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Jaarverslag 2021 – 2022 Medezeggenschapsraad  

Kbs De Howiblo 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2021-2022. Middels dit jaarverslag 
geeft de Medezeggenschapsraad (MR) een kort overzicht van de belangrijkste 
gebeurtenissen van het schooljaar 2021-2022, maar blikken we ook alvast vooruit naar het 
volgende 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 mr@howiblo.nl of een van de MR leden aanspreken 
op het schoolplein. 

 

 

Namens de Medezeggenschapsraad van Kbs De Howiblo 

  

Oudergeleding Leerkrachtgeleding 

Marieke Lansbergen Janneke Hek 

Deborah van RIjn Natalie Hol 

Wim Vendrig Eva Blansjaar 

Joyce Methorst Pieter Vlooswijk 

http://www.howiblo.nl/
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Evaluatie 2021-2022  
 

 
 Dit schooljaar is er een nauwe samenwerking geweest tussen de MR en de directie. 

Er is ook dit jaar veel aandacht besteed aan de rol van de MR op de Howiblo. Er 
hebben veel momenten plaatsgevonden, waarin er werd gesproken over de juiste 
procedures en er werd gekeken hoe we de samenwerking zo goed mogelijk kunnen 
laten verlopen. Dit jaar was er geen vaste voorzitter, maar werd er gewerkt met 
gedeeld leiderschap.   
Onderwerpen die dit jaar veelvuldig besproken zijn, zijn de nieuwbouw, 
continurooster, NPO gelden, formatieplan en nog meer. Hieronder kunt u hierover 
verder lezen.  
 

 Begroting 

De MR beoordeelt ieder jaar de begroting . Hierbij is de rol van de MR vooral om te 

kijken of er in  de begroting voldoende budget ter beschikking staat om de plannen in 

het schoolplan mogelijk te maken. Speciale aandacht was er dit jaar voor de NPO 

gelden en inzet hiervan. Er kan geconcludeerd worden dat er voldoende financiële 

middelen beschikbaar zijn om zowel het schoolplan als de interventies om mogelijk 

opgelopen achterstanden door corona te realiseren. 

 

 Nieuwbouw 

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. 

 

 Formatieplan 

Het formatieplan hangt nauw samen met de jaarbegroting en de personeelsgeleding 

van de MR (PMR) beoordeelt ieder jaar dan ook het formatieplan. 

Wensen vanuit leerkrachten worden (via PMR) hierin meegenomen en na overleg 

met de directie heeft de MR het formatieplan dan ook goedgekeurd. 

 

 NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-gelden: 
Ook dit schooljaar zijn er vanuit de rijksoverheid extra NPO-gelden beschikbaar 
gesteld om eventuele leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de 
corona-pandemie bij kinderen weg te werken. 
Deze extra NPO- gelden zijn onder meer aangewend voor extra personeel (1,5-
bezetting) en duurzame professionalisering bij leerkrachten. Bij aanvang van het 
schooljaar 2022-2023 zullen zowel leerkrachten als MR via actieve werkvormen 
wederom nadenken over duurzame inzet van deze gelden ten behoeve van de 
kinderen. 
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 Vakantierooster 

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. 

De planning zorgt voor een spreiding van studiedagen die past bij de jaarplanning van 

het onderwijsteam. Met het aantal studiedagen blijven we boven het minimum 

aantal lesuren voor de kinderen (ook in combinatie met het continurooster). 

 

 Continurooster 
Dit schooljaar hebben we als MR een belangrijke rol vervuld in het gehele proces in 
aanloop naar de definitieve instemming van de aanpassing van de lestijden. Vanaf 
komend schooljaar 2022/2023 start de Howiblo met een continurooster en blijven 
alle kinderen aaneengesloten op school. 
Voor de MR zijn daarvoor twee belangrijke argumenten in overweging genomen: de 
uitkomsten van de ouderraadpleging en de voorkeur van de leerkrachten. Tegelijk is 
het voor ons noodzakelijk om te snappen wat gebruikelijk is bij de verzorging van het 
pauzemoment en hebben de directie geadviseerd de kosten hiervan tot een 
minimum te beperken. 
De evaluatie van het eerste jaar zal voor de MR een belangrijke bron van informatie 
zijn. We willen in het nieuwe schooljaar dan ook zowel leerkrachten, ouders en 
kinderen betrekken in een (tussentijdse-) evaluatie.  

 

 TSO 
Een onderwerp dat tijdens iedere MR vergadering ter sprake komt, is de 
Tussenschoolse opvang (TSO). De TSO-taakgroep is in het afgelopen schooljaar 3x bij 
elkaar gekomen, waarbij een afgevaardigde van de MR aanwezig was. Bij deze 
vergaderingen zijn verschillende onderwerpen besproken die de kwaliteit van 
Stichting de Broodtrommel op peil houden. Ook zijn de financiën van de stichting 
besproken. 
Vanaf komend schooljaar 2022/2023 zal de Howiblo geen gebruik meer maken van 
de diensten van Stichting de Broodtrommel. 
Betrokkenheid door de MR bij de huidige TSO komt hierdoor te vervallen vanaf 
komend schooljaar. Wel blijven we als MR betrokken bij het algehele beleid van de 
Howiblo met betrekking tot schooltijden en de invulling van pauzetijden voor de 
leerlingen. Als overdracht heeft de MR bij de directie van de Howiblo benadrukt de 
financiële afronding van de ouderbijdrage te bespoedigen en voor kalenderjaar 2022 
af te ronden. 

 
 Leerlingenraad 

De MR heeft vanaf de start van schooljaar interesse gepeild voor de oprichting van 
een Howiblo leerlingenraad, inspraak voor de bovenbouw leerlingen, namens alle 
leerlingen. Een voorstel is toegelicht aan alle leerkrachten, om de leerlingen 
onderdeel te maken van de schoolagenda het bespreken van schoolbrede 
(groepsoverstijgende) thema's. 
Komend schooljaar wordt dit verder opgepakt door de personeelsgeleding van de MR 
(PMR). 
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 GMR 
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. 
Dit jaar hebben we over b.v. volgende zaken gesproken tijdens GMR vergaderingen. 
1. Bestedingsplan Regeling professionalisering en begeleiding. 
2. Klachtenregeling Kalisto. 
3. Regeling voor thuiswerken. 
4. Weerprotocol. 
5. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.: 
6. Preventiemedewerker. 
7. Het bestuursformatieplan 2022-2023. 
Namens de Howiblo heeft Carla de Jong de GMR vergaderingen bijgewoond. 
 

 ARBO 
Naar aanleiding van de RI&E (uitvoering 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 opnieuw opgesteld. 
BHV opereert dit schooljaar via een andere (overleg-)structuur en heeft de 
brandoefeningen (zowel aangekondigd als onaangekondigd-) uitgevoerd met de 
gehele school. 
De MR zal erop (blijven) toezien dat de gemaakte afspraken nageleefd worden, door 
regelmatig het gesprek te voeren met directie en BHV-contactpersonen. Tevens zal er 
in het nieuwe schooljaar wederom een RI&E uitgevoerd worden. 

 
 Aan het einde van het schooljaar hebben we ouders opgeroepen zich kandidaat te 

stellen voor de MR, aangezien Marieke Lansbergen en Joyce Methorst afscheid zullen 
nemen van de oudergeleding van de MR. We zijn nog op zoek naar een ouder voor de 
oudergeleding en hopen dat er voor de herfstvakantie een geschikte kandidaat 
gevonden is.  
Ook is er een oproep uitgegaan naar de leerkrachten om zich kandidaat te stellen. 
Pieter Vlooswijk en Janneke Hek zijn dit jaar afgetreden. Hiervoor komt Kim Boers in 
de plaats. We wachten af of er zich nog een leerkracht meldt voor de MR. Komend 
schooljaar wordt duidelijk of de MR verder gaat met een drie om drie opstelling of 
vier om vier.  
 


