdere keren contact 
gehad. Aan het begin van de uitbraak van corona kwam er een maatschappelijke discussie 
over het wel of niet sluiten van de scholen. In samenspraak met de MR is een enquête 
uitgegaan naar alle ouders om de mening van de ouders hierover te vragen. De uitkomst 
was zeer wisselend. Een paar dagen later werd landelijk besloten dat alle scholen dicht 
moeten. Het eerstvolgende contactmoment met de MR was na de aankondiging dat de 
scholen weer gedeeltelijk open zouden gaan. De leerkrachten hadden heel snel een plan 
klaarliggen over de invulling hiervan, wat vooral gebaseerd was op wat de leerkrachten het 
beste vonden voor de kinderen. Namelijk dat de kinderen vier dagen per week een halve dag 
naar school komen, i.p.v. twee hele dagen. Dit plan is gepresenteerd aan de MR en is 
goedgekeurd, voornamelijk omdat het schoolteam hier sterk achter stond. Tegelijkertijd werd 
deze manier van openen afgeraden door de PO-raad. Dit leverde veel wisselende reacties 
op bij de ouders, zowel positief als negatief. In de aanloop naar de her-opening van de 
school is daarom nog extra contact geweest tussen directie en MR, waarbij is besloten om 
de plannen voor her-opening ongewijzigd te laten. De ouders zijn hierover nog extra 
geïnformeerd. Na drie weken mocht de school weer geheel open. De MR is op de hoogte 
gebracht van alle extra hygiënemaatregelen en heeft eveneens ingestemd met de (tijdelijke) 
wijziging van de schooltijden i.v.m. het gespreid halen en brengen van de kinderen..  
 
Het landelijke protocol over het geheel openen van de scholen, opgesteld door het RIVM en 
het OMT, had vertraging waardoor de school in een lastige positie is gebracht. De school 
wilde de extra maatregelen op school volgens het protocol handhaven. Hierdoor was er 
onvoldoende tijd om het openen goed vorm te geven. Het voorstel vanuit school was daarom 
om in de eerste week pas vanaf donderdag de volledige dagen weer te draaien. Na overleg 
met de MR is de keuze gemaakt om alleen de eerste maandag na de pinkstervakantie te 
gebruiken om het heropenen van de school goed vorm te kunnen geven, waardoor de school 
op dinsdag weer volledig open kon. Begin schooljaar 2020-2021 komt er een evaluatie 
waarin ouders en teamleden kunnen aangeven hoe ze de periode van scholensluiting en 
thuisonderwijs hebben ervaren. Dit onder meer om een eventuele nieuwe periode van 
thuisonderwijs (hetzij van een klas, hetzij van de hele school) beter voorbereid te kunnen 
vormgeven. 
 
 

4. Speerpunten 2020-2021 
 

Speerpunt 1  Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid 

Communicatie ziet de MR als een kerntaak die blijvend onze aandacht heeft. Wij willen in 
beeld brengen 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.   

Transparantie van de activiteiten van de MR 

De MR vindt het belangrijk dat de ouders weten waar de MR zich mee bezig houdt. Vanaf dit 
schooljaar koppelen we de belangrijkste punten van de vergaderingen terug in de nieuwsbrief 
en plaatsen we de notulen op de website. Onderdeel van de transparantie is onder andere het 
publiceren op de website van het jaarplan van de MR,  het MR reglement van de SPO en het 
huishoudelijk reglement van de MR. Deze documenten zijn in het schooljaar 2019-2020 
gepubliceerd op de website. 



  

Speerpunt 2  Evaluatie 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. De Apollo 11 
heeft in het kader van dit experiment onderwijstijd ingeleverd, waardoor meer ontwikkeltijd voor 
leerkrachten is ontstaan. De MR wil op de hoogte gehouden worden over de voortgang en 
ervaringen met het experiment “Regelluwe school” en tussentijds evalueren wat de stand van 
zaken is; zowel voor ouders als voor leerkrachten. Aangezien dit het laatste volle schooljaar is 
van het experiment, wil de MR ook op de hoogte gehouden worden van de resultaten. Aan het 
eind van dit schooljaar komt er vanuit de MR een uitgebreide evaluatie onder de ouders en 
leerkrachten waarin onder andere de ervaringen en resultaten worden geëvalueerd. 

 


