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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2020-2021. Middels dit jaarverslag geeft de Medezeggenschapsraad (MR) een kort overzicht van de 
belangrijkste gebeurtenissen van het schooljaar 2020-2021, maar blikken we ook alvast vooruit naar het huidige schooljaar. 

Als MR hebben we een advies- of instemmingsrecht op een groot aantal onderwerpen. We houden ons vooral bezig met de belangen van de school als geheel. Heeft 
u een vraag of een suggestie hoe we op de Howiblo zaken nog beter kunnen aanpakken? Laat het ons dan weten! U kunt ons via mail bereiken op n.hol@howiblo.nl 
of een van de MR leden aanspreken op het schoolplein.
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Evaluatie 2020-2021

• Tijdens het coronajaar heeft de MR van de Howiblo getracht haar taken zo goed mogelijk te verrichten. Alle vergaderingen zijn gewoon 
door gegaan en hebben allen online plaatsgevonden

• In aanloop naar en tijdens de sluiting van de basisscholen als gevolg van de Corona crisis is de MR veelvuldig gevraagd om advies te geven 
over de te nemen beslissingen en de communicatie hieromtrent aan de ouders. 

• Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is er een nieuwe locatiedirecteur op de Howiblo gestart in de persoon van Joyce Mackaaij. De 
MR was nauw betrokken bij haar aanstelling door zitting te nemen in de benoemingsadviescommissie. Bij de opstart is er veel aandacht 
geweest voor de rol van de MR op de Howiblo en de gewenste samenwerking tussen de MR en de Directie. Dit heeft tot een 
constructieve samenwerking geleid. Tijdens het schooljaar was Joyce enkele maanden afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof. Tijdens deze 
periode is ze vervangen door interim-directeur Martin de Kock, een oude bekende voor de Howiblo. Voor de continuïteit van een aantal 
zaken en kennis van de Howiblo en het team was de MR tevreden met deze interim aanstelling. Tijdens deze interim periode heeft de MR 
wel een iets minder actieve bijdrage kunnen leveren in de advisering van de directie, maar dit is weer voortvarend opgestart bij de 
terugkomst van Joyce.De MR heeft gedurende het schooljaar zeer constructief samengewerkt met Martin. Hierbij zijn de door de MR 
gestelde uitgangspunten van deze interim periode ten aanzien van kwaliteit van onderwijs, continuïteit in de directievoering en 
voorzetting van het reeds gestarte ontwikkeltraject, gewaarborgd.



• De MR beoordeelt ieder jaar de begroting en heeft deze na toelichting door de directie goedgekeurd. De nu door de Howiblo gehanteerde 
software maakt het ook mogelijk geprognotiseerde budgetten af te zetten tegen de daadwerkelijke geldstromen. Speciale aandacht was er 
dit jaar voor de kosten die gepaard gaan met schoonmaak en onderhoud van het schoolgebouw.  

• Bij de nieuwbouw van het nieuwe scholencomplex heeft de MR een adviserende rol. Waar in een eerder stadium van het ontwikkeltraject 
nog enige inspraak mogelijk was, is de MR dit schooljaar vooral geïnformeerd over lopende zaken. De MR onderschrijft het belang van 
nieuwbouw voor de Howiblo en hoopt dat wensen vanuit de Howiblo bij de uiteindelijke realisatie worden ingevuld.

• Het formatieplan hangt nauw samen met de begroting en de personeelsgeleding van de MR beoordeelt ieder jaar dan ook het 
formatieplan. Dit schooljaar zijn er vanuit de rijksoverheid extra NPO gelden beschikbaar gesteld om de eventuele leerachterstanden van de 
kinderen in te lopen. Deze extra NPO gelden zijn onder meer aangewend voor extra personeel, maar zal de komende periode in overleg met 
de MR ook voor een aantal andere zaken worden gebruikt. Na overleg met de directie heeft de MR het formatieplan goedgekeurd.

• Het vakantierooster is ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. Deze was in lijn met de vakantieplanning van bijvoorbeeld de Heeswijk en 
een aantal middelbare scholen. Een deel van de oudergeleding van de MR heeft de directie wel geadviseerd om, net als voorgaande jaren, 
een studiedag op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie en bij voorkeur een vrije week in juni mogelijk te maken. Dit geeft ouders de 
mogelijkheid om na een Corona periode, waarin veel vakanties niet mogelijk waren, eerder op vakantie te gaan en buiten de standaard 
schoolvakanties alsnog weg te gaan. De directie heeft dit advies niet overgenomen vanwege de betere spreiding van de studiedagen en 
vakanties over het schooljaar hetgeen ten goede komt aan een betere kwaliteit van onderwijs en de rust van de kinderen.

• Naar aanleiding van de RI&E (november 2020; rapportage februari 2021) hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen MR-ARBO, directie 
en BHV. Actiepunten zijn verzameld en o.a. de taak-/rollenverdeling is opgesteld. De opzet van ontruimingsoefeningen in het schooljaar 
2021/2022 zal anders zijn dan voorheen. De MR zal erop (blijven) toezien dat de gemaakte afspraken nageleefd worden.



• Een onderwerp dat tijdens iedere MR vergadering ter sprake komt, is de Tussenschoolse opvang (TSO). De TSO taakgroep is in het 
afgelopen schooljaar bij elkaar 1x bij elkaar gekomen, waarbij een afgevaardigde van de MR aanwezig was. Bij deze vergadering zijn een 
aantal onderwerpen besproken, waarbij corona een belangrijke plaats innam. Dit schooljaar hebben wij opnieuw de bijzondere 
omstandigheid meegemaakt dat de kinderen vanaf 16 dec 2020 geen gebruik meer hebben kunnen maken van de TSO, ten gevolge van 
de lockdown. Vanaf de 8 februari 2021, bij de heropening van de school, werd opnieuw een tijdelijk continurooster ingesteld. Binnen de 
taakgroep is een oplossing gezocht voor de te veel betaalde TSO gelden. Dit is met de ouders gecommuniceerd. De MR heeft de 
kascontrole over het jaar 2019-2020 uitgevoerd en heeft deze goedgekeurd. 

• De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en leraren van de medezeggenschapsraden van de Kalisto
scholen. Zij hebben een wettelijk advies – of instemmingsrecht ten aanzien van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor alle of een meerderheid van de scholen. Hierbij valt te denken aan beleid op gebied van financiën en personeel. Namens de Howiblo 
heeft Carla de Jong deelgenomen aan een aantal GMR vergaderingen. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zullen er een aantal 
leden van de MR bij toerbeurt eveneens gaan deelnemen aan de GMR vergaderingen.

• Aan het einde van het schooljaar hebben we ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de MR, aangezien Renzo Verheul en Marc 
Jansen afscheid zullen nemen na 7 jaar lid te zijn geweest van de oudergeleding van de MR. Aan deze oproep heeft Deborah van Rijn 
gehoor gegeven en zij zal dan ook met ingang van schooljaar 2021-2022 namens de ouders in de MR zitting nemen. We zijn nog op zoek 
naar een extra ouder voor de oudergeleding en hopen vóór de herfstvakantie alsnog een geschikte kandidaat te vinden.  


