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Notulen MR-vergadering   
 
Donderdag 12-4-2021  
Aanvang: 19.30 uur 

 
Aanwezig:  
Pieter Vlooswijk  
Eva Blansjaar 
Marc Jansen  
Renzo Verheul  
Marieke Lansbergen  
Natalie Hol  
Wim Vendrig 
Janneke Hek (notulen)  
 
Afwezig:  
Joyce Mackaaij – Ten Heuvel (zwangerschapsverlof) 
Martin de Kock 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

 
2. Vaststellen notulen 26-01-2021 

Notulen vastgesteld. 
 

3. Binnengekomen e-mails voor MR 

• Twee mails i.v.m. code rood situatie 15 februari 
De MR is van de mening toegedaan dat Kalisto hier een positie in moet nemen wat er 
moet gebeuren bij code rood. Dit moet dan tijdig worden gecommuniceerd naar 
ouders.  

• Mail over continurooster  
We beseffen als MR dat het niet aan ons is om de beslissing te nemen wat betreft 
een continurooster. We willen wel in gesprek gaan over de onderwijstijden op de 
Howiblo en hierbij alle punten en keuzes bespreken.  
We hebben met elkaar een stappenplan gemaakt, dit wordt besproken met de 
directie en het team.   

 
4. Vanuit de directie 

• Personele ontwikkelingen: geen bijzonderheden 

• Nieuwbouw: zie bijlage maart ’21 update 

• Begroting school: 
Bijlage besproken in de vergadering.  

http://www.howiblo.nl/
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5. MR 

• Verkiezingen nieuwe MR leden  
In het nieuws van de week komt een oproep voor ouders om zich aan te melden bij 
de MR. Er komen 2 avonden waarin ouders online vragen kunnen stellen aan de 
leden van de MR. Op 18 mei, van 20.00u tot 21.00u, kunnen er vragen worden 
gesteld aan Janneke, Pieter, Renzo en Wim. Op 19 mei aan Eva, Natalie, Marieke en 
Marc. Je kunt je aanmelden via n.hol@howiblo.nl  

• Jaarverslag (mei/juni) Komt de volgende MR vergadering op de agenda.  

• Kamp  
De OV doet een grote bijdrage aan de te betalen kampgelden. Hierdoor wordt de 
kampbijdrage van de kinderen aanzienlijk lager voor dit schooljaar. Wij vinden het 
belangrijk dat er een duidelijke uitleg moet komen naar de ouders. Waarom dit jaar 
zo’n gulle gift en de komende jaren bijv. niet.  

 
6. MR panel 

• Enquête bespreken 
We hebben samen de antwoorden besproken. De resultaten worden gedeeld met 
het team. Natalie geeft een terugkoppeling naar het MR-panel. 
We gaan proberen om dit schooljaar al een ouderavond in te plannen, waarin één 
van de gekozen thema’s centraal staat. Dit zal een online ouderavond zijn.   
 

7. TSO 

• Nieuws vanuit TSO 
Geen nieuws vanuit de TSO, aangezien er nu weinig tot geen gebruik gemaakt wordt 
van de TSO. 
 

8. ARBO 

• Ontwikkelingen  
Het rapport van RI&E is inmiddels binnen. Actiepunten van de BHV zijn besproken. In 
juni is er een terugkoppeling met de BHV.  
 

9. Notulen GMR  
Bovenschools wordt er nagedacht over een weerprotocol bij koud weer en hitte. 
Notulen zijn nog niet ontvangen. 
Notulen OV 
Nieuws van uit het team 
We hebben op 6 april een studiedag gehad. Hier zijn de PLG’s (werkgroepen) samen 
gekomen. In de middag hebben we een tweede cursus moment gevolgd van EDI. 
(Expliciete Directe Instructie) 

10. Actielijst  
 

 
Actiepunt Voor 

wie? 

Datum 

Actiepunt 

Deadline 

1 Link notulen invoegen 

in NVDW &    

JH     

 
Na elke vergadering 

mailto:n.hol@howiblo.nl
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notulen versturen 

naar secretaris OV 

2 Verkiezingen 

uitschrijven. 

MJ 26-1-2020 

 

24-6-2021 

3 Janneke neemt 

contact op met Marie- 

José wat betreft de 

eenmalige 

kamptoelage 

JH  24-6-2021 

4 Eva en Marieke 

mailen Joyce wat 

betreft procedure  

schooltijden Howiblo 

EB - ML  24-6-2021 

5 Janneke zet de flyer 

MR verkiezingen 

meerdere keren in het 

nieuws van de week.  

JH  24-6-2021 

6 Natalie geeft een 

terugkoppeling aan de 

ouders van het MR- 

panel 

NH  24-6-2021 

7 Medio Juni contact 

opnemen met directie 

en de BHV n.a.v. Ri&E 

rapport 

PV - ML  24-6-2021 

8 Informatie avond 

thema n.a.v. MR Panel 

PV  24-6-2021 

9 Natalie koppelt ‘code 

rood’ terug aan de 

directie. 

NH  24-6-2021 

10 Marc reageert naar 

Martin wat betreft de 

jaarplanning 

vakanties. 

MJ  24-6-2021 

 
 
 
 
 
 
 

11. Rondvraag 
Wim:  
Is er een bepaald aantal plekken beschikbaar binnen de plusklas?  
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Er staat nu niets in het document over beschreven. Dit plan is geschreven door 
Kalisto en moet nog aangeschaafd worden, zodat het passend is voor de Howiblo. 
Het is nu ook lastiger werken in een plusklas, omdat we nu werken met ‘bubbels’. Dit 
schuiven we door naar de volgende agenda.  
 
Marieke: 
Wanneer er dit jaar sollicitaties plaatsvinden moeten we er voor zorgen dat de MR 
betrokken wordt.  
 
Eva:  
Is de eerstvolgende vergadering niet te laat, aangezien we moeten instemmen met 
het formatieplaatje?  
Mocht het nodig zijn hebben we zo een vergadering ingeschoten. Ook kunnen we 
met de PMR op elk gewenst moment bij elkaar komen.  
 


