
   

 

   

 

                                                                                                  
Jaarverslag MR De Bolderik, schooljaar 2020-2021 
 

Oudergeleding: 

Marthijn van der Wal   : voorzitter + GMR 

Jeanet van Velthoven    : lid + GMR 

Helen van Oord              : lid 

 

Personeelsgeleding: 

Marceline Kant               : lid + personeelslid GMR  

Christel Gijsbers    : lid 

Ilona de Leeuw    : lid  

 

Verkiezingen ouder- en personeelsgeleding MR: 

In mei 2021 was van de oudergeleding Jeanet van Velthoven aftredend en niet herkiesbaar. Er is een oproep gedaan in 

de bolderikbrief. Er zijn twee reacties gekomen vanuit de ouders. Daarna volgde er een verkiezing en Els Wisse is 

gekozen met de meeste stemmen als ouderlid in de MR. 

Els treedt dus toe als ouderlid in de MR in het schooljaar 2021-2022 

Van de teamgeleding was Christel Gijsbers aftredend en herkiesbaar. Ilona de Leeuw heeft besloten de MR te verlaten. 

Voor deze plaats is een oproep gedaan naar de teamleden. Er is een reactie gekomen. Janny van Oosterhout is gekozen 

en Christel Gijsbers is herkozen als personeelslid in de MR voor het schooljaar 2021-2022. 

  

De MR heeft een eigen emailadres: 

mr@bsdebolderik.nl 

 

Notulen worden digitaal bewaard. 

 

Onderwerpen MR: 

De MR heeft het afgelopen schooljaar 6 keer vergaderd :2x op school en 4x via Teams en zich onder andere met de 

volgende zaken beziggehouden: 

• Schoolplan/schoolgids 

• Schoolbegroting 

• Ondersteuningsprofiel/ zorgplan 

• Formatie voor het schooljaar 2021-2022 

• Jaarplan  

• Open dag 

• Verkiezingen 

• GMR gerelateerde onderwerpen 

• Verkeersveiligheid (BVL) 

• Vakantierooster 

• Nascholingsplan 

• Binnenklimaat 

• Schoolplein 

• Protocol gedrag 

• Veiligheid op school 

• Vergaderstructuur MR 

• Werkdrukakkoord 

• Werkverdelingsplan 

• Noodplan weer naar school  

• Kwaliteitskaart heropening scholen 

• Coronaprotocol 
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• Nationaal onderwijsprogramma 

• Analyse cito groep 8 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen: 

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

iedere vergadering is het jaarplan besproken. 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 

• Rekenresultaten/ambities: leeruniek 

• Lezen technisch: estafette   begrijpend lezen: close reading 

• ICT: keuzes voor de toekomst 

Kleine doelen 

• Cultuur/maatschappij 

• Continurooster 

• Digitale verkeersmethode 

• Autonomie 

 

 
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 

• Meerjarenbegroting 

• Jaarplanning 

• Beleidsplan stichting Uniek 

• Beleidsnotities 

• Begroting 

• Bestuursformatieplan. 

• Ketenbepaling 

• Nieuwe Cao  

• Personeelsbeleidsplan 

• Flexpool 

• Stakingen 

• Vergaderstructuur GMR 

• vakantierooster 

 

 

 

 


