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Onderwerp:  

Start -De MR bestaat dit jaar uit andere mensen. Vanuit de 
ouders wordt de MR vertegenwoordigd door: Liane de 
Bruijn, Kees Wilbrink en Linda van Broekhoven. 
Vanuit het team wordt de MR vertegenwoordigd door: 
Lisette Vink, Maryse Greven en Nikki Jordaan. 
-De rolverdeling voor dit jaar is besproken.  
-De verdeling van de bovenbouw en de onderbouw 
wordt door het team heel fijn ervaren! Fijn voor de 
samenwerking, een hoop rust en een goede sfeer! Er 
is een fijne start geweest dit jaar! Vanuit de 
oudergeleding worden de twee locaties ook als fijn 
ervaren.  

GMR De GMR heeft vorige week een vergadering gehad.  
De volgende punten zijn besproken: 
-Zwarte piet-> De scholen moeten hier respectvol mee 
omgaan en dit bespreken in eigen gemeente. 
-Corona-> Er zijn een aantal scholen binnen de 
stichting waarbij er veel ziektegevallen zijn onder de 
leerkrachten. Bij het Bolwerk gaat dit tot zover nog 
goed. 
-Jaarplan-> Als het dit jaar niet lukt om de jaarplanning 
te volgen is dat geen probleem ivm Corona. 
-Ze vragen zich wel af hoe hoog de druk is ivm Corona 
op de scholen.  
-Mochten er vragen zijn van ouders, kunnen zij altijd 
bellen of mailen. Ook op het Bolwerk is dit zo. 

Schoolgebouw Bij de Kinderburg zijn er vorderingen. De Kinderburg is 
voor een deel verhuisd. Wij zitten er nog wel even in.  
 
Op de Menneweg worden er hekken geplaatst. Ook 
wordt het kleuterpleintje aangepakt, want er ligt erg 
veel zand. 
Het plein op Diligence gaan we aanpakken. Daar zijn 
we mee bezig. Ook wordt de akoestiek in de lokalen 
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Kenmerk 
vergadering:  
 

A   = afstemmen 
B   = besluit nemen      
V   = voorbereiden 
M   = meningsvorming 

I     = informeren 
IN  = inventariseren 
IU  = informatie uitwisselen 
BR = brainstorm 
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aangepakt.  

Schoolplan/ 
Leersystemen 

Het schoolplan is een doorgetrokken lijn van wat we al 
deden. Dalton waren we al mee bezig en gaan we mee 
verder. Ook aan het hoogbegaafdheidsbeleid wordt 
verder gewerkt. Verder wordt de bovenschoolse 
hoogbegaafdheidsklas opgezet. Tot slot is er een NT2 
groep opgestart na schooltijd.  
Het schoolplan wordt naar de MR gestuurd om door te 
nemen. 
 
Er zijn dit jaar twee nieuwe methodes: 
-technisch lezen: methode Karakter 
-rekenen: methode Getal en ruimte 
Er komt dit jaar ook een nieuwe Engels methode. 

Rondvraag: -De OR zou meer contact willen met de MR. De 
oudergeleding van de MR gaat een vergadering 
plannen met de OR. 
-De verkeersveiligheid is verbeterd doordat we het 
voor- en achterplein gebruiken op de Menneweg. De 
vraag vanuit ouders is of dit zo kan blijven ook na de 
Corona periode. 
-Maurice mailt de gemeente met de vraag of het 
stoplicht bij de Diligence wat langer op groen kan 
blijven. 
-De studiemiddag gaat vrijdag door. De ouders worden 
hiervan nog  een keer extra op de hoogte gesteld.  

Planning MR vergaderingen Dit jaar vergadert de MR op: 
6 oktober 
19 november 
19 januari 
18 maart 
27 mei 
5 juli 

     


