
 

 
 

 

 
 

 

   

MR 
Onderwerp  : Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022 
Datum  : 01-11-2022 
Kenmerk : MR-Jaarverslag-01 
Status  : definitief 

Voorwoord 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS Apollo. Dit jaarverslag heeft tot doel inzage te geven 
aan directie, docenten en ouders van de school over de activiteiten van de MR. 

Samenstelling Schooljaar 2021-2022 
MR OBS Apollo 
Vanuit de Apollo zijn er een viertal mensen die zitting hebben in de MR.  
Naam School Geleding Zitting  GMR en of DB zitting Termijn 

Simone Stuiver OBS de Apollo Leerkracht September 2021  1 
Lisanne Engelsman OBS de Apollo Leerkracht Januari 2016             DB/GMR 5 
Dieuwertje Jansen OBS de Apollo Ouder September 2020  2 
Patrick Bos OBS de Apollo Ouder Oktober 2019    DB/GMR 3 

  
Simone Stuiver neemt sinds dit schooljaar deel aan de MR en vervangt hierbij Rochelle Kirindongo. 

 

Bijeenkomsten 
In het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende bijeenkomsten geweest: 
 

• 14 september 
• 9 november  
• 8 februari  
• 5 april  
• 24 mei  
• 27 juni 

De agenda’s en notulen van deze verschillende overleggen zijn terug te vinden op de website. I.v.m de ontwikkelingen 
van het Coronavirus zijn we niet het hele jaar fysiek bij elkaar gekomen. Wel is er op de achtergrond overleg geweest 
met de MR over de gang van zaken.  

Onderwerpen 
 
Naast de gebruikelijke MR zaken als Jaarplan, ingekomen stukken van de GMR zijn we dit jaar onder andere bezig 
geweest met lopende zaken rondom het Corona virus, maar ook hebben we aandacht gehad voor de 
ouderbetrokkenheid, zichtbaarheid en strategisch beleidsplan. De communicatie richting ouders willen we duidelijker 
en opener maken.   

Ten slotte 
Ook het komende schooljaar zullen wij als MR de ontwikkelingen op de verschillende scholen kritisch volgen. Denkt u 
dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR zou moeten worden opgenomen dan horen wij dat graag. Contact 
opnemen met de MR of leden van de MR kan direct of via de contactgegevens zoals vermeld op de website van de 
school.  
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