
Jaarverslag 2021-2022 

Medezeggenschapsraad Apollo 11  
  

Introductie  
  
Dit verslag  
De medezeggenschapsraad (MR) van de Apollo 11 presenteert hierbij haar jaarverslag over het 
schooljaar 2021-2022. Het verslag is bedoeld voor ouders, directie, teamleden van de school en de 
SPO. Het verslag wordt 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  
 

1. Samenstelling MR  
2. Overleg MR  
3. Kernpunten MR 2021-2022  

  

1. Samenstelling MR  
  
De MR telt zes leden, waarvan drie leden zijn gekozen door het team en drie ouders gekozen door de 
ouders.  
  
Samenstelling MR in verslagjaar 2021-2022  
Personeelsgeleding  
Joery Hijne (cluster 2/3)  
Willemijn van der Sloot (cluster 0/1)   
Sanne van der Woerd (cluster 4/5).  
  
Oudergeleding  
Judith Brouwer-Kivits (voorzitter)  
Marjolein Lantinga (secretaris, vertegenwoordiging binnen de GMR)  
Suzanne Otten  
  
Joery Hijne heeft halverwege het schooljaar de MR verlaten. Judith gaat komend schooljaar de MR 
verlaten. Binnen het team is een oproep uitgegaan voor een nieuw lid binnen de personeelsgeleding 
van de MR en aan het begin van het schooljaar 2022-2023 zal een oproep uitgaan naar de ouders 
voor een nieuw lid binnen de oudergeleding van de MR. We danken Joery en Judith hartelijk voor 
hun bijdrage aan de MR de afgelopen jaren.  
 
Samenstelling MR komend schooljaar 2022-2023  
Rozanne de With gaat de plek van Joery Hijne overnemen in de personeelsgeleding. Zij was vanuit 
het personeel de enige geïnteresseerde met beschikbare taakuren.  
We heten Rozanne van harte welkom!  
 
Daarmee ziet de samenstelling er komend jaar als volgt uit:   
  
Personeelsgeleding  
Willemijn van der Sloot (groep 1-2)   
Rozanne de With (groep 3) 



Sanne van der Woerd (groep 4-5) 
  
Oudergeleding  
Marjolein Lantinga 

Suzanne Otten  
Vacature 

  

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. Dit jaar hebben we zes keer vergaderd.   
De vergaderingen worden zoveel mogelijk een week voorafgaand aan de GMR-vergaderingen 
gepland, zodat de GMR stukken in de MR voorgesproken kunnen worden. Van iedere MR 
vergadering wordt een verslag gemaakt.   
  
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 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 school overstijgende 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 Marjolein Lantinga. 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 2021 – 2022 
  
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die in het afgelopen verslagjaar aan 
de orde zijn geweest:   
 

1. Onderwijsvernieuwing en doelen in relatie tot draagkracht team i.v.m. Covid maatregelen 
en lerarentekort 

 
Een langer lopend aandachtspunt op de Apollo11 is niet te veel willen doen. Om kwaliteit en borging 
te kunnen realiseren moeten er keuzes gemaakt worden. Meer focus op de basisvakken is gewenst.  
Mede om deze reden is er dit schooljaar besloten om voor het thematisch werken over te stappen op 
de methode Blink. Dit scheelt veel voorbereidingstijd en werkdruk bij de leerkrachten en biedt direct 



de gewenste kwaliteit. De tijd die hierdoor vrij is gekomen kon besteed worden aan de basisvakken: 
zoals de integratie van de nieuwe Estafette leesmethode en Blink Engels. Ook zijn er twee collega’s 
gestart met een opleiding tot rekenspecialist en twee collega’s met een opleiding tot taalspecialist. 
We hopen dat zij de komende jaren met een frisse en kritische blik het reken- en taalonderwijs op de 
Apollo11 een boost kunnen geven.  
Er wordt voor het schooljaar 2022-2023 ook gekeken naar een nieuw leerlingvolgsysteem. Tijdens dit 
verslagjaar is georiënteerd op Cito in beeld, IEP en BOOM. De MR is op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen en bevindingen.  
 
Gedurende het schooljaar 2021-2022 is er veel uitval van personeel geweest door ziekte. We hebben 
veel kortdurende zieken gehad (mede door corona), maar ook een aantal langdurig zieke collega’s.  
Telkens als collega’s afwezig waren, moesten hier interne oplossingen voor worden gezocht. Er is 
veel opgevangen door de overblijvende collega’s en ambulante mensen hebben veel bijgesprongen 
in de klassen. Dit heeft voor een grotere werkdruk gezorgd. Naast deze uitval waren er dit schooljaar 
ook nog veel leerkrachten afwezig door scholingsdagen. Ook dit moest worden opgevangen binnen 
het team. Samen met de MR is gesproken over oplossingen, maar er waren ook zeker momenten dat 
die er niet meer waren en klassen thuis moesten blijven. Er is dit schooljaar tevens veel tijd gaan 
zitten in de organisatie rondom de corona-maatregelen. Denk hierbij aan afstand houden in school, 
hygiëne, mondkapjes, zelftests en geen ouders meer in de school.  

 
Door langdurige uitval van vier collega's moesten wij grootschalige oplossingen bedenken. 
 
In cluster 2/3 is daarom besloten om 1 grote groep 3 te maken van 34 leerlingen. Daarnaast is een 
groep 2 gevormd van 33 leerlingen. De andere 11 leerlingen uit leerjaar 2 zijn samengevoegd met 
leerjaar 1. Dit is op leeftijd ingedeeld. De jongste groep 2 leerlingen zijn dus bij de groepen 1 
geplaatst. Hier is veel kritiek van ouders op geweest en er zijn dan ook nog veel aanvullende 
gesprekken met ouders gevoerd. Naar aanleiding hiervan is besloten om alle groep 2 leerlingen 
samen bij 1 groep 1 te zetten en de andere groep 1 de instroomgroep voor nieuwe kleuters te 
maken. Groep 3 krijgt in verband met de groepsgrootte op alle dagen extra ondersteuning. 
Aangezien er ook nog een gat viel in verband met een zwangerschapsverlof, moest er later weer 
geschoven worden met leerkrachten om alles bemand te krijgen in de groep 1, 2 en 3. Door het 
schuiven van collega's is groep 2 weer bemand, maar is in groep 4/5 een invaller gekomen.  
 

In cluster 6/7 zijn de groepen over een periode van 8 weken samengevoegd van 3 naar 2 groepen. 
Daarnaast werd in die periode een leerkracht ingezet om twee dagen per week kleine groepjes 
kinderen uit de klassen te halen en extra te begeleiden. Af en toe waren de leerlingen op vrijdag om 
12:00 uit om het behapbaar te maken voor de leerkrachten van de twee grote groepen. Deze periode 
heeft veel van de leerkrachten van groep 6-7 gevraagd. 
 
Onze conciërge is tijdelijk vervangen door een ouder. Ook tijdens de re-integratie en na terugkomst 
van onze conciërge, kon deze ouder blijven werken op de Apollo11. Hierdoor kan extra ondersteunen 
in de grote onderbouwgroepen worden gerealiseerd.  
 
Door een combinatie van de nieuwe clusterindeling in de groepen 1-2-3, met daarbij een enkele 
groep 3 en de uitdagingen die zijn ontstaan door de corona-maatregelen en daardoor groeiende 
verschillen tussen leerlingen en werkdruk bij de leerkrachten, is de vraag ontstaan of het blijven 
werken in de bestaande clusters wel wenselijk is voor het schooljaar 2022-2023.  
 
Eerst is er binnen het team nagedacht over mogelijke oplossingen, waarbij telkens de leerlingen 
centraal stonden. Van verschillende scenario’s zijn de voor- en nadelen bekeken. Geen enkel scenario 
heeft enkel voordelen, maar uiteindelijk is besloten dat het scenario met zo veel mogelijk homogene 
groepen de voorkeur heeft.  



Dit plan is tijdens een extra ingelaste vergadering met de MR besproken. Het proces om tot dit 
besluit de komen en de argumenten zijn voorgelegd aan de OMR. Ook de uitdagingen binnen dit 
scenario en daarbij bedachte oplossingen zijn besproken. De ouders hebben kritische vragen gesteld 
over de groepsgrootte die zou ontstaan met een grote groep 4 en grote groepen 1-2. Daarnaast zijn 
er vragen gesteld over de haalbaarheid qua bezetting bij dit plan. Er zou dan namelijk een extra 
groep bij komen en extra ondersteuners. Na een goed gesprek is de MR akkoord gegaan met dit plan. 
Achteraf bleek dat het fijner was geweest om dit niet in dezelfde bijeenkomst te hoeven doen, maar 
met bijvoorbeeld een week bedenktijd. Hier hebben we van geleerd voor een volgende keer als er 
een grote verandering gaat plaatsvinden. Doordat in de groepen 4-5 de verdeling qua aantal 
leerlingen door doublures net ongunstig uitkwam, is er later nog besloten om in dit cluster toch te 
gaan werken met een homogene groep 4, een homogene groep 5 en een combinatiegroep 4/5.  
 
Na verschillende sollicitatierondes met veel animo zijn alle posities vervuld. Er wordt voor het 
schooljaar 2022-2023 een nieuwe vakleerkracht gym aangenomen, een fulltime leerkracht voor de 
onderbouw, een parttime leerkracht voor onder- en middenbouw, een fulltime invalleerkracht voor 
de middenbouw en een leerkrachtondersteuner voor 5 ochtenden.  
Tijdens de laatste MR vergadering van het schooljaar 2021-2022 is al wel gesproken over het 
lerarentekort en de daardoor verwachte problemen in het nieuwe schooljaar. Voor de leerkrachten 
die met zwangerschapsverlof gaan is nog geen vervanging en zal zeer waarschijnlijk ook geen 
vervanging komen. Ook de invalleerkracht is waarschijnlijk niet het hele jaar voor onze school 
beschikbaar. Dit wordt dus een belangrijk speerpunt voor komend schooljaar. Hoe gaan we hiermee 
om en hoe gaan we dit oplossen? 
 

2. TSO en groene schoolplein 
Er is een plan om de MR het slapend bestuur van de TSO te maken. Alle praktische zaken blijven bij 
school, in persoon van Chloë van den Brande. De financiële administratie van de TSO komt dan ook 
bij school. Deze ligt nu nog bij Marie-Louise, maar gaat dan over naar administratief medewerker.  
 
Genoeg vaste en goede pleinwachtouders vinden, bleef dit schooljaar een probleem. Na veel vragen 
en herhaalde nadrukkelijke verzoeken, kon het steeds net weer geregeld worden. Marjolein 
Ellenbroek-Heuven heeft naar aanleiding van tips vanuit de MR nog een informatiemiddag 
georganiseerd voor ouders met daarin een uitleg van hoe wij op school werken met mediatoren en 
hoe ze kinderen kunnen begeleiden bij het oplossen van conflicten. In de nieuwsbrief is ook nog een 
flyer met extra informatie meegestuurd naar ouders, in de hoop dat dit ouders over de streep kan 
trekken zich aan te melden.  
 
Er is gekeken naar subsidies voor een groen schoolplein. Hier is nog geen uitsluitsel over gekomen.  
Ook is er een schoolplein commissie onder ouders opgericht en die heeft begeleidingsbureaus 
gezocht om mee samen te werken bij de realisatie van een nieuw schoolplein. Binnen school heeft de 
Apolloraad met kinderen onder leiding van Marjolein Ellenbroek-Heuven meegedacht aan het groene 
schoolplein. Na een enquête onder de kinderen en bezoek aan al aangelegde pleinen is unaniem 
gekozen voor meer groen, een ontdektuin en een heuvel met tunnel.  
Vanuit de schoolpleincommissie is de keuze gevallen op De Twee Heren voor een eerste nadere 
kennismaking. Doorslaggevende factoren waren: zij hebben én jarenlange ervaring én ze blijven naar 
wens betrokken voor het beheer van het plein na aanleg. Geschatte kosten bij een eerste plan waren 
wel schokkend hoog en lagen rond de 1 ton. Een flinke subsidie is dus wel echt nodig.  
 

3. Communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid 
Een groot deel van het schooljaar stond in het teken van ouders informeren over de steeds weer 

veranderende corona-maatregelen en noodzakelijke wisselingen in groepsindelingen en bezetting 

door leerkrachten.  



Voor komend schooljaar is een plan gemaakt om weer een ouderavond te organiseren met de 
volgende 3 onderwerpen: 
- Positieve gezondheid (vanuit ouderinitiatief, dat was verplaatst)   
- Seksualiteit als onderdeel behorend bij de Vreedzame School (hier is subsidie voor aangevraagd)  
- Prestatiedruk (daar is in groep 8 met leerlingen over gesproken, goede ervaringen graag delen met 
ouders)  

 

De manier van aanmelden van leerlingen is dit schooljaar in heel Utrecht veranderd naar een 

centraal aanmeldsysteem. Dit bracht de nodige problemen met zich mee en het aantal aanmeldingen 

op de Apollo11 lag daardoor lager dan verwacht. Hier is samen met de MR naar gekeken, maar 

moest vooral SPO breed opgepakt worden. Marjolein Lantinga heeft dit punt meegenomen naar de 

PMR-vergadering. 

Er was vanuit de ouders een vraag gekomen over hulp aan Oekraïne vanuit school. Dit is opgepakt en 

tijdens de Koningsspelen is een sponsorloop georganiseerd voor giro 555. 

4. Formele stukken 
 

Besteding van onder andere NPO gelden 

Het werd pas laat duidelijk dat de NPO gelden géén subsidie zijn. Dit betekent dat van producten die 
over meerdere jaren bruikbaar zijn, alleen de afschrijvingskosten opgegeven mogen worden en niet 
het geheel aanschafbedrag. Apollo11 had juist ingezet op de aanschaf van nieuwe methoden en 
materialen, waarvan niet alles in één keer onder de NPO weggeschreven mag worden. Zo moet een 
nieuwe methode over 8 jaar afgeschreven worden. Een deel van de kosten lopen dus nog door in de 
begroting, ook als het NPO al afgerond is. Geld dat over zou blijven, zou terug moeten naar de SPO. 
Dit is voor het schooljaar 2022-2023 gelukkig aangepast. Wij mogen dit zelf nog besteden en kunnen 
daarvan onder andere een leerkrachtondersteuner bekostigen.  
 
Tot slot, zijn de onderstaande documenten goed gekeurd door de MR: 
 

- De algehele begroting voor het schooljaar 2021-2022  
 
In oktober 2021 instemming vanuit de MR  
 

- Vakantierooster 2022-2023 
 
In maart 2022 goedgekeurd door de GMR en MR.  
 

- Formatieplan 2022-2023 
 
In juni 2022 goedgekeurd door de MR. 
 

- Schoolgids 2022-2023 
 
In juni 2022 goedgekeurd door de MR. 
 

- Jaarplan 2022-2023 
 

In juni 2022 goedgekeurd door de MR. 
 


