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Notulen MR-vergadering (116) 14-11-2022 
 

 
 

Aanwezig namens ouders:  
Catharina den Ouden (secretaris), Wilma Oosse.  
Roelfina Ooms is bij de start van de vergadering aanwezig maar wordt weggeroepen vanwege 
ziekmelding van haar zoon op school.  
 
Aanwezig namens personeel:  
Ingrid Heuseveldt (voorzitter), Mariëlla Heijens,  
Ilonka Toers Bijns is aanwezig ter vervanging van Titia Wiegers. 
 
 

1. Opening MR vergadering. 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de MR.  
 

2. Definitief vaststellen notulen 26-9-2022. 
De notulen worden definitief vastgesteld. 
 

3. Definitief vaststellen agenda 14-11-2022. 
De agenda wordt definitief vastgesteld.  

 
4. Bespreken actielijst en bijlage 26-9-2022. 

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

5. Overleg MR. 
 

A. Nalopen werkplan. 
Het werkplan MR is door Ingrid afgerond met hulp van directeur Lienke van Dijk.  
Punt 4.1 kan vervangen worden door: Overzicht beleidsplannen LOVK en  
Agendapunten en data MR – bestuur. Mariëlla past dit aan.  
 

B. Voorbereiden bestuursvergadering as. Januari  
Begroting zal besproken worden; daaraan gekoppeld zullen we de stijgende energie kosten 
benoemen. 
 

C. Pilot Werkendam – Krimpen aan den IJssel  
De pilot in Werkendam is na de herfstvakantie gestopt. 
 
 



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

6. Overleg met  mw. L. van Dijk. 
a. LOVK facilitering 2015-2022.xlsx (t.k)  

Declaraties van basisscholen aan de lovk zijn iets lager dan in het coronajaar ‘20-’21 maar 
veelal stabiel. Verder geen bijzonderheden. 

b. overzicht bezoeken lovk-regbao 2022-2023 versie alle scholen.xlsx (t.k)  
De lijst is niet volledig up-to-date: niet alle scholen sturen alles op tijd door. Verder geen 
bijzonderheden. 

c. 220920 Rapportage augustus 2022.pdf (t.k) 
De vaste lasten op gebouwen worden hoger. Marjan is gevraagd uit te zoeken hoe lang de 
vaste contracten voor gas en elektra nog lopen. Verder geen bijzonderheden. 

d. 220920 Toelichting bij de rapportage augustus 2022.pdf (t.k)  
Geen bijzonderheden. 

e. rooster van aftreden bestuur.docx (t.k)  
Ter kennisgeving. (Het termijn van Kees Bregman loopt pas eind volgend jaar af.) 

f. LOVK Nascholingsplan 2022-2023.docx (MR=AB)  
Adviesbevoegdheid MR 
Er wordt opgemerkt dat de cursus ‘spel in hoeken’ door Medilex erg duur is. 
Personeelsleden geven vanuit ervaring positieve uitleg over deze zinvolle cursus voor LOVK 
leerkrachten.  
Lienke staat niet op deze lijst, echter zij volgt wel degelijk diverse cursussen en opleidingen 
die verplicht zijn voor de herregistratie directeurschap. De bekostiging hiervan gaat vanuit 
een ander budget. 

g. agendapunten en data MR - bestuur. 
Lienke heeft dit overzicht gemaakt. De MR is zeer blij met dit overzicht van data en 
agendapunten. Dit mag toegevoegd worden aan het werkplan. 

h. Overzicht beleidsplannen LOVK . 
Dit overzicht is doorgnomen met de MR. Door de grote druk op het MT en het team 
vanwege diverse personele problematiek is het belangrijk dat er keuzes worden gemaakt. 
Daarbij is rust en stabiliteit en gerichtheid op de kern van het onderwijs het uitgangspunt. 
De MR leden worden hier ook in meegenomen en zij geven unaniem aan volledig achter de 
keuzes te staan. 

- Treasury statuut: moet in 2020 herzien worden; voorstel: herziening volgend 
schooljaar. 

- Bestedingsplan reserves: jaarlijks te bespreken maar 3-jaarlijks te herzien. De MR zal 
dit bespreken met het bestuur. 

- Cafetariaregeling: ongewijzigd vaststellen. Volgend jaar herzien.  MR heeft 
instemmingsrecht. 

- ARBO RI&E: wordt in agendapunten en data MR gezet; eind schooljaar evaluatie. 

- Vergoeding verhuiskosten: is verouderd; volgend schooljaar herzien. 

- ICT plan: Volgend schooljaar herzien.  

- PR beleidsplan: Volgend jaar herzien. 
Belgische leerlingen: Er is een gesprek geweest met de Belgische  
onderwijsinspecteur die het toezicht heeft op het onderwijs aan de Belgische  
Schipperskinderen. De mogelijkheden worden onderzocht om te  
komen tot een intensieve samenwerking op het gebied van onderwijs aan varende  
kinderen in Nederland en België. 



- AVG: We onderzoeken de mogelijkheden om externe hulp in te schakelen voor een 
inhaalslag op een aantal nieuwe AVG documenten. Evaluatie en communicatie van 
de bestaande AVG documenten pakken we intern op.  

- Lienke is in gesprek met inspectie met betrekking tot de mogelijkheden en wettelijke 
regelgeving rondom het begeleiden van kinderen van zeilgezinnen.  

i. Besluit pilot Werkendam (t.k)  
Pilot is gestopt; Erg jammer.  
Maar nu kunnen Joanne Penning en Margreet van der Zwan elders worden ingezet.  

j. Besluit verlenging strategisch beleid ’19-’23 (MR=IB)  
De MR stemt in met de aanvraag om verlenging van het huidige strategisch beleid 2019-
2023. Het nieuwe strategisch beleidsplan 2023-2027 zal op 13 maart ter instemming 
voorgelegd worden aan de MR en zal daarna ingaan. 

k. Meedenken kerstattentie  
We besluiten samen om een ‘Cadeaubon’ te geven. Ieder kan dan zelf kiezen voor welke bon 
men deze ‘Cadeaubon’ wil inwisselen. Lienke laat dit Marjan verder regelen.  

l. MR jaarverslag 21-22 en werkplan 22-23  
- Het jaarverslag is afgerond. Het werkplan wordt nog voorzien van twee documenten. 

Namelijk:  
-  beleidsplannen LOVK 
- Agendapunten en dat MR – bestuur 

Deze komen in de plaats van het schema bij punt 4.1 
m. MR uitnodiging bestuur januari  

De volgende onderwerpen zijn aangedragen: 

- Stand van zaken financiën (algemeen, bestedingsplan reserves en de visie op de krimp van  
het eigen vermogen van de LOVK). 

- Het leerlingenaantal  
- Stand van zaken en vooruitblik; staan er dingen op stapel?  

 
n. Personele zaken  
- Anneke is vervroegd toegetreden tot het MT; Het MT is blij dat Anneke beschikbaar is. 

Gedurende de periode dat Annemieke afwezig is, kan Anneke haar taken overnemen.  
- Zowel bij Anita als bij Titia wordt steeds gekeken naar de ruimte die nodig is voor herstel en 

de mogelijkheden tot opbouw, passend bij hun situatie. 
 

7. Lunchen  
 

8. Vervolg vergadering 
 

f. Vergadering met Lienke wordt kort nabesproken.; De MR geeft advies en instemming bij 
bovenstaande onderwerpen. 

g. Catharina is nog op zoek naar een schoolfotograaf. Dit is lastig omdat het voor een kleine 
groep leerlingen is. Er worden enkele opties genoemd; een fotograaf uit Dordrecht en anders 
de fotograaf die voorgaande jaren geweest is opnieuw vragen. Afgelopen jaar waren we 
minder tevreden over de foto’s maar toen was hij net terug aan het werk na ziekte.  

h. Er is nog geen nieuw onderwerp gegeven voor de Langszij. 
i. De manier waarop de LOVK als school omgaat met traktaties wil iedereen graag zo houden. 

Een combinatie van gezonde en minder gezonde snacks blijft de voorkeur.  
 

9. Mededelingen, binnengekomen post, rondvraag 

Geen  

 

 



 

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 16-01-2023 


