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Notulen MR-vergadering (100) te  Dordrecht op 16-09-2019  

 

Aanwezig namens ouders: Marlies Feenstra (penningmeester), Catharina den Ouden (secretaris) 
Jacqueline van Wijngaarden. 

 
Aanwezig namens personeel: Anneke van IJken (voorzitter), Ingrid Heuseveldt en Titia Wiegers 

(notulist). 

 

1. Opening MR vergadering.  
De voorzitter, Anneke van IJken,  opent de vergadering door ons welkom te heten.  
 

2. Definitief vaststellen notulen 17 juni 2019 en tekenen presentielijst. 
Naar aanleiding van agendapunt 7: stand van zaken Krimpen aan de IJssel: deze locatie blijft 
voorlopig toch geopend op dinsdag. De notulen van 17 juni 2019 worden definitief 
vastgesteld en goedgekeurd. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. Ook de 
presentielijst wordt getekend. 
 

3. Definitief vaststellen agenda 16 september 2019. 
De agenda wordt definitief vastgesteld.  

4. Bespreken actielijst 17 juni 2019.  
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.  
 

5. Overleg MR. 
 

A. Langszij MR (voor september 2019) (besluitvorming). 
We leveren de volgende kopij aan:  

- Interview: “een dag uit het leven van….”, 
- Iets delen over het nieuwe jaarthema: Public Relations (PR), 
- Groepsfoto van de MR leden, 
- Voorstellen nieuwe MR leden, 
- Indien nodig: oproep nieuwe MR leden.  
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B. Definitief vaststellen werkplan 2019-2020 (besluitvorming). 
Het werkplan wordt definitief aangepast inclusief: 

- De begroting MR juli - december 2019 
- De begroting MR januari – juli 2020  

 
C. Public Relations PR (besluitvorming). 

Public Relations is het jaarthema voor dit schooljaar (driejarenplan visie MR). We brainstormen 
over ideeën. Op welke manieren kunnen we de LOVK meer onder de aandacht brengen: via 
opleidingen, tv; klokhuis/de wereld draait door/andere informatieve tv programma’s, nieuwe 
promotievormen, scheepvaart gerelateerde bedrijven, via bunkerstations, via coöperaties, 
CBOB (Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart), NPRC (Nederlandse Particuliere 
Rijnvaart-Centrale), binnenvaartontmoetingsdag (september CBOB).  
Ideeën hierover vanuit de achterban en het bestuur zijn welkom!  De volgende MR 
vergaderingen wordt dit punt verder besproken. 
 

D. Schoolfotograaf (informatief).  
Catharina den Ouden zal dit weer gaan regelen voor Krimpen aan de IJssel. Voor Dordrecht zijn 
we nog op zoek naar iemand die dit wil doen. 
 

E. Organiseren attentie t.b.v. de Dag van de Leraar. 
Stephanie Verschuren verzorgt de attentie in het kader van de Dag van de Leraar. 
 

F. Voorbereiding gesprek inspectie. 
Het gesprek met de inspectie wordt voorbereid. 
 

G. Mededeling directie via personeelsgeleding.  
Omdat de directeur minder wil gaan werken (gefaseerd) is er een plan ontwikkeld.  De MR staat 
hier positief tegenover. De MR heeft nog diverse inhoudelijke vragen over het plan. In de 
volgende MR vergadering zal de MR hierover in gesprek gaan met de directeur. 

 
6. Gesprek inspectie.  

Het gesprek met de inspecteurs verliep prettig. Het verslag naar aanleiding van het 
inspectiebezoek zal t.z.t. in de MR vergadering worden besproken.  

7. Lunch 
 

8. MR cursus. 
 

9. Sluiting. 
Anneke sluit de vergadering. 
 
 
 
Ondertekening voor goedkeuring 
Datum:   voorzitter    secretaris 
   (Anneke van IJken):  (Catharina den Ouden): 
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Volgende MR vergadering: maandag 11 november 2019 
 

 
 

• AB wil zeggen      : adviesbevoegdheid 
• IB wil zeggen       : instemmingsbevoegdheid 
• OMR wil zeggen : oudergeleding MR 
• PMR wil zeggen  : personeelsgeleding MR 


