
   

 
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering (112) 17-01-2022 
 

 
 

Aanwezig namens ouders:  
Catharina den Ouden (secretaris), Judith Leunis (notulist), Willeke Vat (penningmeester), Roelfina 
Ooms, Wilma Oosse en Wilma Flikweert (zij woont deze vergadering bij om te kijken of het haar leuk 
lijkt om bij de MR te komen).   
  
 
Aanwezig namens personeel:  
Ingrid Heuseveldt (voorzitter), Titia Wiegers en Mariëlla Heijens. 
 
 

1. Opening MR vergadering. 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de MR. I.v.m. de huidige corona 
maatregelen vergaderen we online.  
 

2. Definitief vaststellen notulen 15 november 2021. 
De notulen van 15 november 2021 wordt definitief vastgesteld en goedgekeurd.  

 
3. Definitief vaststellen agenda 17 januari 2022. 

De agenda wordt definitief vastgesteld. 

 
4. Bespreken actielijst en bijlage 15 november 2021. 

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Hierover verder geen bijzonderheden.  
 

5. Overleg MR. 
 

A. Langszij thema “Malle getallen”. 
Dit wordt het thema voor de nieuwe Langszij. Meteen komen er bij ons allerlei ideeën naar 
boven, die we in onze actielijst hebben gezet.   
 

B. Voorbereiden overleg met het bestuur.  
De te bespreken onderwerpen hebben we eerder al opgesteld en besproken.  
 

C. Manier van overleg evalueren.  
Aangezien in de toekomst onze huidige directrice haar werkzaamheden steeds meer zal 
overdragen aan haar opvolgster Lienke van Dijk wordt ons gevraagd hoe wij in de toekomst 
de besprekingen met het directie bestuur willen vormgeven. We zullen in de komende 
vergadering hier nog wat uitgebreider op ingaan, maar vandaag komen we in ieder geval tot 



het besluit dat we het prettig vinden om eerst een algemene toelichting over de bespreken 
onderwerpen te krijgen van de directrice en daarna de gelegenheid te krijgen tot het stellen 
van vragen hierover. Even een inleiding van de directrice hierbij is altijd erg fijn en 
overzichtelijk.  

 
6. Overleg met bestuur (aanwezig is hierbij mevr. W. Rijndorp).  

  
a. Duo directeurschap (tijdspad, invulling functies, voortgangrapportage directeur-

bestuurder). 
Over dit onderwerp is de laatste bestuursvergadering uitvoerig gesproken. Het bestuur ziet 
veel voordelen aan het duo-directeurschap. Het is fijn dat op deze manier de nieuwe 
directeur-bestuurder zorgvuldig ingewerkt kan worden en we nog steeds gebruik kunnen 
maken van de kwaliteiten van onze huidige directeur-bestuurder. Echter is het wel belangrijk 
hier een einddatum aan te verbinden en er duidelijke afspraken over te maken. Daarom 
worden op 1 september 2022 de rollen omgedraaid. Mevrouw van Dijk zal dan aangesteld 
worden als directeur-bestuurder en mevrouw van Laren zal als directeur de financiën en HR 
voor haar rekening nemen.  

 
b. Voortgang van het integraal kind centrum.  

Op dit moment vinden hierover concrete gesprekken met de internaten plaats, om te kijken 
naar de haalbaarheid hiervan. Binnenkort zal er meer bekend worden of dit ook het geval is. 
Een spannende periode dus en mochten deze gesprekken slagen dan kan er pas echt worden 
gekeken naar de opzet en invoering hiervan. Wordt dus nog vervolgd.  
 

c. Begroting formatieplan inclusief meerjarenraming.  
Voorlopig ziet dit er prima uit. Vanaf 2023 wordt de bekostiging van de scholen 
vereenvoudigd. Er zitten nog een hoop haken en ogen aan deze vereenvoudiging. Daar is 
men op dit moment nog volop aan bezig. Het is nog lastig om dit goed uit te werken, omdat 
er veel nog onbekend is.  

  
d. Evaluatie ligplaats onderwijs Krimpen en Werkendam.  

Hier kan mevrouw Rijndorp kort over zijn. Het bestuur is erg blij dat dit zo’n succes is 
gebleken en voorlopig is er voldoende geld beschikbaar om deze locaties open te houden. 
Goed nieuws dus.  
 

e. NPO  gelden.  
Zolang het bestuur geen aanwijzingen krijgt dat er op onderwijsniveau dingen mankeren, 
zullen zij zich hiermee ook niet te veel bemoeien. Het plan voor de besteding van de NPO-
gelden ziet er goed uit en hier heeft het bestuur alle vertrouwen in. 
 

f. Invulling aanwezigheid bestuur tijdens de MR vergadering.  
Als het aan het bestuur ligt zouden ze de besprekingen met de MR liever wat informeler 
houden. Bijvoorbeeld 1 keer per jaar formeel mee vergaderen en de andere keer een 
gezamenlijke lunch houden. Ons wordt gevraagd hoe wij hier tegenover staan en wat onze 
ideeën hierover zijn. We hebben aangegeven dat wij als MR de vergaderingen met het 
bestuur als heel belangrijk en waardevol ervaren en dat we dit gezamenlijk de eerstvolgende 
vergadering nog met elkaar verder zullen bespreken en hier nog op terug zullen komen.         

 
 
 
 



 
7. Overleg met het directie-bestuur mevr. A. van Laren en directeur mevr. L. van Dijk.  

 
a. Rapportage tot en met oktober 2021.  

De gemaakte rapportage ligt redelijk op schema en komt in de min uit, zoals ook is begroot. 
Corona geeft soms wat andere getallen, bijvoorbeeld de toevoeging van de NPO gelden die 
hiervoor beschikbaar zijn gekomen.  

b. Begroting 2022 
Deze is toegelicht en voor ons als MR helder. De MR geeft een positief advies af over de 
begroting 2022. Er zijn wat vragen gesteld over de geleden waterschade binnen het 
schoolgebouw. Gelukkig is dit inmiddels helemaal opgelost.  

c. Brief duo jaarverslag 2020.  
Dit is een algemene brief die de school ieder jaar opnieuw ontvangt. Hierover geen 
bijzonderheden.  

d. Presentie onderwijs.  
Ter informatie. Een aantal scholen had deze lijst nog niet ingevuld, maar dit wordt nog in 
orde gemaakt.  

e. Scholingsplan 2021-2022.  
Hierin staat beschreven wat alle leerkrachten en mentoren dit schooljaar aan 
(bij)scholingsopleidingen en cursussen zullen volgen en de kosten hiervan. Het plan is 
duidelijk voor de MR.  

 
8. Vervolg overleg MR.  
 

d.  Nabespreken overleg met het bestuur.  
 Het overleg met het bestuur hebben we als zeer positief ervaren. Er werd meer 

belangstelling getoond en ook werden er vragen gesteld hoe wij over bepaalde zaken 
denken. Mevr. Rijndorp was goed voorbereid over de te bespreken onderwerpen. We 
werden wel wat overvallen met de vraag of het overleg met het bestuur niet wat informeler 
kan. Daarom vinden wij het goed om het daar de volgende vergadering met elkaar nog eens 
uitgebreid over te hebben.  

e.  Werven nieuwe MR leden.  
 Catharina bespreekt haar twijfels om wel of niet in de MR te blijven als secretaris, aangezien 

haar dochter dit jaar de LOVK zal verlaten en haar jongste kind nog te jong is voor het LOVK. 
Wij als MR zijn erg blij met haar werkzaamheden binnen de MR en geven dit aan haar aan. 
Voorlopig beslist ze nog een jaar in de MR te blijven en daar zijn wij allemaal erg blij mee.  
Mevrouw Flikweert vergadert deze keer voor proef met ons mee en zal de komende tijd 
beslissen of zij ons komend jaar de MR wil komen versterken.  

f.  Taakverdeling volgend schooljaar.  
 Zoals het er nu uitziet zal volgend schooljaar 1 iemand de MR moeten verlaten. Namelijk 

mevr. Leunis, onze notulist. Aan de anderen wordt gevraagd na te denken, wie haar taak 
volgend jaar zou willen overnemen.  

g.  Nieuwe leerkrachten/ mentoren.  
 Afgelopen schooljaar zijn er een aantal nieuwe leerkrachten/ mentoren het team van het 

LOVK komen versterken. Wij als MR vroegen ons af hoe dit tot nu toe wordt ervaren. Tot nu 
toe krijgen we vooral erg positieve reacties te horen en draaien de nieuwe leerkrachten/ 
mentoren inmiddels al goed mee.  

 
 
 
 



 

9. Mededelingen, binnengekomen post en rondvraag. 
 Bij de MR hebben we van meerdere ouders gehoord over hoe je het beste les kan geven aan 

twee kinderen tegelijk en dat dit in de praktijk best lastig is. We willen in eerste instantie 
toch meegeven aan de ouders om dit vooral aan te kaarten bij de eigen mentor en dit met 
haar te bespreken. Hier kan zeker bij geholpen worden. Ook zal dit onderwerp de komende 
tijd nogmaals met de mentoren op school besproken worden.    

 
10. Sluiting van deze vergadering.  
   
 

 

Ondertekening voor goedkeuring 

Datum:  

Voorzitter Secretaris 
(Ingrid Heuseveldt):  (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 14 maart 2022 


