
  

 
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering (109) 21-06-2021 
 

 
 

Aanwezig namens ouders:  
Catharina den Ouden (secretaris), Judith Leunis (notulist), Marlies Feenstra (penningmeester), 
Roelfina Ooms en Wilma Oosse (zij woont deze vergadering bij om te kijken of het haar leuk lijkt om 
bij de MR te komen) 
 
 
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 
Wilma Oosse, die deze keer met ons mee vergadert om te kijken of haar het leuk lijkt om ons 
in de MR te komen versterken vanuit de oudergeleding. Deze laatste vergadering van dit 
schooljaar, is gelukkig weer “live” op de locatie van de ligplaatsschool het Zwanejong. We zijn 
blij elkaar weer eens in levende lijve te kunnen ontmoeten en spreken uit, dat het heel fijn is 
dat we de mogelijkheid in deze tijd hebben online te kunnen vergaderen, maar dat op locatie 
vergaderen toch de voorkeur heeft en fijner werkt.  

 
2. Definitief vaststellen notulen 15 maart 2021. 

De notulen van 11 januari 2021 worden definitief vastgesteld en goedgekeurd.  
 

3. Definitief vaststellen agenda 21 juni 2021. 

De agenda wordt definitief vastgesteld. Een extra punt wordt aangedragen, om het nog even 
expliciet met elkaar te hebben over het Nationaal plan onderwijs.  

 
4. Bespreken actielijst en bijlage 15 maart 2021. 

De actielijst en bijlage worden doorgenomen en aangepast. Hierover verder geen 
bijzonderheden.  

 
5. Overleg MR. 

 
A. Jaarverslag MR incl. financiële verantwoording.  

In het jaarverslag van de MR is te lezen wat er het afgelopen schooljaar besproken is door 
de MR. We vullen met elkaar nog wat punten hiervan in en na deze laatste vergadering 
kunnen de laatste punten hierin pas worden aangepast.  



 
 

B. Lijsten van de MR up to date maken (adressenlijst, samenstelling en rooster van aftreden). 
Met ons mee vergadert deze keer een potentieel nieuw MR lid voor de oudergeleding. Hier 
zijn we erg blij mee en we hopen natuurlijk dat zij hierna ook daadwerkelijk deel wil nemen 
aan de MR. Voor aankomend schooljaar hebben we dan voldoende bezetting van zowel 
ouders als personeel in de MR.  
 

C. Langszij MR. 
Het thema voor de nieuwe Langszij is inmiddels bekend en mede aan de hand daarvan 
verdelen we het aantal te schrijven artikelen onder ons als MR leden.  

 
D. Aanpassen MR tekst in de schoolgids en op de website.  

Ieder voor zich kan haar eigen tekst die zij geschreven heeft op de website van het LOVK over 
de MR nakijken en eventueel laten aanpassen.  
 

E. Foto maken voor de MR. 
Alleen de nieuwe leden van de MR sturen een foto van zichzelf op. Deze zal op de website  
te zien zijn onder het artikel over de MR. Van de huidige leden zijn er nog recente foto’s.  
 

F. Werkplan MR 2021-2022 inclusief de begroting.  
Veel informatie hierover is nog niet bekend. Dit punt schuiven we door naar de volgende 
vergadering.  
 

G. Organiseren attentie t.b.v. de dag van de leraar.  
Deze attentie is geregeld en staat al klaar op het Zwanejong.  
 

H. Evaluatie 5 MR vergaderingen per jaar.  
Voorheen vergaderde de MR 6 maal per jaar. Dit is de afgelopen 2 jaar terug gebracht naar 
5 vergaderingen per jaar. We concluderen dat het wel te doen is om alle te bespreken stof 
te behandelen, maar er is weinig tijd is voor een algemeen praatje met elkaar. Ook zit er vrij 
veel tijd tussen sommige vergaderingen, waardoor het soms moeilijker is op te rakelen, wat 
er de vorige vergadering is besproken.  
 

I. Evaluatie huidige manier van notuleren.  
We zijn het erover eens dat we de uitgebreidere manier van notuleren erg fijn vinden. Het is 
een goede reminder voor alle leden van wat er is besproken en het is heel toegankelijk om 
te lezen voor iedereen. Dus kiezen we ervoor om deze uitgebreidere manier van notuleren 
voort te zetten.  
 
 

J. Voorbereiden MR cursus in september. 
We brainstormen over onderwerpen waar het in de cursus graag over willen hebben. Zo 
komt aan de orde; 
- Een korte opfris cursus over wat een MR inhoud voor de nieuwe leden. 
- Bedenken van een nieuwe drie-jaren visie voor de MR. 
- Hoe kunnen we de drempel lager maken om nog meer kinderen naar school te kunnen 

krijgen. 
- Hoe kan men het beste beleidsstukken lezen. 
 

K. Visies voor het drie jarenplan van de MR bedenken.  



Hier gaan we de volgende vergadering tijdens onze cursus mee aan de slag.  
 

L. Voorbereiden vergaderen met het bestuur 
Voor het bestuur hebben we verder geen concrete extra vragen, dan die al reeds beschreven 
staan.  
Wel spreken we samen nog over het Nationaal plan onderwijs, wat is opgezet door de 
overheid om extra geld aan scholen te geven om eventuele achterstanden van kinderen door 
corona bij te werken. We stellen voor om als MR een mail op te stellen en deze aan alle 
collega’s te sturen. Zo kunnen we hun mening te kunnen peilen over dit onderwerp. Denken 
zij dat dit geld voor onze leerlingen nodig is en zo ja,  waar zouden ze dit dan voor willen 
inzetten? 

 
6. Lunchen  
 
7. Overleg met bestuur.  
 

Namens het bestuur komt deze keer dhr C.G.A. Bregman ons bijpraten.  
Hij deelt mee dat hij van veel ouders positieve feedback krijgt over het LOVK. Hij omschrijft 
het LOVK als een goed geoliede machine, die tegen een stootje kan, zoals corona. Op 
bestuursniveau zijn er geen ingrijpende zaken te melden. De nieuwe toegetreden 
bestuursleden draaien al goed mee.  
Over de eventuele plannen voor een Integraal Kind Centrum is hij positief. Dit moet zeker een 
kans krijgen. Wel is het bestuur benieuwd naar de invulling hiervan binnen het LOVK en de 
haalbaarheid voor onze doelgroep.  
Over het duo-directeurschap is het bestuur tevreden. Het is een goed verantwoord model en 
men is blij dat er voor deze vorm is gekozen. Het is een eigentijds en geordend plan en slim 
bedacht voor de toekomst. De MR merkt van het duo-directeurschap tot nu toe nog weinig 
verschil. Dit komt doordat de overgang hiervan heel geleidelijk gaat en dat is fijn.  
Als verbeterpunt noemt hij de betrokkenheid van het bestuur bij het personeel. Dat zou wat 
hem betreft nog beter kunnen. Hij mist soms als bestuur het contact met de mensen van de 
werkvloer en met de mensen van de MR. We hebben het erover gehad om eventueel twee 
mensen uit het bestuur uit te nodigen voor de vergaderingen met de MR. Verder zou de MR 
wat kritischer mogen  zijn: 'het mag wat meer schuren' aldus dhr. Bregman. 
Tot slot hebben we met elkaar een leuk gesprek over onze ideeën en meningen over de 
toekomst voor de schipperskinderen en de internaten. Hoe staat iedereen hier tegenover. Het 
is fijn dat het aantal ingeschreven leerlingen bij het LOVK de afgelopen twee jaar iets is 
gestegen. Dit kan natuurlijk zo weer veranderen, maar het is voor nu is het een positief 
gegeven en daar is het bestuur en de MR namens het LOVK natuurlijk erg blij mee.  
 

A. Jaarrekening. 
De jaarrekening wordt ons kort toegelicht. Er zijn verder geen opmerkende zaken te 
benoemen. Behalve dat er voor volgend schooljaar twee nieuwe vacatures bij komen. 
Doordat een aantal mentoren zelf nieuwe lespakketten aan het schrijven zijn voor het 
LOVK, zijn zij hiervoor veel van hun tijd kwijt. Hierdoor waren er extra uren nodig voor 
de begeleiding van mentorkinderen en deze zijn ingevuld door het plaatsen van twee 
nieuwe vacatures, die aanstaand schooljaar ingaan bij het LOVK.  
 

B. Overzicht schoolbezoeken en financiën . 
Het LOVK heeft samen met het schippersinternaat in Krimpen geëvalueerd over de 
opgezette ligplaatsschool binnen hun internaat. Zowel het LOVK als het internaat zijn 
hier erg tevreden over. De ligplaatsschool wordt goed bezocht en het heeft het 



internaat zelfs nieuwe inschrijvingen van schipperskinderen opgeleverd voor het 
internaat.  Ook de ligplaatsschool in Werkendam wordt goed bezocht.  
 

C. Veiligheidsplan.  
Dit is een nieuw opgesteld plan waarin alle veiligheidsmaatregelen binnen het LOVK 
zijn samengevat. Al deze maatregelen bestonden al reeds, maar waren nooit 
samengevat in een officieel plan. We hebben hiervoor nog wat kleine aanpassingen 
aangegeven als MR.  

 
D. Benoemingsprocedure. 

Omdat er twee nieuwe personeelsleden zijn aangesteld, is de benoemingsprocedure 
hiervoor nog eens een keer doorgenomen en op wat kleine details aangepast.  

 
E. Professioneel statuut en werkverdelingsplan. 

Goed hierin te benoemen is dat er voor het personeel extra geld overbleef. Wat 
besteed is aan materiaal, wat het thuis werken vergemakkelijkt. Zoals een aangepaste 
bureaustoel of iets dergelijks.  

. 
F. Planning bestuurs- en MR- vergaderingen. 

Het overzicht met daarin alle geplande bestuurs- en MR- vergaderingen. Alle data zijn 
akkoord bevonden en als MR zullen we in maart bespreken of we voor het schooljaar 
daarna het nog steeds houden bij 5 vergaderingen of terug gaan naar eventueel 6 
vergaderingen.  

 
G. Overzicht realisatie strategische doelen. 

Dit overzicht met daarin alle opgestelde strategische doelen van het LOVK loopt tot 
en met 2022. In dit jaar zal er dus alweer moeten worden nagedacht over nieuwe 
strategische doelen. De realisatie van alle huidige doelen verloopt nog steeds volgens 
schema.  

 
H. Toetsingskader toezichthoudend bestuur. 

Geen bijzonderheden.  
 
I. Schoolgids. 

Het concept van de schoolgids voor het nieuwe schooljaar is klaar. We hebben 
iemand binnen de MR aangewezen, die dit concept zal doorlezen en eventuele 
(spellings-)fouten eruit zal halen.  

 
J. Vakantierooster 2021-2022.  

Het vakantierooster voor het komende schooljaar is duidelijk en is straks terug te 
vinden in de schoolgids voor het komende schooljaar (2021-2022).  

 
K. Schoolscan.  

In een schoolscan wordt onderzocht of leerlingen achterstand hebben opgelopen in 
de lockdown tijdens de corona-pandemie. Het LOVK heeft zo’n schoolscan uitgevoerd 
en hieruit is gebleken dat de kinderen binnen het LOVK geen achterstand hebben 
opgelopen in deze periode. Dit is natuurlijk erg goed nieuws. Toch ervaren sommige 
ouders  en leerkrachten/ mentoren binnen het LOVK wel degelijk nadelen voor hun 
kinderen door de lockdown en alle andere maatregelen die opgelegd zijn i.v.m. 
corona. De overheid stelt extra geld beschikbaar voor scholen om die achterstand 
weer recht te trekken. Vanuit de MR is instemming nodig; daarom lijkt het ons een 



goed plan te vragen naar de mening van de achterban zodat er een weloverwogen 
beslissing genomen kan worden.  Als MR zullen we een brief sturen naar alle collega’s 
om te peilen wat hun mening en eventuele ideeën hierover zijn.  

 

8. Mededelingen, binnengekomen post en rondvraag. 
Er zijn verder geen mededelingen meer of binnengekomen post. 
Tot slot is er nog wel de vraag wat mevrouw Ooms van de vergadering en de MR vond en of 
ze definitief deel zou willen nemen aan de MR. Dit blijkt gelukkig het geval te zijn, dus hebben 
we voor komend schooljaar weer voldoende bezetting binnen onze MR. We zijn hier erg blij 
mee en kijken uit naar het nieuwe schooljaar, want ook mevrouw Heijens heeft aangeven 
komend schooljaar de MR te willen komen verstreken voor het personeelsgeleding. 

 
9. Sluiting van deze vergadering.  
 Tot slot nemen we afscheid van 2 personen binnen de MR. 
 Marlies Feenstra sluit haar periode af als ouder lid binnen de MR. Haar jongste dochter gaat  

volgend schooljaar naar groep 3. We zullen haar enorm gaan missen en wensen haar veel 
succes met een nieuwe periode die voor haar is aangebroken. We willen Marlies namens de 
MR heel erg bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren!  
Ook bedanken we onze huidige voorzitster Anneke van IJken voor haar inzet. Haar maximale 
termijn zit er op binnen de MR en we zullen haar inbreng enorm gaan missen. Gelukkig blijft 
ze gewoon werkzaam binnen het LOVK, dus zullen we haar inbreng op andere vlakken 
gewoon blijven horen.  

 
 

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 27 september 2021 


