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Notulen MR-vergadering  
 
Woensdag 14-06-2022    
Aanvang: 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Pieter Vlooswijk, Wim Vendrig, Deborah van Rijn, Natalie Hol, Marieke Lansbergen, Janneke 
Hek(notulen), Joyce Mackaaij-Ten Heuvel (heeft online deelgenomen bij punt 4) Eva 
Blansjaar (Het eerste deel online deelgenomen.) 
 
Afwezig m.k.: Joyce Methorst 
 

1. Vaststellen agenda 
 

2. Vaststellen notulen 30-03-2022 
Notulen zijn vastgesteld.  
 

3. Ingezonden brief (zie bijlage) 
Er is een ingezonden brief gekomen (met de vraag naar het plaatsen van koelkast in 
de nieuwbouw), deze hebben wij besproken in de vergadering. 
We begrijpen het belang in verband met de gezonde school. 
De werkgroep nieuwbouw zal dit zorgvuldig in overweging nemen en hierover een 
besluit nemen. Er zijn al wel aansluitingen meegenomen in het plan. 
De MR zorgt voor een reactie naar de ouder. 

 
4. Vanuit de directie 

• Update NPO gelden 
We hebben gekozen om volgend schooljaar verder te kijken naar de invulling van de 
NPO gelden. Dit jaar is de een groot deel van het NPO budget ingezet om de 
leeropbrengsten te verhogen, dit hebben we gedaan door EDI(Expliciete Directe 
Instructie) en adviezen vanuit KLEO (Kleppe Leren en Ontwikkelen) te 
implementeren. Ook is er geld gegaan naar extra handen in de klas. Er is voor 
komend jaar ook weer een flink budget, dit gaat met instemming van de MR ingezet 
worden. De MR gaat tijdens de volgende vergadering kijken naar de menukaart van 
de NPO gelden, om deze zo goed mogelijk in te zetten, zodat de leeropbrengsten zo 
hoog mogelijk zijn.  
Het team gaat tijdens de startvergadering en tijdens de eerste bouwvergaderingen 
hier ook mee aan de slag.  
De MR krijgt het NCO (Nationaal Cohort Onderzoek) document toegestuurd, hierin 
staan de deze gaan we volgende vergadering bespreken.  

• Nieuwbouw  
Morgen (15-6-2022) wordt er gestart met het slopen van de oude Hoflandschool.  
Er is een plan is ingediend bij gemeente voor bouw nieuwe school op oude 
Hoflandschool. 

http://www.howiblo.nl/
https://www.directeinstructie.nl/
https://kleo-onderwijs.nl/
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• Oudertevredenheids-enquête  
Wij hebben als school een 7,3 gescoord, dit is een nette score met ruimte voor 
verbetering. We hebben met het team gekeken naar de uitslagen. 
Het team heeft tijdens de laatste studiedag gekeken naar de vragen met de laagste 
scores. Hier hebben we met elkaar acties voor bedacht. 
Het betreft onderstaande vragen. 
Hoe tevreden bent u met de informatie die u krijgt over uw kind? 
Vindt u dat uw kind maximaal wordt uitgedaagd op school? 
Hoe tevreden bent u met de formatie over wat er op school gebeurt? 
 
De MR is gevraagd mee te denken en heeft aan directie twee voorstellen gedaan: 
1) Een afscheidsenquête naar alle groep 8 leerlingen een paar na maanden na start 
op middelbare school, om  het net op te halen: wat heeft je geholpen? Wat had je 
graag meer gehad op Howiblo voor de overgaang naar Middelbare School? Welke tip 
heb je voor Howiblo en alle groep 8 leerlingen? 
2) Een afscheidsenquête naar alle ouders van groep 8: uitsturen rond de musical: nog 
alle aandacht en energie om suggesties mee te geven. MR werkt een voorstel uit met 
een paar open vragen. Vraag aan groep 8 leerkrachten deze uiteindelijk uit te zetten. 
 

• Het werkverdelingsplan 
Het werkverdelingsplan is besproken tijdens de studiedag met het team. Deze wordt 
via de mail verzonden naar de MR.  

 
5. MR 

• Nieuwe MR kandidaten 
Er is een oproep gedaan naar ouders en leerkrachten. Er volgt later nogmaals een 
oproep. We gaan nog bekijken of we verder gaan met 8 leden of met 6 leden.  

• Jaarverslag MR 
De MR gaat het jaarverslag maken over het afgelopen schooljaar. Als het jaarverslag 
klaar is, zal deze geplaatst gaan worden op de website.  

• Leerlingenraad 
Het team heeft enthousiast gereageerd hierop. Pieter heeft aangegeven om hier een 
actieve rol in te nemen.  
De PMR gaat dit oppakken.  

• Vakantierooster 
We hebben het vakantierooster besproken. 

• Schooltijden/ continurooster 
Directie heeft een voorstel gedaan voor de inrichting van het continurooster. Tevens 
zijn de verduidelijkingsvragen beantwoord. Directie deelt deze week een definitieve 
communicatie voor de ouders en de ouderbrief. MR zal hierna voor beiden 
instemming geven.   

• Schoolgids 
Op de website staat nog de oude schoolgids. De schoolgids van dit jaar is wel 
gemaakt, maar staat nog niet op website. 
De MR geeft instemming als zij akkoord is met de inhoud van de schoolgids voor 
komend schooljaar. 
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6. OV 

• Mail vanuit OV: 
We hebben een mail gehad vanuit de OV.  
Wij hebben deze mail besproken en zullen een reactie geven op deze mail.  

 
7.  TSO 

Zowel financieel verslag als begroting zijn niet naar de MR verzonden. Er heeft ons 
geen verdere informatie bereikt met betrekking tot het opheffen van stichting 
Broodtrommel. Dit is formeel een zaak tussen directie Howiblo en stichting 
Broodtrommel.  

 
8. ARBO 

• Pieter draagt alle stukken over naar diegene die de taak ARBO gaat overnemen.  
 

9. Notulen: 

• GMR 
Wij hebben vanuit de Howiblo nog geen ambassadeur voor de houtskoolschets van 
de stichting Kalisto.  

• OV  
Geen opmerkingen.  

• Nieuws van uit het team 
Op de laatste studiedagen hebben we informatie gekregen over de nieuwbouw, 
werkverdelingsplan, oudertevredenheidenquete en leerlingvragenlijst. We zijn verder 
gegaan in de werkgroepen. We hebben gekeken welke doelen we behaald hebben en 
wat de nieuwe doelen zijn. Voor de kleuters wordt er gekeken naar een nieuw 
leerlingvolgsysteem.  
Ook hebben we uitleg gekregen over de training Rots en Water. 

 
 

10.   Actielijst  
 
 

 
Actiepunt Voor 

wie? 

Datum 

Actiepunt 

Deadline 

1 Jaarplanning 

agendapunten 

bijwerken 

NH   

2 Begeleidende tekst 

NvdW schrijven 

DvR Elke 

vergadering 

 

3 Bespreken 

samenstelling, 

groepsgrootte MR  

Gehele 

MR 

Volgende 

vergadering 

(september 

2022) 

 

4 schoolgids naar ons -> 

Goedkeuring 

Schoolgids op website 

EB en 

iemand 

van de 

OMR 

Volgende 

vergadering 

(september 

2022) 
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5 Notulen Jan laatste 

TSO overleg vragen  

ML 24 juni 2022  

6 Ouder benaderen JH 24 juni 2022  

7 Oudertevredenheidse

nquete op de 

volgende agenda 

(Stuurt Joyce door) 

NH volgende 

vergadering 

(september 

2022) 

 

8 NPO gelden op 

volgende vergadering 

NH volgende 

vergadering 

(september 

2022) 

 

9 NPO gelden evalueren 

in januari/ februari op 

agenda  

NH   

10 Reminder oproep MR EB 1 juli 2022  

11 Mail aanmaken 

mr@howiblo.nl 

Checken op volgende 

vergadering 

PV volgende 

vergadering 

(september 

2022) 

 

12 Aanleveren stukjes 

jaarverslag MR 24 juni 

bij Janneke 

allen 24 juni 2022  

13 Oppakken 

leerlingenraad start 

schooljaar 

PMR Start nieuwe 

schooljaar 

 

14 Reactie OV mail 

Marcia 

JH 24 juni 2022  

15 Reactie ingezonden 

brief 

EB 24 juni 2022  

16 Afscheidsenquete 

ouders 

Gehele 

MR 

Laatste 

schoolweek 

 

17 Afscheidsenquete oud 

leerlingen 

Gehele 

MR 

September/

oktober 

 

18 Financiele afronding 

TSO -> Wilma/Kalisto 

ML volgende 

vergadering 

(september 

2022) 

 

 
 
 

11. Rondvraag 
N.v.t. 
 

mailto:mr@howiblo.nl
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