
   

 

   

 

                                                                                                  
Jaarverslag MR De Bolderik, schooljaar 2021-2022 
 

Oudergeleding: 

Marthijn van der Wal     : voorzitter + GMR 

Els Wisse van Zanten     : lid + GMR 

Helen van Oord               : lid 

 

Personeelsgeleding: 

Marceline Kant               : lid + personeelslid GMR  

Christel Gijsbers    : lid 

Janny van Oosterhout    : lid  

 

 

Verkiezingen ouder- en personeelsgeleding MR: 

In mei 2022 was van de oudergeleding Marthijn van der Wal aftredend en herkiesbaar. Er is een 

oproep gedaan in de bolderikbrief. Er zijn geen reacties gekomen vanuit de ouders waardoor 

Marthijn weer voor de komende periode als ouder zitting neemt in de MR. 

Van de teamgeleding was Marceline Kant aftredend. Marceline heeft om gezondheidsredenen op dit 

moment besloten om de MR te verlaten. Voor deze plaats is een oproep gedaan aan de teamleden. 

Er is één reactie gekomen. Mathijs Romme is gekozen als nieuw MR-lid en zal ook tevens als 

personeelslid zitting nemen in de GMR.  

Janny heeft een berichtje over de verkiezingsuitslag in de Bolderikbrief geplaatst. 

  

De MR heeft een eigen emailadres: 

mr@bsdebolderik.nl 

 

Er zijn dit schooljaar geen berichten in de mailbox binnen gekomen.  

Notulen worden digitaal bewaard. 

 

 

Onderwerpen MR: 

De MR heeft het afgelopen schooljaar 5 keer vergaderd :4 keer op school en 1keer via Teams en 

zich onder andere met de volgende zaken beziggehouden: 

• Schoolplan/schoolgids     

• Schoolbegroting      

• Ondersteuningsprofiel/ zorgplan     

• Formatie voor het schooljaar 2022-2023       

• Jaarplan        

• Open dag         

• Verkiezingen        

• GMR gerelateerde onderwerpen     

• Verkeersveiligheid (BVL)       

about:blank


   

 

   

 

• Vakantierooster      

• Nascholingsplan      

• Webinar ‘Samenspel medezeggenschap en toezicht’ gevolgd door 2 MR-leden  

• Personeelstevredenheidspeiling    

• Communicatie      

• Veiligheid op school     

• Zichtbaarheid MR     

• Vergaderstructuur MR     

• Werkdrukakkoord      

• Werkverdelingsplan     

• Situatie rondom Corona en protocol       

• Pensioen Peter Hendriks en nieuwe bestuurder Stichting Uniek   

• Pensioen onafhankelijke voorzitter GMR en opvolger      

• Nationaal onderwijsprogramma    

• Analyse cito groep 8     

• Communicatie binnen de MR    

 

 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen: 

De school heeft een jaarplan waarin beschreven staat wat de ontwikkelingen zijn voor het komende 

schooljaar. Gedurende het schooljaar, dienen ontwikkelingen te worden gerealiseerd en afgerond. 

Het afgelopen schooljaar heeft de school gewerkt aan: 

Grote doelen: 

• Seo/gedrag: kwink en burgerschap 

• Effectieve feedback (m.n. bij rekenen) 

• Begrijpend lezen: close reading 

• Leeruniek (bepalen van onze ambities) 

• Instructie in kleine groepen (tutoring) 

• Digitale gesprekkencyclus 

• Cultuur/maatschappij 

• Sportieve activiteiten ( aanschaf pingpong tafel) 

 

 

Schoolbegroting: 

De begroting die in samenwerking met de Commissie van Bestuur is opgesteld door de school, is 

kritisch doorgenomen door de MR en vragen hierover zijn besproken. 

 

 

GMR gerelateerde onderwerpen: 

Binnen de MR worden ook GMR gerelateerde onderwerpen besproken; zaken die voor alle scholen 

binnen de stichting van belang zijn, zoals bijvoorbeeld: 

• Stand van zaken van de stichting Uniek 

• Managementstructuur 

• Formatie op bestuursniveau 

• Sollicitatieprocedure nieuwe bestuurder 

• Pensioen Peter Hendrikx en nieuwe bestuurder Pepien Timmermans 



   

 

   

 

• Meerjarenbegroting 

• Jaarplanning 

• Beleidsplan stichting Uniek 

• Beleidsnotities 

• Begroting 

• Bestuursformatieplan. 

• Nieuwe Cao  

• Personeelsbeleidsplan  

• Nieuw adres bestuurskantoor: in de oude Dongecentrale, Centraleweg 16 Geertruidenberg  

• Flexpool 

• Pensioen onafhankelijke voorzitter en mogelijke opvolger 

• Vergaderstructuur GMR 

• Vakantierooster 

• Tienercollege 

 

 

 

 


