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Notulen MR-vergadering  
 
Dinsdag 08-11-2022    
Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Deborah van Rijn, Wim Vendrig, Sharon Rico, Natalie Hol, Kim Boers, Eva Blansjaar (notulen) 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 

2. Vaststellen notulen 13-09-2022 
Notulen zijn vastgesteld. 
 

3. Vanuit de directie 

• Personele bezetting 
Directie wil de extra handen in de klas de komende jaren zo houden (1.5 leerkracht). 
Hierbij wordt wel gekeken naar de grootte van de groep. Om dit te kunnen 
bekostigen wordt een deel van de NPO-gelden gebruikt. De MR moet hier 
instemming voor verlenen. Bij groep 1-2 is er vraag naar extra handen in de klas. Er 
wordt gekeken of dat dit jaar nog gerealiseerd kan worden.  
 

• Nieuwbouw 
17 november gaat de eerste paal in de grond. Dit wordt groots geopend met de 
leerlingen, leerkrachten, ouders en de gemeente. 
 

• Ontwikkeling leerlingenaantallen 
De leerlingaantallen voor 2023 lopen af. Het is belangrijk dat deze aantallen weer 
omhoog blijven gaan, zodat we de leerkracht 1.5 kunnen behouden. De 
leerlingenaantallen worden vastgesteld op 1 februari. A.d.h.v. de leerlingenaantallen 
van dat moment, worden de gelden berekend die een school te besteden heeft.  
 

• Voortgang YellowBellies 
Binnenkort zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een enquête invullen over het 
continurooster. De leerlingen kunnen aangeven hoe zij de pauze ervaren. De 
leerkrachten van groep 5 t/m 8 brengen via Social Schools de ouders op de hoogte 
van de afgenomen enquête. 
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 bespreken de manier van pauze houden met hun 
leerlingen, zodat zij ook hun ervaringen kunnen delen. 
Ouders en leerkrachten vullen op een later moment de enquête in. 
Er is al ervaring met regen. De YellowBellies pakken het goed op en spelen dan 
binnen. Ze doen spelletjes in de klas, op de gang en in de speelzaal. 
 
De vrijwillige vergoeding voor de inzet YellowBellies moet verstuurd worden. De MR 
adviseert om dat vanaf komend schooljaar direct uit te zetten.  

http://www.howiblo.nl/
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• Wederzijdse verwachtingen 
Deborah heeft namens de MR met Joyce een ambitiegesprek gevoerd over de 
samenwerking tussen MR en directie. Daarin zijn de belangrijkste speerpunten voor 
dit schooljaar (o.a. schoolplan) besproken en hebben we afspraken gemaakt over 
communicatie en proces. 
De directie zet het professionele beleid neer voor De Howiblo, de MR is de kritische 
vriend en samen streven we naar een fijne leeromgeving voor alle leerlingen.  
 

4. MR 
● Menukaart NPO gelden 

De leden van de MR hebben de menukaart nogmaals bekeken en hier een aantal 
punten uitgehaald. Het belangrijkst voor de MR is het behouden van 1.5 leerkracht 
en extra handen groep 1-2. 
 
Daarnaast kwamen de volgende wensen nog naar voren: 

- Metacognitie en zelfregulerend leren. 
- Culturele- en sportieve activiteiten. 
- Vakdocenten. Ook een docent Engels.  
- Begrijpend lezen omhoog krijgen. 
- Nieuw ICT-materiaal in het nieuwe gebouw. 

 
● Rooster van aftreden 

Sharon en Eva zijn aftredend.  
 

● Leerlingenraad 
Pieter pakt de leerlingenraad op vanuit de leerkrachten en Natalie zal hier 
contactpersoon van zijn.  
Het voorstel vanuit de MR: Elke vergadering een andere afvaardiging van de 
leerlingen, zodat alle kinderen weten hoe de vergaderingen in zijn werk gaan en 
ervaren hoe het is om mee te mogen praten over actuele en belangrijke 
onderwerpen op school. 
 

• Nieuws vanuit de TSO (afsluitende fase) 
Wim informeert bij de OV hoe de afronding van de TSO wordt vormgegeven. 
 

• Afscheid enqête oud-leerlingen 
Deborah informeert bij Joyce wanneer de oud-leerlingen van De Howiblo worden 
gevraagd om een enquête in te vullen. 
 

• Jaarkalender (controle: staat alles erin) 
Enquêtes onder de oud-leerlingen en ouders moeten op de jaarkalender. 
 

• Budget MR 
Elk kalenderjaar is er een bepaald budget voor de MR. Dat kan gebruikt worden voor 
een afscheidsborrel, een afscheidscadeau, om een specialist in te vliegen of voor 
scholing. 
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• Schooltijden 20 december 
MR heeft via de app instemming verleend voor de verlenging van de schooltijden op 
dinsdag 20 december. De schooltijden zijn die dag tot 15.30 uur. 

 

 
5. OV  

• De OV zou graag weer eens een vergadering met elkaar starten. Wim bespreekt met 
Ellen welke gespreksonderwerpen aan bod zouden kunnen komen. Zij maken samen 
een agenda. 
 

6. ARBO 

• Risico inventarisatie schoolgebouw wordt ingepland. MR wordt graag op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen omtrent veiligheid. Aandacht voor de gladde 
vloeren. De bankjes op het schoolplein moeten worden gerepareerd/vernieuwd. 
 

7. GMR ontwikkelingen 

• Er is een nieuwe voorzitter van de GMR. Marlies heeft een toelichting gegeven 
betreffende het inspectiebezoek. Het Bestuursbericht Inspectieonderzoek richt zich 
op de stichting en niet op individuele scholen. Het onderzoek richt zich op de 
kwaliteitsbewaking binnen Kalisto, binnen alle lagen van de organisatie. De 
inspecteurs bezoeken 5 scholen: Franciscus, Molenwiek, Wegwijzer, Pius en 
Keerkring.  

• De Klokkenluidersregeling is unaniem aangenomen. 

 

8. Actielijst  
 
 

 
Actiepunt Voor 

wie? 

Datum 

Actiepunt 

Deadline 

1 Begeleidende tekst 

NvdW schrijven 

DvR Elke 

vergadering 

 

2 Check schoolgids  Hele MR januari 2023 19 januari 2023 

3 NPO gelden evalueren 

in januari/ februari op 

agenda  

NH  19 januari 2023 

4 Afscheidsenquête 

ouders 

Hele MR Laatste 

schoolweek 

 

5 Afscheidsenquete oud 

leerlingen 

Hele MR Oktober/nov

ember 2023 

 

6 Contact opnemen OV 

geld TSO, 

afscheidnemende 

leerkrachten en 

samenkomen 

WV  19 januari 2023 

7 Rondje door de school 

ARBO 

SR en KB December 

2022 

19 januari 2023 
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8 Informeren bij Isabel 

over de 

houtskoolschets 

EB  19 januari 2023 

9 Contact vakbond KB en EB  19 januari 2023 

10 Voorstel inzet NPO -

gelden naar Joyce 

DvR 15 

november 

15 november 

11 Feedback 

schoolbrochure 

Dvr  15 november 

12 Check LLn enquete 

uitsturen 

DvR  15 november 

13     

 
9. Rondvraag 

Vanuit Kalisto is er een houtskoolschets gemaakt voor het schoolplan. Leerkrachten 
hebben hierover meegedacht. MR moet instemming verlenen op het schoolplan dat 
voortkomt uit de houtskoolschets. Isabel is de afgevaardigde van het team. Eva 
checkt bij Isabel of er nog input mogelijk is. 
 
Vergadering van 12 januari 2023 is verzet naar 19 januari 2023. Deze vergadering zal 
digitaal zijn. Daarna evalueren of dat als prettig wordt ervaren. 

 

 


