
 
 

 
 

 

 

 

 

Notulen MR-vergadering (106) 16-11-2020 
 

 
 
 

Aanwezig namens ouders:  
Catharina den Ouden (secretaris), Willeke Vat, Judith Leunis (notulist) en Marlies Feenstra 
(penningmeester). 
 
 
Aanwezig namens personeel:  
Anneke van IJken (voorzitter), Ingrid Heuseveldt en Titia Wiegers. 
 
 

1. Opening MR vergadering. 

De voorzitter opent de vergadering door ons welkom te heten. De vergadering wordt 
online gehouden, i.v.m. de huidige corona maatregelen. We vergaderen via Microsoft 
Teams.  

 
2. Definitief vaststellen notulen 21 september 2020 (en tekenen presentielijst). 

De notulen van 21 september 2020 worden definitief vastgesteld en goedgekeurd. Er 
wordt nog opgemerkt dat het evalueren van 6 naar 5 vergaderingen misschien nog eens 
kan plaats vinden, omdat na periode van 1 jaar, dit nog lastig te overzien is. We zetten dit 
punt op de actielijst voor de laatste vergadering van dit schooljaar, om dit punt nogmaals 
met zijn allen te evalueren.  

 De presentielijst kan dit keer niet door iedereen voor zich worden ondertekend, aangezien 
we online vergaderen. 

 
3. Definitief vaststellen agenda 16 november 2020. 

De agenda wordt definitief vastgesteld. Als extra punt willen we het deze vergadering nog 
hebben over de cursus die de vorige vergadering gegeven is door Hans Bloemen. Hoe 
hebben we dit ervaren en wat hebben we ervan geleerd of juist niet? 

Het aangepaste Covid-protocol wat is aangepast staat niet op de agenda. Er wordt 
toegelicht dat dit door de voorzitter al mondeling is goedgekeurd, omdat er haast bij was 
om dit protocol aan alle ouders en medewerkers te versturen. Als MR heeft niemand hier 
wat op aan te merken en zijn we het eens met de veranderde inhoud van dit protocol.  

 

 



4. Bespreken actielijst en bijlage 21 september 2020. 
De actielijst en bijlage worden doorgenomen en aangepast. 
 

5. Overleg MR. 
 

A. Langszij MR. 
De nieuwe Langszij is inmiddels gedrukt en zal weer veelbelovend worden. Voor de 
volgende Langszij wordt alvast over nieuwe onderwerpen en te schrijven stukken 
gebrainstormd.  

 
B. Vacature plaatsvervangend MR lid. 

We hebben waarschijnlijk voor dit jaar een plaatsvervangend MR lid gevonden. De 
volgende vergadering zal zij hopelijk voor het eerst met ons mee vergaderen.  
Voor volgend jaar hebben we sowieso één nieuw MR lid nodig en misschien zelfs twee. We 
bespreken dat het handig is als we deze ouders(s) dit jaar al kunnen laten mee vergaderen, 
om ze alvast warm te draaien en in te werken. Er worden een paar personen genoemd die 
we zullen benaderen voor deze functie. 

 
C. Uitkiezen te lezen stuk/ evalueren beleidsstuk vergadering januari. 

De begroting wordt gekozen als te evalueren beleidsstuk voor de vergadering met het 
bestuur in januari 2021.  

 
D. MR Visie: Betrokkenheid personeel en ouders bij de MR 

De Langszij vinden we een heel geschikt platform om dit thema in uit te werken. Dit wordt 
door zowel ouders en personeel het meeste gelezen. In de volgende Langszij zal dit thema 
dan ook zeker aan de orde komen.  

 
E. Medezeggenschapstatuut ondertekenen. 

We concluderen dat er in het medezeggenschapsstatuut een paar kleine dingen moeten 
worden aangepast om het weer up-to-date te maken. We gaan hiermee aan de slag en 
sturen het daarna voor goedkeuring door naar het bestuur.  
 

F. Meedenken over de kerstattentie.  
Gezien de huidige coronacrisis, lijkt het ons een leuk plan om iets te verzinnen waarmee we 
de lokale ondernemer een beetje helpen. Het idee wordt geopperd om een cadeaubon aan 
te schaffen bij een lokale ondernemers winkel in Dordrecht. Het bestuur zal uitzoeken wat 
de mogelijkheden hiervoor zijn.  
 

G. Mevrouw A. Geluk (nieuw bestuurslid) stelt zich voor.  
Ook dit gebeurt uiteraard online. We komen allemaal even in beeld en vertellen wat over 
onszelf. Mevrouw Geluk heeft veel zin in haar functie binnen het bestuur van de LOVK. Het 
is nog te vroeg om zich al over concrete dingen uit te spreken. Daarvoor wil ze eerst een 
tijdje mee draaien met het bestuur. Ze kijkt hier erg naar uit.   
 

6. Lunchen 
 
7. Overleg met bestuur.  
 

A. Rapportages financieel/ organisatie. 
Hierover valt weinig op te merken, het ziet er allemaal duidelijk uit.  
 



B. Klachtenregeling MR=IB  
Omdat er binnen de LOVK een nieuwe vertrouwenspersoon is aangesteld, Anita van 
Toor, zijn alle documenten op dit gebied opnieuw bekeken. Zo bleek de 
klachtenregeling verouderd te zijn en daarom is deze aangepast. Gelukkig is er de 
afgelopen jaren nog nooit een officiële klacht ingediend, maar het is natuurlijk wel 
belangrijk dat die mogelijkheid bestaat en goed is geregeld. Over de regeling zelf zijn 
geen vragen. De MR stemt in met deze nieuwe klachtenregeling.  

 
C. Rooster van aftreden bestuur. 

Binnen het bestuur heeft iedere functie een termijn van 4 jaar, die eventueel daarna 
met 4 jaar verlengd kan worden. Om een goede continuïteit binnen het bestuur te 
waarborgen, is het belangrijk dat de verschillende termijnen van bestuursleden niet 
rond dezelfde periode aflopen. Wat opvalt is dat de aanstelling en dus ook de afloop 
van deze termijnen van onze twee nieuwste bestuursleden op dezelfde data ingaat 
en verloopt. Het is dus belangrijk om dit tegen het eind van hun termijnen in de 
gaten te houden en eventueel eerder nieuwe kandidaten te zoeken. 

 
D. Voortgang Krimpen en Werkendam.  

Gezien het gestegen aantal ingeschreven leerlingen binnen de LOVK zal er voorlopig 
genoeg geld zijn deze beide locaties open te laten. Het bestuur en de MR zijn erg blij 
met deze conclusie en met het enthousiasme waarmee deze twee locaties worden 
bezocht.  

 
8. Evaluatie cursus Hans Bloemen 

We hebben het allemaal als een leerzame cursus ervaren. Het is fijn dat meneer 
Bloemen inmiddels ook steeds meer bekend is met onze organisatie. Het belang van 
verslaglegging stond voorop in de cursus. De cursus heeft ons aan het denken gezet 
of dit in de vorm van notuleren moet gebeuren of dat hier nog andere 
mogelijkheden binnen onze organisatie voor zijn. Notulen maken blijkt namelijk niet 
verplicht. Het lijkt ons interessant om hier in een volgende vergadering over te 
brainstormen met elkaar. Voorlopig hebben we juist gekozen om de huidige notulen 
wat inhoudelijker te versterken. Op de laatste vergadering van het schooljaar zullen 
we kijken of dit door ons en de onze achterban goed bevalt. 
Verder denken we alvast na over nieuwe onderwerpen voor een volgende cursus. 
De vraag over hoe we het beste beleidstukken kunnen lezen en beoordelen komt bij 
ons hiervoor naar boven. 
 

9. Mededelingen, binnengekomen post en rondvraag. 

 Het blijkt dat veel ouders niet altijd op de hoogte zijn van alle activiteiten en nieuwtjes van 
de LOVK. Dit komt waarschijnlijk omdat voorheen hierover een mail werd gestuurd en de 
ouders dit nu zelf moeten opzoeken op VarenderWijs. Er wordt aangedragen dat er een app 
is van Sharepoint voor op je telefoon. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid meldingen te 
ontvangen wanneer er nieuws wordt geplaatst op VarenderWijs. We willen als MR deze app 
graag testen de komende periode en ook verder onder de aandacht brengen bij de andere 
ouders en medewerkers. Hopelijk helpt het iedereen om sneller en beter op de hoogte te 
zijn over al het nieuws en activiteiten binnen de LOVK. 

 
10. Sluiting van deze vergadering.  

Hopelijk laat de situatie het toe om de volgende keer weer “live” op school te kunnen 
vergaderen. De volgende vergadering zal maandag 11 januari 2021 plaatsvinden.  

 



Ondertekening voor goedkeuring 

Datum:  

voorzitter secretaris 

(Anneke van IJken):  (Catharina den Ouden): 
 
 

 

 
 

• AB wil zeggen  : adviesbevoegdheid 

• IB wil zeggen  : instemmingsbevoegdheid 

• OMR wil zeggen : oudergeleding MR 

• PMR wil zeggen : personeelsgeleding MR 
 

 

Volgende MR vergadering: maandag 11 januari 2021 


