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Bezoekadres / Telefoon: G. van Damstraat 83a, 3417 WD Montfoort / 0348 - 472963 

Email / Website: info@howiblo.nl / www.howiblo.nl  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Notulen MR-vergadering  
 
Dinsdag 13-09-2022    
Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Wim Vendrig, Deborah van Rijn, Sharon Rico, Joyce Mackaaij-Ten Heuvel, Natalie Hol, Kim 
Boers, Eva Blansjaar (notulen) 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Vaststellen notulen 14-06-2022 
Notulen zijn vastgesteld. 
 

3. Vanuit de directie 

 Personele ontwikkelingen 
Aan het einde van dit schooljaar gaan meester Jan, juf Carla en juf Trees 
waarschijnlijk met pensioen. Halverwege het schooljaar wordt dat definitief bekend. 
 

 Oudertevredenheidsenquête 
De vragen uit de oudertevredenenquête (zie vorige notulen) zijn meegenomen 
tijdens de studiedag en besproken met de leerkrachten.  
Ouders en leerlingen van groep 8 krijgen een vragenlijst over hoe ze De Howiblo 
hebben ervaren. Ouders krijgen deze aan het eind van het schooljaar en leerlingen 
aan het begin van het nieuwe schooljaar (middelbare school). 
Ouders van de MR geven aan: 

- De communicatie via ParnasSys is te weinig. Veel ouders weten hun inlogcode 
niet. Een oudergesprek is dan prettiger of meer inzicht tussentijds voortgang 
kind naast de 2 rapporten. 

- Voorstel om lesstof door te geven. Wat leren de kinderen tijdens spelling en 
taal etc. 

- Ouders en leerkrachten moeten bepaalde verwachtingen kunnen krijgen wat 
betreft berichten. Hoeveel berichten mogen leerkrachten sturen? Moeten er 
berichten gestuurd worden over leerstof en over huiswerk? 

- Op de studiedag van 13 oktober komen de drie vragen van de ouderenquête 
terug. De OMR zal de input vanuit ouders verzamelen en dit naar Joyce 
sturen.  

 

 Nieuws vanuit TSO (afsluitende fase)  
De TSO ‘De Broodtrommel’ is gestopt op De Howiblo. De contactpersoon van school 
geeft aan dat het overgebleven geld van de TSO naar de nieuwe speelplaats zal gaan. 
Wellicht gaat het geld naar de OV. De MR zoekt contact met OV om de spaarpot van 
de stichting Broodtrommel over te zetten naar school/OV/nieuwe schoolplein. 

http://www.howiblo.nl/
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 Sectorplan Corona (zie link in mail) 
MR gaat akkoord met het sectorplan dat standaard is met landelijke richtlijn. 
 

 NPO gelden 
Het budget (NPO-gelden) wat vorig jaar openstond kon worden meegnomen naar dit 
jaar en de NPO-gelden van dit jaar wordt meegenomen naar volgend jaar. 
Er is een extra subsidie aangevraagd en in december krijgt Joyce te horen of dit 
wordt goedgekeurd. Dit schooljaar is wederom gekozen voor extra handen in de klas. 
De Cito resultaten laten geen achterstand zien bij leerlingen. 
De menukaart van de NPO-gelden wordt tijdens de volgende vergadering besproken. 
 

 Nieuwbouw 
Er is een filmpje gemaakt over de nieuwbouw. Deze staat in de nieuwsbrief van 9 
september. Er wordt wel al gekeken naar nieuw meubilair voor de kleuters. Dit zal 
worden meegenomen naar het nieuwe schoolgebouw. 
De verhuizing zal eind 2023 zijn. 
 

 Wederzijdse verwachtingen 
Er wordt met aanbiedingsbrieven gewerkt en het is prettig als daar snel een reactie 
op komt. Hier komen we de volgende vergadering op terug. 
 

 Continurooster 
Een aantal ouders heeft aangegeven dat de lunchpauze te gehaast is. Ook moeten de 
bovenbouwleerlingen naar een andere locatie om buiten te spelen. Het buitenspelen 
in de bovenbouw wordt niet door alle leerlingen als pauzemoment gezien. Joyce 
neemt dit op met de YellowBellies. 
In januari 2023 wordt er een evaluatie uitgezet naar leerlingen, ouders, leerkrachten 
en YellowBellies. Eventuele verbeterpunten kunnen dan meegenomen worden. 

 

 Ouderbijdrage 
Ouders hebben een vraag gesteld over de vrijwillige bijdrage voor de inzet van de 
pauzebegeleiding en de ouderbijdrage voor de oudervereniging (activiteiten op en 
buiten school). Het moet duidelijk naar ouders gecommuniceerd worden waar de 
vrijwillige bijdrage voor bedoeld is. Hier zal vrijdag 16 september een bericht over 
uitgaan naar ouders. 
 

4. MR 
● Vergaderrooster 

Dinsdag 13 september 2022 
Dinsdag 8 november 2022 
Donderdag 12 januari 2023 
Maandag 20 maart 2023 
Woensdag 21 juni 2023 
 

● Schoolgids concept 22/23 (zie bijlage) 
De op- en aanmerkingen zijn verzameld. Eva zal de schoolgids met Joyce aanpassen. 
Hierna zal de nieuwe schoolgids op de website geplaatst worden. 
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● Rooster van aftreden 

Wordt tijdens de volgende vergadering besproken. 
 

● Taakverdeling 
Secretaris: Natalie 
Notulist: Eva 
Voorzitter: Deborah 
ARBO: Kim en Sharon 
Begeleidende tekst voor de nieuwsbrief: Deborah 
Contactpersoon OV: Wim 
Contactpersoon GMR: Kim 
GMR: Carla (buiten de MR) 

 

 Leerlingenraad 
Dit schooljaar starten we met een leerlingenraad. De MR heeft als suggestie een 
eerste topic meegegeven: “Hoe zetten we De Howiblo op de kaart?” 

 
5. OV  

Financieel verslag  
Wim neemt contact met de OV op om het financeel verslag te controleren en vraagt 
na of de OV een vergadering zou willen starten met de MR. Bij het vaststellen van de 
hoogte van de ouderbijdrage is instemming vereist van OMR. 
 

6. Actielijst  
 
 

 
Actiepunt Voor 

wie? 

Datum 

Actiepunt 

Deadline 

1 Jaarplanning 

agendapunten 

bijwerken 

NH   

2 Begeleidende tekst 

NvdW schrijven 

DvR Elke 

vergadering 

 

3 schoolgids naar ons -> 

Goedkeuring 

Schoolgids op website 

EB  15 sept 2022  

4 Kijken naar menukaart 

NPO-gelden 

Hele MR 8 november 

2022 

 

5 NPO gelden evalueren 

in januari/ februari op 

agenda  

NH   

6 Aanleveren stukjes 

jaarverslag MR 24 juni 

bij Janneke 

allen 24 juni 2022  

7 Afscheidsenquête 

ouders 

Gehele 

MR 

Laatste 

schoolweek 
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8 Afscheidsenquete oud 

leerlingen 

Gehele 

MR 

Oktober/nov

ember 2022 

 

9 Contact opnemen OV 

geld TSO 

WV 8 november 

2022 

 

10 Input ouders naar 

Joyce 

DvR Voor 30 

september 

2022 

 

11 Jaarverslag checken NH Voor 8 

november 

2022 

 

12 Inplannen 

ambitiegesprek 

DvR Voor 8 

november 

2022 

 

13 Datumprikker 

afscheidsborrel 

DvR   

 
7. Rondvraag 

Afscheidsborrel: 
Deborah zet een datumprikker uit voor een afscheidsborrel voor Marieke, Joyce, 
Pieter en Janneke. 
 

 
 
 

 

 


