
 
 

 
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering (107) 11-01-2021 
 

 
 

Aanwezig namens ouders:  
Catharina den Ouden (secretaris), Judith Leunis (notulist), Marlies Feenstra (penningmeester) en 
Roelfina Ooms (om een keer mee te kijken). 
 
 
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. Een bijzonder welkom is voor 
Roelfina Ooms die deze keer met ons mee vergadert om te kijken of haar het leuk lijkt om 
ons in de MR te komen versterken. De vergadering wordt voor de tweede keer dit schooljaar 
online gehouden, i.v.m. de huidige corona maatregelen. We vergaderen via Microsoft 
Teams.  

 
2. Definitief vaststellen notulen 16 november 2020 (en tekenen presentielijst). 

De notulen van 16 november 2020 worden definitief vastgesteld en goedgekeurd.  
De presentielijst kan dit keer niet door iedereen persoonlijk worden ondertekend, aangezien 
we online vergaderen. 

 
3. Definitief vaststellen agenda 11 januari 2021. 

De agenda wordt definitief vastgesteld. Normaal gesproken zou deze keer ook het bestuur 
mee vergaderen, maar dit hebben we een vergadering verschoven, in de hoop dat we dan 
niet meer online hoeven te vergaderen maar gewoon op locatie en overdag.   

 
4. Bespreken actielijst en bijlage 16 november 2020. 

 De actielijst en bijlage worden doorgenomen en aangepast. 
 

5. Overleg MR. 
 

A. Langszij MR. 
Als MR zijn we vol lof over de nieuwe Langszij die voor de kerstvakantie is uitgekomen. Het 
is weer een erg leuke uitgave geworden. We brainstormen alvast over de bijdrage die wij als 
MR voor de volgende editie kunnen leveren, ook al is er nog geen nieuw thema bekend.  



 
B. Vacature MR leden.  

Met ons mee vergadert deze keer een potentieel nieuw MR lid. Hier zijn we erg blij mee. 
Waarschijnlijk hebben we in haar een nieuw plaatsvervangend MR lid gevonden voor dit jaar. 
Voor komend schooljaar zullen er nog 1 of misschien 2 nieuwe MR ouderleden gezocht 
moeten worden.  

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

Als MR hebben we het hier afgelopen vergaderingen al veel over gehad en we hebben hier 
deze vergadering niets aan toe te voegen.   

 
D. Tussentijdse evaluatie bestaand beleidsstuk; de begroting.  

Onze vragen over de begroting hebben we al per email aan het bestuur gesteld en 
beantwoordt gekregen. Wat ons verder opviel was dat de kosten voor PR waren gedaald. 
We vragen ons af waar dat door komt en zullen dat straks aan het bestuur vragen.  
 

E. Huishoudelijk regelement MR up-to-date maken.  
We komen als MR tot de conclusie dat er nogal wat reglementen/ beleidsstukken bestaan 
en dat dit niet altijd geheel overzichtelijk is. We hopen dit in de toekomst voor onszelf wat 
overzichtelijker op te stellen. Aan het up-to-date maken van het huishoudelijk reglement 
wordt gewerkt. Dit reglement is erg handig om aan toekomstige nieuwe MR leden te laten 
lezen om een goed beeld te krijgen van de taken en werkzaamheden van de MR.  
 

F. Taken van de MR up-to-date maken. 
Voor alle taken die wij hebben als MR bestaat een aparte lijst. We besluiten deze lijst na het 
bijwerken toe te voegen aan het huishoudelijk reglement, zodat alles overzichtelijk in één 
document genoteerd staat.  
 

G. MR regelement up-to-date maken.  
Ook hier wordt aan gewerkt. We hopen dit voor de volgende vergadering klaar te hebben.  
 

6. Lunchen (N.v.t)  
 
7. Overleg met bestuur.  
 

A. Begroting/ formatieplan 2021 incl. Meerjarenraming.  
De begroting wordt door het bestuur toegelicht. Door de overheid wordt bij scholen 
controle uitgevoerd op de financiële reserves van de school. Zo zijn ook de financiële 
reserves van de LOVK onder de loep genomen en blijkt de LOVK volgens de norm te 
veel reserves te hebben. Aangezien wij geen “standaard” basisschool zijn, ligt de 
verdeling van de reserves anders dan bij andere scholen. Het LOVK probeert daarom 
voor de overheid goed inzichtelijk te maken waar deze reserves voor zijn bedoeld en 
dat zij andere extra kosten moeten maken, omdat zij zelf bijvoorbeeld de lessystemen 
voor hun leerlingen ontwikkelen en het aantal leerlingen veel lastiger te voorspellen 
is.  
Er is verder zeker niet minder geïnvesteerd in PR dan in andere jaren, maar dit kan 
ook staan onder kosten advertenties en werving. 
Voor de MR is deze begroting helder en goed en geven wij daarom hiervoor een 
positief advies af.  
 
 



B. Rapportages onderwijs en financiën t/m oktober 2020.  
De personeelskosten zijn afgelopen jaar verhoogd, o.a. doordat er dit schooljaar een 
LIO stagiaire (dit betekend dat deze stagiaire in de laatste fase van zijn/ haar opleiding 
zit en hij/ zij zelfstandig voor de klas mag staan) is aangenomen. Ook is er dit 
schooljaar een toename van het aantal leerlingen, er wordt verder gewerkt aan 
“Radar” en wordt er een nieuw peuterpakket ontwikkeld, wat uiteraard ook extra 
kosten met zich mee brengt.  
 

C. Aangepast Bestuursreglement annex management statuut.  
Hierin is het aftreedschema aangepast aan de nieuwe bestuursleden en er is een extra 
bijlage toegevoegd: Functiebeschrijving directeur-bestuurder LOVK. Deze ontbrak 
nog in het reglement. Hierop heeft de MR verder geen opmerkingen, dus zullen we 
een positief advies hiervoor afgeven.   
 

8. Mededelingen, binnengekomen post en rondvraag. 

Er wordt opgemerkt dat het jammer is dat wanneer een ouder in de MR is vertegenwoordigd 
en geen kinderen meer op het LOVK ingeschreven heeft staan de MR moet verlaten. Daardoor 
moet er vaak van leden worden gerouleerd. Er wordt voorgesteld om te onderzoeken of het 
mogelijk is om in de MR te blijven, wanneer men op het moment geen kinderen bij het LOVK 
heeft staan ingeschreven, maar dat in de toekomst wel weer gaat krijgen door jongere 
broertjes of zusjes. 

 

Tot slot is natuurlijk de vraag wat mevrouw Ooms van de vergadering en de MR vond en of ze 
definitief deel zou willen nemen aan de MR. We vinden het heel leuk dat dit het geval blijkt te 
zijn en we dus bij deze een nieuw ouder lid hebben voor de MR. Een mooie afsluiting van deze 
vergadering.  

 
9. Sluiting van deze vergadering.  
 

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 15 maart 2021 


