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Algemeen 

 
Een jaarverslag dient om de achterban van de MR, die bestaat uit de ouders en 
de personeelsleden van de LOVK, te informeren over wat de MR het afgelopen 

schooljaar heeft gedaan.   
 

 
De MR streeft dezelfde doelstelling na als de LOVK: het probleemloos laten 
doorstromen van de LOVK kinderen naar groep 3 of groep 4 van het regulier 

onderwijs.  
 

 
Het schooljaar 2017-2018  

 
In het schooljaar 2017- 2018 was het tijd voor vooruitgang. Het Zwanenmeer 
heeft zich gevestigd, het landelijk bureau heeft een mooie locatie dichtbij ouders, 

mentoren en leerlingen gekregen. Er is een opzet voor een nieuw peuterpakket 
en het pakket Engels ‘Woolly’s World’ is ontwikkeld. Er was rust en ruimte voor 

veel projecten. Het onderwijs voor onze varenden kinderen staat niet stil!  
 
Bij het geven van adviezen en het instemmen met beslissingen heeft de MR haar  

missie ten allen tijde nagestreefd: 
 

De medezeggenschapsraad van de LOVK ziet zichzelf als een meedenkende 

gesprekspartner van directie, bestuur, personeelsleden en ouders van varende 
kinderen. Zij levert een constructieve bijdrage aan het ontwikkelen van goed 

onderwijs aan het varende kind door advies te geven en mee te beslissen. 
Daarbij houdt de MR (kritisch) rekening met de verschillende belangen van zowel 
de ouders en hun kinderen, als die van de medewerkers van de LOVK. De MR 

streeft voortdurend naar samenwerking met deze partijen.  
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In dit jaarverslag kunt u lezen welke onderwerpen zijn behandeld in schooljaar 
2017-2018: 
 

 
1. De samenstelling van de MR      blz. 4 

 
2. De behandelde onderwerpen tijdens de vergaderingen  blz. 5-6 

 

3. Een aantal onderwerpen uitgelicht/verantwoording   blz. 7-8 
naar de achterban      

 
4. De instemmingen en de adviezen van de MR    blz. 9 

 

5. Een overzicht van de gevoerde correspondentie 
in het afgelopen schooljaar      blz. 10 

 
6. Cursus MR leden        blz. 11 

 
7. Contacten met de achterban      blz. 11 

 

8. Een financiële verantwoording van de uitgaven van de MR blz. 12-14 
 

9. Onderwerpen komend schooljaar 2018 - 2019   blz. 15 
 

10.Tot slot         blz. 15 

 
 

We hopen dat u dit verslag met plezier zult lezen.   
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1. De samenstelling van de MR / schooljaar 2017-2018 

 

 

 

Personeel (PMR)  Lid per Termijn 

loopt tot 

Termijn / 

Jaar 

Titia Wiegers 

(notulist) 

Het Carillon 26-06-2017 26-06-2020 1e  term. /1e j. 

Drea Severins     

(penningmeester)            

Het Maashofje 10-09-2012 10-09-2018 2e term. /3e j. 

 

Anneke van IJken 

(voorzitter) 

Het 

Zwanejong 

14-09-2015 14-09-2018 1e term. /3e j. 

 

Ouders (OMR)     

Wimke de Vries mts Forens 12-09-2016 12-09-2019 1e term./2e j. 

Stephanie Fromm ms Vivadero r 14-09-2015 14-09-2018 1e term./2e j. 

Kerstin Geurtsen-

Haase 
 

zs Tijdgeest 12-09-2016 12-09-2019 1e term./2e j. 

Plaatsvervangende 

ouders 

    

Marlies Feenstra (1e 

plaatsvervangend 

ouder) 
 

ms Cigno 

Minore 

12-09-2016 12-09-2019 1e term./2e j. 

Jacqueline van 

Wijngaarden 

(2e plaatsvervangend 

ouder) 

ms Daybreak 12-09-2016 12-09-2019 1e term./2e j. 

 

 

 

In november heeft de MR afscheid genomen van personeelslid Drea Severins. Wij 

bedanken haar voor bijna twee volle termijnen enthousiaste inzet, onder andere als 

penningmeester met oog voor details en als nodig een kritische blik op de zaken. Als 

nieuw OMR lid mogen we komend schooljaar Ingrid Heuseveldt begroeten die vanaf 

januari al de vergaderingen heeft bijgewoond. Ouderlid Kerstin Geurtsen-Haase gaat de 

MR verlaten omdat haar jongste dochter groep 3 heeft afgerond. Haar plaats zal ingevuld 

worden door Marlies Feenstra, die als plaatsvervangende ouder al ervaring meebrengt. 

Als nieuw plaatsvervangende ouder begint Catharina den Ouden.  
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2. De behandelde onderwerpen tijdens de vergaderingen 

 
 

In de verslagperiode zijn zes reguliere vergaderingen gehouden. De MR heeft gewerkt 

aan de hand van het MR werkplan 2017 - 2018. 

 

 

Mevrouw van Laren, de directeur van de LOVK, is (namens het bestuur) een gedeelte van 

elke MR vergadering aanwezig geweest. Tijdens de vergadering in januari van dit jaar 

heeft bestuurslid de heer Bregman de vergadering bijgewoond. Tijdens de vergadering 

van 18 juni waren mevrouw de Korte en de heer Bregman aanwezig. Het is prettig voor 

zowel MR als bestuur om op deze wijze contact met elkaar te hebben en te onderhouden.  

 

 

Tijdens de MR vergaderingen komen veel jaarlijks terugkerende onderwerpen voor. Een 

opsomming van deze onderwerpen in willekeurige volgorde: 

  
 
 

Cyclisch MR 

 Jaarverslag MR 2016 – 2017 en 2017 - 2018 

 Werkplan MR 2017 – 2018  en 2018 - 2019 

 Begroting MR juli – december 2018 

 Begroting MR januari – december 2019 

 Financiële verantwoording t.b.v. jaarverslag MR 2017 – 2018 

 MR Visie 

 Cursus MR-leden 

 SvZ besteding reserve ouderbijdrage 

 Artikelen Langszij 

 MR Flyer 

 Evaluatie Code Goede Medezeggenschap 

 Adressenlijst MR leden 

 Samenstelling MR (2018 - 2019) 

 Rooster aftreden MR leden  

 

 

 

Cyclisch LOVK 

 Evaluatie jaarplan 2017 - 2018 n.a.v. strategisch beleidsplan 

 LOVK jaarrekening en jaarverslag 2017 

 Budgetvergelijkingsoverzicht (BVO) en overzichten leerlingaantallen 

 Begroting LOVK 2018 incl. meerjarenraming 

 DUO bekostigingsbrief  

 Formatieplan 2018 - 2019 

 Schoolgids 2018 - 2019 

 Vakantierooster 2018 - 2019 

 Halfjaarlijkse rapportage organisatie 

 Nascholingsplan 
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Naast de cyclische onderwerpen zijn er ook onderwerpen die dit schooljaar aan bod zijn 

gekomen. Een opsomming van de onderwerpen in willekeurige volgorde:  
 

 

 

Schooljaar 2017 – 2018 

 

 

 Cursus voor MR leden  

 Ontwikkelingen leerlingaantal 

 Ontwikkelingen schoolbezoeken 

 Voortgang ligplaatsschool Het Zwanenmeer 

 Uitwerken visie MR jaar 3 van het 3-jarenplan  

 Werving MR personeelslid 

 Aftreden MR personeelslid 

 Werving MR ouderlid/plaatsvervangend ouderlid 

 Aftreden MR ouderlid 

 Jaarverslag LOVK 2016 

 Stand van zaken PiOn en Voortvarend 

 Lespakket Engels 

 Zwemprotocol  

 Nieuwe ouders attent maken op de LOVK 

 Evaluatie Code Goede Medezeggenschap 

 Opening locatie LOVK Dordrecht 

 Strategisch beleidsplan LOVK 2015-2019 

 Langszij  
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3. Een aantal onderwerpen uitgelicht/verantwoording naar de achterban 

     

 

Jaar drie van het driejarenplan visie MR 

Het speerpunt voor het derde jaar was “het personeel betrekken bij de totstandkoming 

van het beleid”. 

Als MR hebben we kritisch gekeken hoe we het personeel nog beter kunnen betrekken bij 

de MR.  

Een stap is bij de mentorvergaderingen een kort verslag te geven van de bezigheden 

binnen de MR. Dit wordt goed ontvangen en zal in de toekomst worden voortgezet. Ook 

wordt er aan gewerkt de notulen zo op te stellen dat ze voor het personeel interessant en 

leesbaar zijn.  

 

SvZ besteding reserve ouderbijdrage  

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht in de besteding van de vrijwillige 

ouderbijdrage die ieder jaar geïnd wordt door de LOVK. De ouderbijdrage wordt onder 

meer besteed aan diverse vieringen op de ligplaatsscholen, schoolreisjes, maar ook aan 

de rugzakjes die de schoolverlaters ontvangen. De inkomsten uit de ouderbijdrage zijn 

niet kostendekkend, waardoor er geen reserves te besteden zijn. De LOVK vult het tekort 

aan.  

 

LOVK jaarrekening en jaarverslag 2017 

Tijdens de vergadering van mei 2018 zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2017 

toegelicht. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

Code Goede Medezeggenschap 

De MR vindt het verstandig om regelmatig haar eigen handelen te bestuderen door 

middel van de Code Goede Medezeggenschap. Ook al is de MR hiermee vertrouwd, er zijn 

altijd zaken die beter kunnen. De MR behandelt hierover verschillende informatieve 

stukken.  

 

‘Het Zwanenmeer’ 

Locatie ‘Het Zwanenmeer’ in Krimpen aan den IJssel is sinds januari 2017 geopend en is 

meteen goed van start gegaan. Ook in het schooljaar 2017/2018 bezochten veel 

leerlingen regelmatig deze locatie.  

 

Opening LOVK Papeterspad Dordrecht 

In januari 2018 is het landelijk bureau van Rotterdam naar Dordrecht verhuisd. De 

nieuwe locatie grenst aan het Zwanenjong en is prachtig verbouwd. Directie, 

medewerkers, ouders en kinderen hebben zo nog beter contact met elkaar. Ook vinden 

de MR-vergaderingen hier plaats.   

 

Langszij 

Het was weer tijd voor een frisse wind door de Langszij. De MR heeft onderwerpen 

bedacht die varende gezinnen bezighouden.  

Zoals:  

- de stap van boord naar het internaat; 

- hoe beleven kinderen het onderwijs aan boord. 

Door middel van interviews die ouders en mentoren bij kinderen hebben afgenomen 

krijgen we een leuke kijk op hoe zij dit zelf ervaren.  
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4. De instemmingen en de adviezen van de MR 

 

Hieronder treft u een overzicht met advies- en instemmingsverzoeken van het afgelopen 

schooljaar 2016 - 2017 aan. 

 

Besproken d.d. Onderwerp / Stukken    Status   

18-09-2017           Nascholingsplan LOVK 2017 - 2018  Positief advies MR 

18-09-2017             Kadernotitie onderwijsleerpakket peuters            Positief advies MR 

18-09-2017             Zwemprotocol                                                   Positief advies MR 

22-01-2018           Begroting LOVK 2018     Positief advies MR 

22-01-2018           Formatie van het team 2018                              Positief advies PMR 

14-05-2018  Vakantierooster 2018 – 2019    Positief advies MR 

14-05-2018  Jaarrekening 2017      Positief advies MR 

18-06-2018  Schoolgids 2018 - 2019     Instemming OMR 

Onderstaand de motivatie waarom de MR een positief advies of een instemming heeft 

gegeven. 

Nascholingsplan 

Bij het personeel is door de LOVK gepeild welke opleidingsbehoeften er zijn. Hier is door 

de directie gehoor aangegeven.  

 

Kadernotitie onderwijsleerpakket peuters  

Lienke van Dijk heeft de MR in de vergadering van september 2017 geïnformeerd over de 

kadernotitie onderwijsleerpakket peuters. De MR was enthousiast over de plannen.  

 

Zwemprotocol 

De MR heeft postief advies gegeven onder bepaalde voorwaarden.  

 

Begroting LOVK 2018 inclusief formatie van het team 

De MR heeft voor de vergadering in januari 2018 de documenten van de directie 

ontvangen. Tijdens de vergadering heeft de MR ruimte gekregen om aan de directie en 

het aanwezige bestuurslid de heer Bregman vragen te stellen en opmerkingen te 

plaatsen. De uitleg was helder en alle vragen zijn beantwoord. 

 

Vakantierooster 2018 – 2019 

De LOVK heeft het vakantierooster zoveel mogelijk aangepast aan de in de buurt gelegen 

basisscholen.  

 

Besteding Reserves Ouderbijdrage 

Als er reserves over zijn, zoekt de oudergeleding van de MR hiervoor een passende 

bestemming en geeft dan haar instemming. Dit jaar waren er geen reserves.  

 

Schoolgids 2018 -2019 

De MR heeft de ruimte gekregen om mee te lezen met de schoolgids en zo haar op– en 

aanmerkingen kenbaar te maken. Het is weer een compleet en informatief naslagwerk 

geworden waar veel aandacht aan besteed is door de directie. Dit wordt door de MR zeer 

gewaardeerd.  
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5. Een overzicht van de gevoerde correspondentie in het afgelopen schooljaar 

 

Naast het geven van een advies of instemming heeft de MR over een aantal onderwerpen 

vragen gesteld of haar mening gegeven. Ook zijn er vanuit de MR, onder andere, stukken 

verstuurd naar ouders, personeelsleden, de directie en het bestuur van de LOVK en 

LOVT. De MR houdt hiervoor een postlijst bij. Onderwerpen waarover wij hebben 

gecorrespondeerd zijn: 

 

 

 
 

Postlijst schooljaar 2017-2018 
 

 

 

Uitgaande correspondentie naar bestuur en/of directie van de LOVK: 
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6. Cursussen MR-leden 

 

In schooljaar 2017 -2018 hebben de MR leden een cursus van de Algemene 

Onderwijsbond gevolgd. Er is ingegaan op algemene taken van de MR, maar ook actuele 

wettelijke veranderingen en financieel- en personeelsbeleid. Vragen naar aanleiding van 

deze cursus zijn door het bestuur allemaal beantwoord. Opvallend was voor de MR leden 

dat veel onderwerpen die op andere scholen aandacht vragen, binnen de LOVK zeer goed 

geregeld zijn.  

 

7. Contacten met de achterban 

 

Het contact met zowel de ouders als het personeel werd onderhouden door het mailen 

van de agenda en de notulen en het plaatsen van het MR jaarverslag op de website. Ook 

werden de agenda’s en notulen op het prikbord van de ligplaatsscholen gehangen.  

 

De MR van de LOVK vindt het belangrijk haar achterban overal bij te betrekken. Door de 

agenda en notulen rechtstreeks aan personeel en ouders te mailen, zijn ze op de hoogte 

van alle zaken die tijdens de MR vergadering besproken worden.  

 

Verder werd er per mail en via de Langszij contact onderhouden.  

De achterzijde van de Langszij is gereserveerd voor MR nieuws. Hierdoor bereikt de MR 

een nog breder publiek. 

 

De MR hoort graag van haar achterban, personeel en ouders, wat ze op de MR 

vergadertafel terecht zien komen. Wij zullen de door u aangedragen onderwerpen ter 

harte nemen en bespreken. 
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Een financiële verantwoording van de uitgave van de mr 

 

Verantwoording uitgaven MR      LOVK 

Van juli t/m dec 2016                      begrote kosten      werkelijke kosten          

Reiskosten personeel:  

Rieke                                     2x € 18.20      €     28,00              €         36,40                   

Drea                                       2x € 40,00      €     80,00             €         35,00                 

 

Vacatiegelden ouderleden 

3x ouderleden x 250 per vergadering           € 1500,00              €     1500,00                     

        3x2x 250 
 

Vergoeding reiskosten plv ouders             €  120,00                €       60,00                     

2 vergaderingen x maximale 

 €60, per ouderlid 

 

Vergaderkosten 

Lunchkosten €30,- per vergadering            €  60,00                   €       46.42                     

            2x €30,- 

 

Secretariaatkosten                                    €   75,00                                                    

 

Overige kosten 

Representatiekosten                                   €   70,00                    €       100,00                                         

MR cursus                                                  € 750,00                    €       899,00                              

Overig,                                                       €   80,00                    €         50,70                                            

                      

Totaal:                     --------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                                                 € 2763,00                   €       2727,52                 

 

 
  Nader verklaard: 

Reiskosten Personeel: 

    
 

De reiskosten van het personeel zijn gebaseerd op de extra kilometers die de personeelsleden moeten  

rijden/reizen om de vergaderingen te kunnen bijwonen. 

  
 

Vacatiegelden ouderleden: 

    
 

De ouderleden (of, bij afwezigheid, de plaatsvervangende ouderleden) krijgen,  

indien zij daadwerkelijk een vergadering bijwonen / daadwerkelijk vervangen,  

vacatiegeld van € 250,-  per bijgewoonde MR-vergadering. Dit bedrag is inclusief reiskosten. 

Vergoeding reiskosten plaatsvervangende ouders: 

  
 

Indien plaatsvervangende ouders een MR vergadering op vrijwillige basis bijwonen,  

ontvangen zij hiervoor een reiskosten-vergoeding. Dit bedrag is vastgesteld op maximaal € 60,-   

per vergadering per plaatsvervangend ouder- lid. 

   
 

Secretariaatskosten: 

    
 

De secretaris krijgt een kostenvergoeding per kalenderjaar. 

  
 

Overige kosten: 

    
 

Onder representatiekosten worden verstaan geschenken en het versturen van diverse kaarten.  

De MR vindt het belangrijk aandacht te hebben voor de achterban. 

In de begroting zijn geen kosten voor externe adviseurs opgenomen. Indien wij dit nodig achten 

zullen we dit steeds in overleg met het bestuur doen. 
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Een financiële verantwoording van de uitgave van de mr 

 

Verantwoording uitgaven MR       LOVK 

Van Januari tot en met juli 2017 

   
Begrote kosten jan - juli 

 

       Reiskosten Personeel:                                                                 

   
   

      Rieke                                                                                                                        €     72,00             €   72,00                                                                                                                           

 Drea                                                                                                                          €    188,00            € 123,90 
 

 Vacatiegeld Ouderleden 

  3 x ouderleden x  € 250,-  per vergadering                                             €   3000,-             € 3000,-                                                               

 

Vergoeding reiskosten plv ouders.      3x €60,-                                         €   240,00             €  211,25 

 3 x vergadering                                                              
 

Vergaderkosten. 

Lunchkosten per vergadering   €  30,-                                         €   120,00            €  117,11 
 

Secretariaatskosten                                                                                        €     75,00           €   00,00 

 

 

Overige kosten                                                                                                                                                                                                                                          
Representatiekosten                                                                  €    100,00           €   40,-                

Vacatiegeld inwerktraject nwe ouders                                          €    250,00           €   00,00          1x €250,- 

Contributie MR Magazie                                                              €    240,00           €   00,00   

MR Cursussen                                                                            €    500,00           €   00,00   

Overige                                                                                     €      80,00           €   00,00   

                                                                                                                                    

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Totaal                                                                                          €    4865,-        €  3564,26                                                                                           
 

 

Nader verklaard: 

  In de 1e helft van 2017 staan nog 4 vergaderingen gepland.  

 Reiskosten Personeel: 

  De reiskosten van het personeel zijn gebaseerd op de extra kilometers die de personeelsleden moeten  

rijden/reizen om de vergaderingen te kunnen bijwonen. 

Vacatiegelden ouderleden: 

  De ouderleden (of, bij afwezigheid, de plaatsvervangende ouderleden) krijgen,  

indien zij daadwerkelijk een vergadering bijwonen / daadwerkelijk vervangen,  

vacatiegeld van € 250,-  per bijgewoonde MR-vergadering. Dit bedrag is inclusief reiskosten. 

Vergoeding reiskosten plaatsvervangende ouders: 

Indien plaatsvervangende ouders een MR vergadering op vrijwillige basis bijwonen,  

ontvangen zij hiervoor een reiskosten-vergoeding. Dit bedrag is vastgesteld op maximaal € 60,-   

per vergadering per plaatsvervangend ouder- lid. 

 Secretariaatskosten: 

  De secretaris krijgt een kostenvergoeding per kalenderjaar. 

Overige kosten: 

  Onder representatiekosten worden verstaan geschenken en het versturen van diverse kaarten.  
De MR vindt het belangrijk aandacht te hebben voor de achterban. 
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9. Onderwerpen komend schooljaar 2018-2019 

 

In het volgend schooljaar zal de MR zich o.a. met de volgende zaken bezighouden. 

 Cyclische stukken: 

- het formatieplan 

- LOVK jaarrekening 

- begroting van de LOVK 

- het vakantierooster 

- de schoolgids 

- overzichten leerlingaantallen 

- Jaarverslag en werkplan MR 

- Langszij 

 

 

 Verder staan er in het MR werkplan 2018-2019, onder andere, de volgende  

onderwerpen:   

o Uitwerking jaar 1 Visie MR  

o Cursus MR 

 

 

 Er kunnen tussentijds altijd onderwerpen op de agenda worden gezet. 

 

10. Tot slot 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u een vergadering bij willen wonen, 

laat het ons weten. U bent van harte welkom! 

 

De agenda’s en notulen van de MR vergaderingen worden persoonlijk aan de achterban 

(personeelsleden & ouders) gemaild en hangen (ter inzage) op de prikborden van de 

diverse ligplaatsscholen. De notulen van de vergaderingen worden tevens op de LOVK 

website (www.lovk.nl) geplaatst en kunt u bovendien verkrijgen door contact op te 

nemen met een MR-lid. De personeelsleden ontvangen deze stukken op hun LOVK mail 

adres.  

 

Als u meer informatie wenst, kunt u altijd contact opnemen met één van de MR-leden of 

via mr@lovk.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de MR van de LOVK, 

 

Wimke de Vries 

Secretaris 

 

Kerstin Geurtsen – Haase 

 

Drea Severins 

Penningmeester 

http://www.lovk.nl/
mailto:mr@lovk.nl

