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Bestuursvergadering LOVT d.d. 11-03-2021 

Aanwezig: 8 personen 

Afwezig: 1 persoon 

Notulist: aanwezig 

 

1. Opening, mededelingen, afmeldingen 

De voorzitter opent de vergadering en zij heet een ieder van harte welkom. Vanwege de corona-

maatregelen vindt deze vergadering plaats via Teams. 

Om 10.30 uur schuift een directielid van LOVK aan voor bestuurlijk overleg (agendapunt 6). Met 

BSOS is er dit keer geen bestuurlijk overleg; er is weinig overleg geweest in de achterliggende 

periode. 

2. Vaststellen van de agenda 

Na punt 7 van de agenda worden er twee agendapunten toegevoegd, namelijk: coronaregels 

Meander en bestuur Limena. 

 

3. Vaststellen van de notulen/besluitenlijst 04-12-2020. 

Na enkele correcties worden de notulen goedgekeurd. Tevens wordt de besluitenlijst bijgewerkt. 

 

4. Inkomende- en uitgaande post 

De postlijst wordt vastgesteld 

5. Bestuur 

a. Meander/Limena – betaalde ouderbijdrage 

 In januari jl. is er overleg geweest via Teams over de ouderbijdrage.  

 Het is niet vanzelfsprekend dat er een reductie komt. 

b. penningmeester/declaraties 

De facturen zijn vorige maand verzonden en een gedeelte is al betaald. De naamswijziging van de 

rekeningen moet nog gerealiseerd worden. 

c. beurs 

De beurs wordt verschoven naar 17, 18, 19 mei 2022. Deze kosten waren destijds al betaald en 

zijn niet aan prijsverhoging onderhevig. 

d. ministerie, onderzoekbureau Significant 

 Het onderzoek is afgerond en deze kan elk moment online komen. Bij het afrondende gesprek die 

begin februari plaatsvond via Teams waren 3 mensen van het onderzoeksbureau, BLN, de 

Rijdende School, BOVAK, Limena, Meander en LOVT aanwezig.  

 Vanuit de Rijdende School kwam het geluid dat het onderwijs op afstand prima geregeld is en dat 

dit goed te doen is. LOVT heeft aangegeven dat dit voor schipperskinderen juist niet geldt door 

het ontbreken van het sociale aspect. Dit werd beaamd. 

 Gezien de positieve setting van het gesprek wordt verwacht dat de verlenging geen problemen 

zal opleveren. 
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e. algemeen 

 website  

 De website wordt gerealiseerd. Het voorwerk is gedaan, nu in afwachting van de afrondende fase. 

Bij de website wordt ook een handleiding verstrekt hoe dingen geactualiseerd en aangepast 

kunnen worden. Men heeft mogelijkheden onderzocht voor externe opslag. Er is bewust gekozen 

voor een duurdere versie, waarbij dingen kunnen worden afgeschermd en er uiteraard een back-

up kan worden gemaakt. WebOK blijft nodig, ook met bovengenoemd systeem. 

 

 KVK 

 UBO-registratie is afgerond. KVK is up-to-date. 

  

 Kalender/mailinfo 

 De kalender komt vz later in het jaar op terug. In maart jl. is de mailinfo met bijdragen van ouders 

verspreid. De reacties waren zeer enthousiast.  

  

 Adressen- mailbestand 

 Het toezenden van de mailinfo en de brieven over de coronaregels via de internaten verloopt nu 

goed. Belangrijk is dat verzending naar de 3 gastgezinnen niet wordt vergeten. 

 In Lemmer hebben ze indertijd aangegeven toch verzending via de OC wenselijk te vinden.  

 

6.  Bestuurlijk overleg LOVK en BSOS 

- Tijdens deze coronaperiode is de LOVK in haar kracht gezet. Het specialisme van de LOVK, 

afstandsonderwijs, is in deze periode gewoon doorgegaan.  

- In zomer 2020 is het nieuwe leerlingvolgsysteem RADAR in werking getreden. Iedereen binnen de 

LOVK werkt hiermee. Op dit moment is men het systeem aan het perfectioneren 

- Intern wordt binnen de LOVK een nieuw peuterpakket ontwikkeld. Het nieuwe peuterpakket sluit 

volledig aan op VoortVarend. De ontwikkeling ligt op schema. 

- De directeur van de LOVK volgt een opleiding tot directeur IKC. (Integraal Kind Centrum) In het 

kader van deze opleiding wordt bij LOVK-ouders onderzocht of een IKC voor de LOVK en ouders 

wat kan gaan betekenen.  

- Door de groei van het aantal leerlingen is er een vacature bij de LOVK. We zoeken naar personen 

voor het mentoraat en de klas in Dordrecht.  

7. Verslag van de werkgroepen en contacten 

 a. oudercontactfunctionaris 

Het is rustig geweest bij Meander; kinderen waren veel aan boord. Bij Prokino is het momenteel 

wat drukker. 

Meander is nog steeds in beweging; veel personeelswisselingen. Per 1 maart 2020 is er nieuwe 

bestuurder begonnen. 

Ouders voelen zich niet serieus genomen bij vragen over coronamaatregelen. Meander geeft het 

af op de algemene maatregelen van RIVM die zijn opgelegd, zegt het mee te nemen en serveert 

het daarmee af.  

Binnen de internaten is er geen eenduidig beleid 

 

Er zijn aanmeldingen van kinderen waarvan ouders onder een buitenlandse vlag varen.  
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De wet- en regelgeving is duidelijk: een kind mag niet op een internaat worden gehuisvest.  

Opnieuw aankaarten bij ministerie om discussies te voorkomen.  

 

  

 b. SRS 

Er is niets te melden 

 

 c. LOVK 

 Dit is in punt 6 al aan de orde geweest. Er zijn geen verdere toevoegingen. 

 

 d. KSCC 

Zuster Vincentia is op 96 jaar aan corona overleden.  

 

 e. BSOS 

Waarschijnlijk blijft de extra bekostiging voor de schipperskinderen gehandhaafd.  

 

 f. BLN 

Rob Leusink is per 1 januari jl. voor een periode van 6 maanden als interim-directeur begonnen. 

Hij zit inmiddels in verkenningscommissie van CBRB/BLN. De gesprekken over eventuele fusie zijn 

daar gaande. 

 

 g. steunpunt binnenvaart 

Er is een mail gestuurd. Het duurt nog even voordat er een rondetafelbijeenkomst wordt 

gehouden. Het steunpunt is bezig met een nieuwe website. 

 

 h. Censis 

Er is een nieuwe notulist. Er is weinig nieuws te melden. Wel hebben ze gekeken naar een nieuwe 

onafhankelijke voorzitter.  

Tijdens de vergadering tussengevoegd agendapunt: coronaregels Meander en Limena-bestuur 

coronaregels 

De coronaregels van Meander zijn tijdens agendapunt 7a uitvoerig besproken. 

Limena-bestuur 

 Er is een inspectieonderzoek geweest binnen de Limena-internaten. De bevindingen waren 

positief. 

   

8. Rondvraag  

 In de plaatsingsvoorwaarden van Meander staat dat kinderen op het adres van het internaat 

ingeschreven moeten zijn. De plaatsingsvoorwaarden van Limena worden onderzocht  of het ook 

daar het geval is. Dit om aanspraak te maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.  

 

Het bestuursuitje is nog niet mogelijk; wellicht in de toekomst. 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering. 


