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Notulen MR-vergadering  
 
Donderdag 20-01-2022    
Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Pieter Vlooswijk, Wim Vendrig, Deborah van Rijn, Eva Blansjaar, Natalie Hol, Marieke 
Lansbergen, Joyce Methorst, Janneke Hek(notulen) 
 
Afwezig m.k.: Joyce Mackaaij-Ten Heuvel 
 

1. Vaststellen agenda 
 

2. Vaststellen notulen 08-11-2021 
Notulen besproken en vastgesteld 

 
3. Vanuit de directie 

• Update NPO gelden 
We hebben samen gekeken naar een document waar de NPO gelden in staan 
beschreven. Dit komt terug op een volgende vergadering.  

• Nieuwbouw 
De MR wil geeft bij de directie aan dat ze meer betrokken willen zijn bij deze 
onderwerpen.  
Er is gestart met wekelijkse gesprekken op de maandagochtend met gemeente, 
adviesbureau en de architect. Hierin worde de projectgroep nieuwbouw van de 
Howiblo ook meegenomen. Odette, Floor, Mariëlle en Carla zitten in deze 
projectgroep.  
In de projectgroep nieuwbouw gaat we zoals de naam al doet 
vermoeden projectmatig werken met de nieuwbouw. Ook informeren we via de 
nieuwsbrief en teammemo 

• Personele ontwikkelingen 
We hebben nu weer te maken uitval van leerkrachten vanwege Covid. Het verloop 
wordt goed gemonitord.  
Onze LIO-stagiaire Zoë is komende vrijdag voor het laatst. Zij gaat haar stage 
voortzetten op Curaçao. In mei zal ze weer terug zijn op de Howiblo. 

• Schooltijden 
Wij willen over deze onderwerpen in gesprek met de directie. Graag meer uitleg en 
onderbouwing.  

 
4. MR 
● Rooster van aftreden 

De termijn van Pieter, Wim en Janneke loopt eind dit schooljaar af. Volgende 
vergadering geven deze personen aan of ze zich herkiesbaar stellen. Marieke stapt 
komend jaar uit de MR. 

http://www.howiblo.nl/
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● De notulen van de MR moeten 7 jaar bewaard blijven. 
● Leerlingenraad 

Deborah heeft ons allen een powerpoint verstuurd. Deze hebben we besproken. De 
PMR gaat deze powerpoint onder de aandacht brengen bij het team en kijken naar 
eventueel draagvlak.  

 
5. OV 

• Financieel verslag 
MR heeft geen controlerende functie meer, wat betreft het financieel verslag van de 
OV. Deze controlerende functie ligt nu bij de directie. Wel mag de MR het financieel 
verslag inzien. Het financieel verslag volgt later en zal dan worden besproken.  
 

6. MR-panel 
Dit is een onderdeel dat niet verplicht is. Het is een manier om je achterban te 
consulteren. We zijn andere manieren aan het bekijken om de ouders te bevragen.  
 

7. TSO 

• Nieuws vanuit TSO 
Eva en Marieke moeten de kascontrole  van de gelden van vorig jaar nog doen. Dit in 
verband met gezondheidsproblemen van diegene die deze opstelt. Dit gaat op een 
later moment plaatsvinden.  
Wij hebben instemming bij indeling TSO tijden. 

 
8. ARBO 

• Evaluatie brandoefening 
De evaluatie heeft in november plaatsgevonden. De structuur binnen de BHV is 
aangepakt. Er is afgesproken dat de brandweer ingelicht wordt bij een oefening. Ook 
gaat de brandweer uitgenodigt worden om regelmatig een ronde te doen in de 
school naar de brandveiligheid.  
De tekeningen, noodplan en de plattengrond krijgen op korte termijn een update.  
De volgende brandoefeningen worden niet aangekondigd.  
 

9. Notulen: 

• GMR 
Er wordt onderzocht of het een optie is om de GMR te verkleinen, zodat je met een 
kleinere en meer gemotiveerde groep bent. De GMR komt later met een voorstel.  

• OV  
Wij hebben instemmingsrecht wat betreft de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage 
en de activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden. 
Notulen zijn besproken.  

• Nieuws van uit het team 
De sportsterrenkist wordt opgezegd. Er gaat heel veel materiaal kapot. Het team is  
aan het kijken naar een goede vervangende optie. Bijvoorbeeld zelf materiaal 
aanschaffen per bouw of klas.   
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10. Actielijst  
 
 

 
Actiepunt Voor 

wie? 

Datum 

Actiepunt 

Deadline 

1 Jaarplanning 

agendapunten 

bijwerken 

NH 30 maart 

2022 

 

2 Navragen schoolgids 

bij Joyce.  

JH 30 maart 

2022 

 

3 Schoolgids, MR panel 

en financieel verslag 

op volgende agenda. 

Goedkeuring geven. 

NH 30 maart 

2022 

 

4 Sintcommissie -> 

Marie-José 

EB 30 maart 

2022 

 

5 MR panel informeren 

bij panelleden 

EB 30 maart 

2022 

 

6 Betrokkenheid MR 

nieuwbouw, NPO 

gelden, schooltijden, 

sportsterrenkist. 

WV 21 januari 

2022 

 

7 Voorstel 

leerlingenraad, 

navragen bij directie. 

PMR 

PV 

10 februari 

2022? 

 

8 Kascontrole TSO EB & ML 30 maart 

2022 

 

9 Navragen afstemmen 

OV vrijwillige bijdrage 

WV 30 maart 

2022 

 

10 Navragen noodplan bij 

de BHV 

PV 30 maart 

2022 

 

11 Activiteiten 

onderzoeken 

instemming OV 

DvR 30 maart 

2022 

 

12 Navragen 

speelmateriaal te 

gebruiken buiten de 

TSO 

ML 30 maart 

2022 

 

13 Financieel verslag 

opvragen OV 

WV 30 maart 

2022 
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11. Rondvraag 

 
Marieke:  
De sportsterrenkist is al opgehaald, maar er is nog niets nieuws. Hoe is dit gegaan?  
Er ging veel materiaal kapot, waardoor dit hoge kosten met zich meebracht. Daarom 
is de sportsterrenkist al opgehaald.  
 
Deborah:  
Een aantal terugkoppelingen van eerder vragen.  

- Wij hebben adviesrecht op het bepalen van de studiedagen en 
vakantieregeling, met een goede onderbouwing mag de school hiervan 
afwijken.  

- Het informeren van ouders over MR vergaderingen. Wij mogen zelf bepalen 
wat we in de notulen benoemen. De notulen zijn soms voor ouders wat 
moeilijk te lezen/begrijpen. Vanaf de komende Nieuws van de week komt er 
een meer verhalend stukje over wat er besproken is in vergadering. Zo hopen 
we meer duidelijkheid en inzicht te geven wat betreft de besproken 
onderwerpen.  
 
 

 


