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Notulen MR-vergadering (104) 08-06-2020 
 

 
 
 
Aanwezig namens ouders:  
Catharina den Ouden (secretaris), Jacqueline van Wijngaarden,                                                                        
Willeke Vat, Judith Leunis, Marlies Feenstra (penningmeester) en Manuela van Wijngaarden (om een 
keer mee te kijken). 
 
 
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. Een 
speciaal welkom voor Manuela van Wijngaarden die vandaag de vergadering bijwoont ter 
oriëntatie. 

 
2. Definitief vaststellen notulen 6 april 2020 en tekenen presentielijst. 
       De notulen van 6 april 2020 worden definitief vastgesteld en goedgekeurd.               
       De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. Ook de presentielijst wordt getekend.                                                                

 
3. Definitief vaststellen agenda 8 juni 2020. 

De agenda wordt definitief vastgesteld. 
 

4. Bespreken actielijst en bijlage 6 april februari 2020. 
De actielijst en bijlage worden doorgenomen en aangepast. 
 

5. Overleg MR. 
 

A. Voorbereiden gesprek met Lienke van Dijk over ICT beleidsplan. 
We bespreken het ICT beleidsplan en bereiden het gesprek met Lienke van Dijk voor. 
 

B. Taakverdeling MR schooljaar 2020/2021. 
De diverse taken worden verdeeld. De belangrijkste wijziging is dat Judith Leunis de taak van 
notulist op zich zal nemen. 
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C. Schoolfotograaf. 
In verband met de coronacrisis is de datum verzet. Ouders krijgen opnieuw een brief met 
informatie. 
 

D. Nieuw bestuurslid (informatief). 
Diana van Seinen stopt als bestuurslid. We denken na over een geschikte kandidaat die 
voorgedragen kan worden. 
 

E. Stand van zaken visie MR: uitwerken jaar 3/evalueren visie PR MR. 
Het thema public relations is dit schooljaar in iedere MR vergadering besproken. Hierover is 
steeds verslag gedaan in de notulen. Verschillende ideeën zijn uitgewerkt. Ook in de pas 
uitgekomen Langszij is over dit onderwerp het één en ander te lezen. Er wordt een eindverslag 
gemaakt dat in het jaarverslag opgenomen zal worden.   
                                                            

F. Evalueren stand van zaken uitwerken werkplan en jaarverslag. 
Het werkplan wordt doorgenomen en aangepast. Het plan zal door Jacqueline worden 
afgemaakt. Het jaarverslag wordt de volgende MR vergadering besproken. 
 

G. Voorbereiding overleg directie. 
We bereiden het overleg met de directie voor. 

 
H. Voorbereiding overleg bestuursvergadering september (informatief). 

Het overleg met het bestuur voor de volgende MR vergadering wordt voorbereid. Wilma 
Rijndorp zal dan namens het bestuur aanwezig zijn. Ook Betty Knol (nieuw bestuurslid), zal er 
bij zijn, ter kennismaking.  
 

I. Overleg met Lienke van Dijk over ICT beleidsplan. 
De MR wil graag weten op welke wijze en wanneer de ICT doelen uit het beleidsplan worden 
geëvalueerd. In het beleidsplan staat namelijk wel genoemd dat er een evaluatie zal 
plaatsvinden, maar niet wanneer en hoe. Na overleg in het MT blijken vrijwel alle doelen 
meegenomen te kunnen worden in de cyclus van de oudertevredenheids- en 
medewerkerstevredenheidsonderzoeken. De MR geeft positief advies af ten aanzien van het 
ICT beleidsplan 2019-2023. 

 
 

6. Lunch. 
  

 
7. Overleg MR met directie. 

a. Jaarrekening – ter kennisname (bijlage) 
b. Bestuursjaarverslag – ter kennisname (bijlage) 
c. Continuïteitsverslag – ter kennisname (bijlage) 
d. Rapportages onderwijs en financiën (bijlage) 
e. Rapport inspectie (bijlage) 
f. Aanpassing vergoeding woon-werkverkeer medewerkers – ter kennisname 
g. Vacature bestuurslid op voordracht van de MR (bijlage) 
h. Planning vergaderingen bestuur en MR (bijlage) 
i. Vakantierooster 2020-2021 (bijlage) MR=IB 
j. Schoolgids 2020-2021 OMR=IB 
k. Flyer MR 2020-2021 of in de schoolgids opnemen? 
l. Bestedingsplan werkdrukgelden 2020-2021 PMR=IB (bijlage) 
m. Professioneel statuut en werkverdelingsplan bij wijziging opnieuw vaststellen ter 

vergadering 



3  

 
Volgende MR vergadering: maandag 21 september 2020 

n. Afscheid Jacqueline van Wijngaarden 
 

De diverse rapportages en bijlagen worden door de directeur-bestuurder, 
mevrouw van Laren, naar tevredenheid toegelicht. 
De jaarrekening, het bestuursjaarverslag en het continuïteitsverslag betreffen 
één document. Hierin moest een toelichting worden opgenomen over de 
coronacrisis. Voor de LOVK heeft de coronacrisis tot nu toe geen nadelige 
gevolgen. Alles kon doorgang vinden. 
Wat betreft de planning vergaderingen bestuur en MR: de MR vergadering van 
17 mei 2021 wordt verplaatst naar 21 juni. 
Ten aanzien van het vakantierooster 2020-2021 wordt positief advies 
afgegeven.                                                                                                                              
De MR geeft ook positief advies met betrekking tot de nieuwe 
vertrouwenspersoon. De heer Peters stopt per direct met zijn functie als 
vertrouwenspersoon bij de LOVK. Anita van Toor heeft zich beschikbaar gesteld 
voor deze functie. De MR is hier blij mee. Als het bestuur akkoord gaat zal Anita 
van Toor per 1 augustus aanstaande de nieuwe vertrouwenspersoon zijn bij de 
LOVK. 
Ten aanzien van de schoolgids 2020-2021 geeft de OMR instemming. In de 
schoolgids zal voortaan meer ruimte zijn voor informatie over de MR; de flyer 
die tot nu apart werd mee gegeven komt hiermee te vervallen.                            
De PMR verleent haar instemming ten aanzien van het bestedingsplan 
werkdrukgelden 2020-2021.                                                                                               
Het professioneel statuut en het werkverdelingsplan worden vastgesteld. 
Er wordt nog opgemerkt dat de bandjes van de labels aan de tassen regelmatig 
breken. 
De leden van de MR en de directie nemen afscheid van Jacqueline van 
Wijngaarden. We bedanken haar voor de jarenlange, betrokken en enthousiaste  
inzet voor de MR. 
 

                                                                                                                                       
8. Mededelingen, binnengekomen post, rondvraag, usb stick uitwisselen. 
        Geen bijzonderheden. 

 
9. Sluiting. 

Anneke sluit de vergadering. 
 
 
 
 

Ondertekening voor goedkeuring 
Datum: voorzitter secretaris 

(Anneke van IJken): (Catharina den Ouden): 
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• AB wil zeggen : adviesbevoegdheid 
• IB wil zeggen : instemmingsbevoegdheid 
• OMR wil zeggen : oudergeleding MR 
• PMR wil zeggen  : personeelsgeleding MR 
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