
   

 
 

 

 

 

Notulen MR-vergadering (114) 20-06-2022 
 

 
 

Aanwezig namens ouders:  
Catharina den Ouden (secretaris), Judith Leunis (notulist), Willeke Vat (penningmeester), Roelfina 
Ooms, Wilma Oosse en Wilma Flikweert (zij vergadert een eerste keer mee om te kijken of 
deelnemen aan de MR haar interessant lijkt).  
  
 
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. De laatste vergadering van dit 
schooljaar alweer. Een bijzonder welkom heette wij Wilma Flikweert, zij vergadert een 
eerste keer met ons mee om zich te oriënteren binnen de MR. We stellen ons aan elkaar 
voor en hopen natuurlijk dat ze enthousiast wordt om in de toekomst deel te nemen aan de 
MR.  
 

2. Definitief vaststellen notulen 14 maart 2022. 
De notulen van 14 maart 2022 wordt definitief vastgesteld en goedgekeurd.  

 
3. Definitief vaststellen agenda 20 juni 2022. 

De agenda wordt definitief vastgesteld. We maken nog 2 aanvullende punten, namelijk punt 
5G; Samenvatting van het kennismakingsgesprek met nieuw bestuurslid Martijn Stolk en 
punt 6K; Corona situatie nieuwe schooljaar.  

 
4. Bespreken actielijst en bijlage 14 maart 2022. 

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

5. Overleg MR. 
 

A. Jaarverslag MR 2021-2022 incl. financiële verantwoording.  
Er is al hard gewerkt aan het jaarverslag over het huidige schooljaar. Nog wat vragen worden 
hierover uitgewisseld. De volgende vergadering zullen we met elkaar inhoudelijk naar het 
jaarverslag gaan kijken.  
 
 
 



B. Taakverdelingslijst maken voor het nieuwe schooljaar.  
We hebben met elkaar een nieuwe taakverdeling gemaakt. De meeste MR leden blijven hun 
huidige taak ook komend schooljaar vervullen. De enige verschuivingen die er zijn is dat 
Judith Leunis de MR zal gaan verlaten, haar functie als notulist zal worden overgenomen 
door Mariëlla Heijens en Wilma Oosse zal doorschuiven van plaatsvervangend ouderlid naar 
vast ouderlid en zij zal tevens het verzorgen van de presentjes voor de dag van de leraar op 
zich nemen.  
 

C. Dag van de leraar.  
De presentjes voor de dag van de leraar in oktober zijn inmiddels aangeschaft en staan klaar 
op school.  
 

D. Voorbereiden overleg met mw. A. van Laren en mw. L. van Dijk.  
We bespreken met elkaar kort de punten door voor het overleg met de directie.  
 

E. Voorbereiden overleg met bestuur.  
Ook bespreken we met elkaar kort de punten voor het overleg met het bestuur.  
 

F. Werkplan MR 2022-2023 incl. begroting.  
Ook aan het werkplan voor komend schooljaar is al hard gewerkt. De laatste vragen worden 
hierover uitgewisseld en komende vergadering zullen we hier uitgebreid met elkaar naar 
kijken.  
 

G. Samenvatting kennismakingsgesprek met nieuw bestuurslid Martijn Stolk.  
Vorige week heeft het kennismakingsgesprek plaats gevonden tussen de MR  met het nieuwe 
bestuurslid Martijn Stolk. Dit gesprek is goed verlopen en we hebben een positief beeld 
gekregen van hem. Hij kende onze organisatie al goed, is erg enthousiast over zijn nieuwe 
functie en is al goed bekend binnen de schipperswereld, als directeur van een 
schippersinternaat. Binnen de MR was daardoor gelijk al een groot draagvlak en we zien uit 
naar de verder samenwerking met hem.  
 

6. Overleg met het directie-bestuur mw. A. van Laren en mw. L. van Dijk. 
  

a. Concept jaarrekening 2021. 
Voor de laatste keer heeft de huidige accountant van het LOVK deze jaarrekening opgesteld. 
Het volgende jaar zal een ander accountantskantoor, RA12, deze werkzaamheden 
overnemen. De laatste cijfers worden nog aangepast en 1 juli zal de jaarrekening naar het 
rijk opgestuurd worden, waarna deze vervolgens ook te lezen zal zijn op de website van het 
LOVK. De jaarrekening is een schriftelijke samenvatting van een schooljaar met tevens de 
financiële verantwoording erin verwerkt. Dit is elke school verplicht elk jaar op te stellen en 
op te sturen naar het rijk ter controle. Ook moet elke school dit jaarverslag openbaar maken 
op hun website, of enig ander communicatiemiddel. Over het jaarverslag hadden wij verder 
geen op of aanmerkingen en alles was helder.  
 

b. Halfjaarlijkse rapportage fin./ organisatie.  
Hierover geen bijzonderheden, behalve dat volgend jaar zal worden overgegaan op een 
ander systeem van leerling telling, waarbij we hopen dat het nog een stuk inzichtelijker 
wordt.  
 
 
 



c. Functieomschrijving managementassistent (PMR=IB).  
Binnen het LOVK hebben we een nieuwe managementassistente aangenomen. Er is gezocht 
naar iemand die meer taken op zich zou kunnen nemen dan de huidige assistente deed, 
vandaar dat deze functieomschrijving is aangepast binnen de organisatie. Inmiddels is 
hiervoor ook al iemand aangenomen. Zij zal naast algemene administratieve 
werkzaamheden ook het managementteam in veel opzichten meer gaan ondersteunen. We 
zijn erg blij met deze ontwikkeling en zijn van mening dat dit zorgt voor een betere 
continuïteit binnen het LOVK, vandaar dat wij als MR positief zullen instemmen met de 
nieuwe functieomschrijving.    
 

d. Werkverdelingsplan vaststellen 2022-2023.  
Dit gaat over de urenverdeling binnen de werknemers van het LOVK en moet elk jaar 
opnieuw worden vastgesteld. Er is het een en ander veranderd binnen deze verdeling ook 
op aanraden van de collega’s zelf en zal zich in de toekomst moeten bewijzen of dit ook een 
goede uitwerking heeft. Hierover zijn verder geen bijzonderheden te melden, behalve dat 
het LOVK de werknemers eenmalig is tegemoetgekomen in de hoge benzinekosten van deze 
tijd.  
 

e. Planning vergadering.  
Ter inzage hebben we de nieuwe planning voor de MR vergaderingen en de 
bestuursvergaderingen van komend schooljaar bekeken. We houden voorlopig de eerste 
data aan die hierin vermeld staan.  
 

f. Professioneel statuut 2022-2023 vaststellen.  
In het professioneel statuut staan de afspraken die het bestuur van de LOVK met de 
leerkrachten en mentoren gemaakt heeft over de manier waarop de zeggenschap van hen 
is geregeld. Dit professioneel statuut heeft tot doel de positie van leerkrachten en mentoren 
bij de LOVK te versterken en hun zeggenschap over het eigen beroep te vergroten. Wettelijk 
gezien heeft de MR geen medezeggenschap bij de totstandkoming en vaststelling van dit 
professioneel statuut. Het statuut valt niet onder het advies- of instemmingsrecht van de 
mr. Dit wil echter niet zeggen dat het professioneel statuut volledig los staat van de mr. Zo 
heeft de MR volgens de Wet medezeggenschap op scholen de taak 'het overleg binnen de 
school te bevorderen'. De MR leden sporen het team aan om serieus met het statuut aan de 
slag te gaan. Daarnaast kan het professioneel statuut bijdragen aan het vergroten van de 
participatie binnen de school, een brede dialoog bevorderen en zo MR en schoolleiding 
helpen bij het bereiken van een breed gedragen en doelmatig schoolbeleid. De MR stelt het 
statuut voor 2022-2023 vast. 
 

g. Visueel verslag visie Strategisch beleid. 
Met het gehele team moet samen een visie strategisch beleid worden opgesteld. Dit jaar 
was hierbij en grafisch vormgeefster aanwezig om de ideeën met kleine tekeningen op een 
poster bij elkaar te zetten. Dit met een heel mooi en overzichtelijk resultaat. Het idee is om 
deze poster ergens zichtbaar voor alle collega’s binnen de locatie van het LOVK op te hangen 
als goede reminder.  
 

h. Schoolgids (OMR=IB). 
De schoolgids is op dit moment in concept nog niet helemaal klaar. Zodra dit wel het geval 
is zullen twee leden van de MR de gids doornemen en hun aanbevelingen doen.  
 
 
 



i. Vakantierooster (MR=AB).  
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is bekend en door ons als MR akkoord 
bevonden.  
 

j. Communicatie ouders VarenderWijs, stand van zaken.  
Uit verschillende gesprekken met ouders van het LOVK kwam naar voren dat je 
informatieverstrekking van VarenderWijs naar de ouders toe te wensen over liet. De ouders 
gaven aan beter op de hoogte te willen worden gehouden van activiteiten op de 
ligplaatsscholen en wilden graag de vragenlijsten van RADAR op hun telefoon in kunnen 
vullen. Dit laatste is uitvoerig onderzocht, maar is helaas op een simpele en overzichtelijke 
manier niet goed mogelijk gebleken. Voor een betere informatieverstrekking, zal komend 
schooljaar per ligplaatsschool een app-groep worden opgericht waar ouders zich vrijwillig 
voor kunnen inschrijven. In deze app-groep zullen alle activiteiten op die ligplaats school 
plaats zullen vinden van tevoren worden aangekondigd. Deze app groep is eenzijdig en er 
zullen alleen dor het LOVK berichten op kunnen worden geplaatst. De ouders kunnen hier 
niet in deze app op reageren en zullen onderling ook niet elkaars telefoonnummers kunnen 
uitlezen. Dit ter bescherming van de privacy. De app-groep dient dus puur voor het 
verstrekken van informatie. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  
 

k. Coronasituatie nieuwe schooljaar.  
Aangezien de regering heeft opgeroepen alle instellingen en scholen zelf hun corona beleid 
op te stellen, mocht dit weer nodig zijn. Wij vroegen ons als MR af of het LOVK hier misschien 
al over had nagedacht. Het is echter heel moeilijk op voorhand hier al een plan voor op te 
stellen, dat ligt toch erg aan de corona situatie; hoe die zich dan eventueel zal voordoen. 
Wel is aangegeven, dat er natuurlijk in het verleden al meerdere maatregelen zijn ingevoerd 
m.b.t. de corona situatie dus dat het ook makkelijker is deze eventueel weer in te voeren 
mocht dit nodig zijn. We hopen uiteraard van niet natuurlijk.  
 

l. Ligplaatsscholen Werkendam en Krimpen.  
De pilot voor de ligplaatsschool in Werkendam op vrijdag zal nog tot de kerstvakantie 
worden verlengd. Daarna zal worden geëvalueerd of er op deze dag les zal worden blijven 
gegeven.  
In Krimpen zal worden gestart met een pilot om de ligplaatsschool ook op vrijdagochtend te 
openen.  De kinderen krijgen dan les van het LOVK tot twaalf uur. Hierna kunnen de ouders 
ervoor kiezen om of de kinderen op te halen, maar de kinderen kunnen ook aansluitend op 
het internaat lunchen en in de middag door het internaat naar het schippersklasje van de 
Admiraal de Ruyterschool worden gebracht. Wij zijn erg blij met deze mooie toevoeging en 
samenwerking en hopen dat alle ouders dat uiteraard ook vinden!  Voor de lessen in Krimpen 
op de dinsdag en de vrijdag is er inmiddels ook een nieuwe leerkracht aangenomen, die daar 
komend schooljaar zal gaan starten daar.  

 
7. Lunchen.  

 
8. Vervolg overleg met het bestuur Dhr. K van de Genugten.  
 

a. De ontwikkeling van het Integraal Kind Centrum.  
Het bestuur heeft gevraagd aan het managementteam om een concreet plan met een visie 
uit te werken hoe zij het IKC willen gaan vormgeven. Hier wordt op dit moment hard aan 
gewerkt. Als dit plan bekend is kan er verder worden gekeken naar de haalbaarheid hiervan 
en of het daadwerkelijk een kans van slagen zal gaan hebben. We zijn hiernaar erg benieuwd 
uiteraard.   



b. Invulling bestuursfunctie.  
Mw. Van Dijk zal het komende schooljaar weer meer taken van mw. Van Laren gaan 
opnemen. Tot nu toe ziet het bestuur een goede samenwerking tussen die twee en ook een 
goede communicatie. Het LOVK verkeerd in een luxepositie om op deze manier de overgang 
naar een nieuwe directie zo te kunnen laten verlopen. Uiteraard houdt het bestuur goed in 
de gaten of de meerwaarde van dit dubbele directeurschap gewaarborgd blijft.  

 
c. Manier van vergaderen met het bestuur kort toelichten.  

Als MR hebben we nagedacht over onze manier van vergaderen met het bestuur. Wellicht 
kon het iets informeler. Echter zijn we bang dat er dan te weinig wordt gesproken over de 
inhoudelijke zaken. Ook het bestuur zal hier nog eens over nadenken. Voorlopig houden 
we het op de manier zoals we het toe nu toe hebben vormgegeven.  

 
d. Sluiting van de internaten en de eventuele gevolgen voor het LOVK.  

Dit blijft altijd een gevoelig onderwerp. Als LOVK betreuren we natuurlijk dat er internaten 
de deuren moeten sluiten. Echter blijkt de dalende tendens van het aantal 
schipperskinderen op de internaten dit besluit wel te verklaren. Voor de toekomst krijgen 
we wisselende signalen over het aantal familiebedrijven aan boord. De toekomst zal 
uitwijzen hoe dit zich zal ontwikkelen. We hopen als LOVK hier in ieder geval een positieve 
ontwikkeling aan te kunnen blijven bijdragen.  

 
e. Eventueel nieuwe ontwikkelingen of veranderingen binnen het LOVK.  

Voorlopig spelen er genoeg nieuwe ontwikkelingen binnen het LOVK en moet er ook worden 
opgepast dat men niet te veel wil aanpakken. Je blijven concentreren op je kerntaken en dit 
zo goed mogelijk uitvoeren moet altijd het belangrijkste doel blijven.  

    
9. Nabespreken overleg met het bestuur.  

We zijn weer volledig op de hoogte gebracht door het bestuur en juichen alle 
ontwikkelingen van harte toe.  

 
10. Mededelingen, binnengekomen post en rondvraag.   

 Als voorstel wordt gedaan om vanuit de ouders die deelnemen aan de MR voor elke 
vergadering wat rondvraag te doen bij andere ouders of we vanuit hun nog input kunnen 
meenemen naar de volgende vergadering om zo de ouderbetrokkkenheid nog verder te 
kunnen vergroten. We zetten dit op de actielijst.  

 
11. Sluiting van deze vergadering.  
   
 

 

Ondertekening voor goedkeuring 

Datum:  

Voorzitter Secretaris 
(Ingrid Heuseveldt):  (Catharina den Ouden): 

 
 

 

 

 

Volgende MR vergadering: maandag 19 september 2022 



 

• AB wil zeggen  : adviesbevoegdheid 

• IB wil zeggen  : instemmingsbevoegdheid 

• OMR wil zeggen : oudergeleding MR 

• PMR wil zeggen : personeelsgeleding MR 
 


