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Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke aandachtspunten we
hebben voor het komende schooljaar. De belangrijkste
aandachtspunten hebben we verder uitgewerkt. Het
jaarplan is geschreven in relatie tot het schoolplan, dat voor
2019-2024 is vastgesteld door de medezeggenschapsraad
van de Bolder.

We geven verder aan welke zelfevaluatie en vragenlijsten
we plannen en welke actuele ontwikkelingen van belang
zijn.

Inleiding In het jaarverslag, dat als een aanvulling van het jaarplan
kan worden gezien, evalueren we op de plannen van het
afgelopen schooljaar 2021-2022. We geven aan hoe de
plannen zijn verlopen, wat is uitgevoerd en wat is blijven
liggen. Dat laatste is nooit de bedoeling van het team en de
organisatie. Na twee jaar coronacrisis maken we de balans
op en zien we dat de "nieuwe" werkelijkheid een aantal
kanten heeft, waar we nog maar net mee leren omgaan.

In het afgelopen periode is het afstandsonderwijs opgezet.
In twee langere lockdowns, en een kortere hebben we les
gegeven op afstand. Ook de meeste overleggen met
ouders hebben via de computer of de telefoon
plaatsgevonden. Veel leerkrachten en leerlingen zijn
(meerdere keren) ziek thuis geweest en dat heeft zijn
weerslag gehad om de kwaliteit van het onderwijs en de
doorgaande lijn in het aanbod van de leerlingen. De NPO
gelden die door de overheid zijn toegekend zijn
noodgedwongen deels ingezet om lesuitval te voorkomen,
maar ook om de toenemende leerlingenstroom te kunnen
opvangen.

Is er dan alleen slecht nieuws? Zeker niet! Belangrijke
vernieuwingen voor onze school zijn gerealiseerd!
Hoogtepunten zijn de aftrap van Grutsk, de aanschaf van
Ipads voor leerlingen en leerkrachten, het besluit over een
nieuwe rekenmethode en het integreren van actieve
werkvormen in de lessen. De nieuwe mensen in ons team
hebben een warm welkom gevoeld vinden het fijn om bij de
Bolder te werken.
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat. Naar voorbeeld van het strategisch beleidsplan van Elan Onderwijsgroep is het jaarplan
en jaarverslag van de Bolder opgebouwd vanuit deze vier streefbeelden. In de uitwerking
van de plannen komt naar voren hoe het team van de Bolder aan de streefbeelden van
Elan werkt.

2. We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen.

3. Ons onderwijs is toekomstgericht.

4. Onze school biedt passend onderwijs.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 19.1797 
Directie: 1.0000 
Zorg en begeleiding: 0.5000 
12 groepen (mogelijkheid op een 13e groep te starten)

Al vlot in het schooljaar 21-22 bleek dat de groep 4 te vol raakte om goed aan de
onderwijsbehoeften van de leerlingen te kunnen voldoen. Omdat er nog een
mogelijkheid was om deze groep in twee groepen te splitsen is dit na de herfstvakantie
ingezet. Het was moeilijk om aan personeel te komen om de groep te bemannen. We
zijn dan ook erg blij dat dit toch gelukt is. Vanaf de herfstvakantie is het aantal SBO-
groepen daarmee op 13 gekomen, door het toevoegen van de groep "Flits"

De vervanging bij ziekte was lastig om te realiseren. Naast meer kortdurend verzuim
hadden we te maken met 3 langdurige ziekten. Alle 3 de ziektes waren niet arbeid
gerelateerd. Een van de verzuimen werd rond het kerst afgerond en was tevens een deel
van de oplossing van een ander ziekverzuim. Verder ging aan het einde van het
schooljaar één van de leerkrachten met zwangerschapsverlof. De vele korte ziektes in
verband met corona of groep, hadden tot gevolg dat er vier keer een groep niet kon
komen. Naast het inzetten van een paar keer een invaller vanuit de invalpool van Elan is
het merendeel van de inval intern opgelost. Dat wil zeggen dat er groepen bij elkaar zijn
geplaatst als dat mogelijk was, met extra ondersteuning, dat collega's extra hebben
gewerkt en dat de ondersteuners voor de groep hebben gestaan onder supervisie van
een leerkracht.

Deze interne oplossingen gingen ten koste van de inzet van assistenten op andere
plekken. Ook personeel dat aangetrokken was met de NPO gelden (niet eerder
genoemd in het jaarplan, omdat deze gelden na goedkeuring van het jaarplan toegekend
waren) en met de gelden voor werkdrukverlaging werd ingezet in het vormen van de Flits
en de ziektevervanging.

De ziekte en personeelstekorten reiken verder dan het onderwijs. Ook in de domeinen
rondom de school zijn deze tekorten voelbaar en vormen ze druk op de school. Om een
voorbeeld te noemen: bij de vervoerders is een tekort aan chauffeurs en is er veel ziekte
en verloop. Dit heeft als gevolg dat er veel wisselende chauffeurs op de taxi's rijden. Dit
is een onwenselijke situatie voor de leerlingen en heeft de school vele berichten van
verontruste ouders opgeleverd. Ook de leerkrachten merkten de onrust bij de leerlingen
en de chauffeurs. Andere voorbeelden zijn oplopende wachttijden voor diagnostiek,
behandeling en therapie voor de leerlingen.

In de indeling van de bouwen is een verandering doorgevoerd. Door het inrichten van
een tweede locatie bleek in de loop van het schooljaar dat een aantal leerkrachten zich
niet goed vertegenwoordigd voelden door hun bouwcoördinator. Ook de
bouwcoördinator gaf aan te weinig zicht te hebben doordat de afstand tussen de
groepen groter was. Als oplossing is ervoor gekozen om de groepen 7 en 8 de BB te

Groepen Piraat (1/2), Stern (1/2), Jol (3), Schakel (4), Regenboog
(5), Top (5), Punter (6), Tjalk (6), Botter (7), Schouw (7),
Skûtsje (8), Sloep (8) 
In de school zijn verder 2 SO-groepen (Twalûk), en 2
groepen van Grutsk (Gespecialiseerd centrum voor
onderwijs en zorg) gevestigd.

Functies [namen / taken] Directeur: Janet Weima 
Intern begeleider: Marco Bos 
Bouwcoördinator OB/MB: Yvonne Wieringa 
Bouwcoördinator BB: Jack de Boer 
Orthopedagoog: Judith Holtrop

Twee sterke kanten Eindopbrengsten over de afgelopen jaren zijn voldoende en
de school realiseert een evenwichtig onderwijsaanbod,
zowel de cognitieve vakken als de creatieve vakken en
mensenvakken komen voldoende aan de orde. Apart te
noemen is het erg goede aanbod voor kinderen met lees-
en spellingmoeilijkheden en Rots&Water. 
De Bolder maakt deel uit van Grutsk (gespecialiseerd
centrum voor onderwijs en zorg) en heeft daardoor de
mogelijkheid om preventieve hulp in te zetten en zorg op
maat te realiseren voor kinderen tot 12 jaar uit de gemeente
Waadhoeke.

Twee zwakke kanten Door het leraren tekort is er minder personeel dan nodig.
Hierdoor kunnen de groepen teveel groeien. Er wordt
steeds om nieuw personeel gezocht. Het inwerkprogramma
voor deze nieuwe mensen is intensief voor het gehele
team. 
Er is veel vandalisme rondom de school.
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Twee kansen Leerlingengroei voor het SBO in de regio, waardoor dit
schooljaar 1 groep extra start en een tweede als daar
personeel voor gevonden wordt. 
In de bovenbouw wordt gestart met het werken met
devices. Dit kan een impuls aan het onderwijs geven en het
onderwijs verder moderniseren. 
Er is extra geld beschikbaar (Nationaal plan onderwijs) om
de achterstanden die opgelopen zijn tijdens de
schoolsluiting door corona weer in te halen. Door dit goed
te investeren kan het onderwijs een impuls krijgen.

laten vormen. Er bleef een grote MB/OB (inclusief Optimist) over. Deze groep zal in het
volgende schooljaar onder twee verschillende bouwen gaan vallen. Daarmee gaan we in
2022-2023 van een verdeling van twee naar drie bouwen.

De punten uit de SWOT-analyse hiernaast en de beleidsvoornemens komen terug in de
meer gedetailleerdere evaluatie per actieplan. Dit leest u verderop in dit jaarverslag.

Twee bedreigingen De onzekerheden rondom corona en de
coronamaatregelen. 
Door het lerarentekort is het onmogelijk om alle groepen te
bemannen en er zijn weinig mogelijkheden om te
vervangen bij ziekte van het personeel.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] We moderniseren het onderwijs door het inzetten van
devices, eerst in de bovenbouw, maar later ook in de
andere groepen. 
De tweede onderwijs-zorggroep van Grutsk wordt
opgestart.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Sinds de start van het schooljaar zijn er 20 leerlingen regulier ingestroomd. Het laatste
instroommoment was na de meivakantie. Tussentijds zijn 2 leerlingen verhuisd en zijn 2
leerlingen doorverwezen naar speciaal onderwijs.

Hoewel de instroom voor het schooljaar 22-23 pas in de laatste weken van het huidige
schooljaar duidelijk wordt, kan er opnieuw een groei verwacht worden. Bij een
leerlingenaantal van 160 in oktober, moeten in februari ongeveer 25 leerlingen bij
opgeteld worden om tussentijdse plaatsing mogelijk te maken. De groepen raken bij 13
groepen dan overvol. Een 14e groep zou daarin ruimte kunnen bieden, echter zijn er
geen lokalen beschikbaar om nog een groep te huisvesten.

7 7 11 16 29 20 29 28 147

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Het leerlingenaantal is in korte tijd fors gestegen, waardoor er extra groepen gevormd
zijn. Er is de mogelijkheid om nog een groep te vormen. Als dat wat betreft personeel
lukt, wordt de groep 4 gesplitst in twee groepen. 
Door de groei in het SBO en het SO en het vormen van groepen t.b.v. Grutsk, zijn er 4
lokalen in gebruik genomen op een naburige school.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 17 (3 mannen en 14 vrouwen) Met alle personeelsleden is een functioneringsgesprek gevoerd, met de nieuwe
leerkrachten is 3 keer een gesprek gevoerd. Alle medewerkers hebben een POP dat
geïntegreerd is in het verslag van het functioneringsgesprek.

De twee beoordelingsgesprekken waren ten behoeve van het afgeven van een vaste
benoeming.

Aantal medewerkers OOP 10 (4 mannen en 6 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 8

Aantal BHV-ers 8

Aantal geplande FG's 27 Aantal uitgevoerde FG's 28

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's 2

Aantal geplande POP's 27 Aantal uitgevoerde POP's 28
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat. groot

KD1 Streefbeeld We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen. klein

KD2 Streefbeeld Ons onderwijs is toekomstgericht. klein

KD3 Rekenen en wiskunde Het team oriënteert zich op een digitale rekenmethode klein

KD4 Bewegingsonderwijs Het programma Heathy Hero's wordt geïntegreerd in de bewegingslessen. klein
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Uitwerking GD1: Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Om de digitale geletterdheid bij ouders/verzorgers te stimuleren is het project 'Letter Better' voor De Bolder opgezet. Het
projectplan is opgenomen in de bijlage

Plan periode

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Het project is niet uitgevoerd zoals de bedoeling was. In de tijd van corona is het niet gelukt om voldoende contact met ouders te hebben om het project van de grond te krijgen.
Het project heeft in een andere vorm bij Elan wel doorgang gekregen. De 2e scholing voor de leerkrachten is met acteurs uitgevoerd en werd door de leerkrachten positief ervaren.
De bibliotheek op school heeft vorm gekregen door een collectie aan te schaffen via een lease constructie. De aansluitende doelen op niveau van Elan wordt om de bibliotheek op
school voor alle scholen te realiseren.
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Uitwerking KD1: We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) Alle leraren verrijken hun lessen met activerende en actieve werkvormen.

Activiteiten (hoe) Een teamgesprek en presentaties over het onderwerp hebben al plaatsgevonden. Hieruit is een werkgroep ontstaan die
het team verder gaat begeleiden bij het bedenken en uitvoeren van de werkvormen.

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode

Eigenaar (wie) Werkgroep

Omschrijving kosten Geen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De activerende en actieve werkvormen zijn in een eerder jaarplan al omschreven. In het jaarverslag 20-21 is het actiepunt verlengd met een jaar. Door corona was het gewenste
eindresultaat nog niet bereikt. In het afgelopen schooljaar zijn er verschillende activiteiten tijdens het teamoverleg geweest om elkaar te inspireren en te helpen bij het vinden en
uitvoeren van de werkvormen. Er zijn een aantal hulpmiddelen aangeschaft die ondersteunend zijn. De laatste acties worden nog voor de zomer uitgevoerd: - laatste check op wat
de leerkrachten nodig hebben om de actieve en activerende werkvormen uit te voeren in de groep. - borging van de afspraken in het loodsboek.
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Uitwerking KD2: Ons onderwijs is toekomstgericht.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) Leerlingen in de bovenbouw werken met een Ipad.

Activiteiten (hoe) 1. De Ipads worden ingeregeld voor gebruik door de leerlingen en de leerkrachten van de bovenbouw. (augustus 2021)
2. De leerling gebruiken de bekende programma's op de Ipad (vanaf september 2021)
3. De leerkrachten experimenteren met apps ed. op de Ipad (vanaf september 2021)
4. De bevindingen van de bovenbouw leerkrachten en de kwaliteitskring ICT worden gedeeld in het team (januari 2022)
5. Er wordt besluit genomen over uitbreiding van het aantal Ipads (maart 2022)

Betrokkenen (wie) team en kwaliteitskring ict

Plan periode

Eigenaar (wie) Kwaliteitskring ICT

Omschrijving kosten Nog niet bekend

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voor alle leerlingen vanaf groep 3 is een Ipad aangeschaft. In de bovenbouw is de Ipad al langer in gebruik en de leerkrachten kunnen er redelijk tot goed mee overweg. In het
volgende schooljaar zullen er korte cursussen gegeven worden waarin de kennis en vaardigheden met de Ipad steeds uitgebreid wordt.
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Uitwerking KD3: Het team oriënteert zich op een digitale rekenmethode

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied Rekenen en Wiskunde

Gewenste situatie (doel) We werken met een digitale rekenmethode in de school

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op de rekenmethode. Eerste kennismaking is in schooljaar 20-21 geweest.
2. Kwaliteitskring rekenen bereidt een voorstel voor voor het teamoverleg (december 2021)
3. Kwaliteitskring rekenen maakt een invoeringsplan (maart 2022)
4. Vaststellen besluit + aanschaf methode (mei 2022)

Betrokkenen (wie) team en kwaliteitskring rekenen

Plan periode

Eigenaar (wie) Kwaliteitskring rekenen

Omschrijving kosten Nog niet bekend.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er is een uitgebreide oriëntatie geweest op een digitale rekenmethode. Uiteindelijk is gekozen voor Wereld in getallen V, dat digitaal en in boekvorm ingezet kan worden. In het
cursusjaar 2022-2023 wordt de methode in gebruik genomen.
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Uitwerking KD4: Het programma Heathy Hero's wordt geïntegreerd in de bewegingslessen.

Hoofdstuk / paragraaf Bewegingsonderwijs

Resultaatgebied Bewegingsonderwijs

Gewenste situatie (doel) Leerlingen komen in aanraking met verschillende sporten

Activiteiten (hoe) 1. Overleg over planning en mogelijkheden voor schooljaar 21-22 (september 2021)
2. Communicatie met team
3. Uitvoeren planning
4. besluit over continueren (mei 2022)

Betrokkenen (wie) coördinatoren healthy hero's en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) Coördinatoren Healthy Hero's.

Omschrijving kosten Geen kosten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Het programma is als afgesproken uitgevoerd en wordt gecontinueerd.

Vanaf volgend schooljaar kan de SBO de Bolder meedoen aan programma Healthy Heroes (Sport en Voeding). Dit programma kan voor 3 schooljaren uitgevoerd worden door
Special Heroes waarbij de projectleidersuren worden gesubsidieerd door Special Heroes. Daarnaast kunnen we gedeelte van de beweegimpuls hiervoor gaan inzetten en het
restant geld Jong Leren Eten (gedeelte wordt nog ingezet voor lessen kok dit schooljaar).

Ook is de subsidie Ondersteuningsbudget Gezonde School thema Bewegen en Sport (€3000) aangevraagd bij de Gezonde School (uitslag eind mei) waardoor er voor komend
schooljaar genoeg activiteitengeld beschikbaar is voor uitvoering van Healthy Heroes en Sport Heroes.

Er wordt in mei/juni 2022 een activiteitenplan opgesteld voor schooljaar 22-23. In dat plan worden extra opgenomen:

Organiseren van plein, pauze- en naschoolse sport- en beweeg activiteiten
Opzetten en verduurzamen van een beweegteam van de school die alle activiteiten jaarlijks organiseert
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De leerkrachten kregen het afgelopen jaar de mogelijkheid om in te schrijven bij het
aanbod van het Noordelijk Onderwijsgilde. Alle leerkrachten, die niet een individuele
cursus hadden, hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. De cursus Rots en Water is
bijgewoond door het gehele team en door een aantal mensen van Wille, die werkzaam
zijn bij GRUTSK.

Zelfkeuze individuele
scholing

Team schooljaar 21-
22

Noordelijk Onderwijs
Gilde

6000,-

Rots en Water Team Mei 2022 Gadaku Institute 9000,-

Geef me de 5 2
collega's

Oktober 2021 Geef me de 5 1000,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten In de loop van de het schooljaar zijn een paar wijzigingen gekomen in de planning. Zo is
door Elan de kaart voor extra ondersteuning niet uitgezet, maar die van burgerschap. De
Bolder had deze echter net ingevuld en heeft daarom aan de evaluatie van Elan niet
deelgenomen. De Quickscan Schoolklimaat is in mei/juni afgenomen, te laat om de
evaluatie in het jaarverslag op te nemen.

Bij de scans voor afstemming en beroepshouding zijn geen actiepunten geformuleerd.
Beide evaluaties waren (ver) boven de norm van 3 gescoord. Uit de evaluaties van
Aanbod en burgerschap kwamen wel actiepunten naar voren die deels meteen zijn
opgelost, maar ook deels opgenomen zullen worden in het jaarplan 22-23.

Bij de evaluatie in de bouwen zijn de volgende conclusies getrokken: - onduidelijkheid
rondom afspraken aanv. techn. lezen. Deze zijn meteen besproken. Er is de wens
uitgesproken om met een andere methode te gaan werken. Deze wens is opgenomen in
het investeringsplan voor schooljaar 22-23. - er is weinig aanvullend materiaal en
materiaal voor zelfstandig werken. Deels zal hiervoor de Ipad ingezet worden. Materiaal
dat dan nog steeds nodig is wordt aangeschaft. De kwaliteitskring rekenen is al met een
inventarisatie bezig. Van de NPO middelen voor 22-23 zal er een bedrag gereserveerd
worden voor de aanschaf van aanvullend materiaal. - het aanbod voor woordenschat
moet versterkt worden. Ook dit wordt opgenomen in het jaarplan voor 22-23 en wordt
uitgevoerd door de kwaliteitskring taal. - het vak burgerschapsvorming (uit twee kaarten
geanalyseerd) kent hiaten. Gezien het besluit van de onderwijsinspectie om van
burgerschap een kernvak te maken, wordt dit een prioriteit in schooljaar 22-23 - wat
betreft ICT is het de wens van het team om meer kennis en vaardigheid te krijgen in het
werken met Ipads. Ook dit wordt opgenomen in het jaarplan 22-23.

Afname Quick Scan gebruikte leertijd Team september 2021 Geen

Afname Quick Scan aanbod (Elan) Team Oktober 2021 Geen

Afname Quick Scan afstemming/differentiatie Team November 2021 Geen

Afname Quick Scan beroepshouding Team December 2021 Geen

Afname Quick Scan actief burgerschap Team Januari 2022 Geen

Afname Quick Scan (extra) ondersteuning (Elan) Team Februari 2022 Geen

Afname Quick Scan ICT Team Maart 2022 Geen

Afname Quick Scan Schoolklimaat Team April 2022 Geen
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De vragenlijst sociale veiligheid bij leerlingen in afgenomen in maart. De uitkomsten
waren erg positief. Hieronder worden de gemiddelde cijfers per onderdeel genoemd:

Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas? 7,4
Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig? 8,3
Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid? 8,5

Het volledige verslag is te vinden op Vensters PO op de schoolpagina van de Bolder. We
zijn blij met deze uitkomst. Het laat zijn dat de aandacht die de leerkrachten hebben voor
de sociale veiligheid van de leerlingen goed is en dat zij adequaat reageren bij
incidenten.

Sociale veiligheid leerlingen Leerlingen bovenbouw Maart 2022 Geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

TSO-BSO Naschoolse opvang wordt vanaf oktober 2021 op de Bolder
georganiseerd voor leerlingen van de Bolder en it Twalûk.

In oktober is er een groep gestart op de woensdagmiddag. Deze groep was meteen vol.
In april is de naschoolse uitgebreid met een groep op de dinsdag en de donderdag. Ook
deze groepen zijn vol.

Sponsoring Er worden subsidies aangevraagd voor schoolfruit en
bewegingsonderwijs.

Beide subsidies zijn toegekend en er is daarnaast nog besloten om een subsidie aan te
vragen om meer bewustzijn voor gezonde voeding bij de leerlingen te kweken. Alle
subsidies zijn positief geëvalueerd.

Administratie Overstap van DOTcom naar ParnasSys als
leerlingenadmistratiesysteem.

De overstap van DOTcom naar ParnaSys is goed verlopen. Naast deze overstap is er
een nieuwe toekenning van TLV-nummers voor alle leerlingen van het SBO
doorgevoerd, waardoor De Bolder ruim op tijd administratief gereed was voor de nieuwe
bekostigingssystematiek voor SBO.

Schoolplein Aanpak criminaliteit op het schoolplein. Op het schoolplein is veel vandalisme en het vandalisme is erg toegenomen na de
schoolsluiting. Veel jeugd hangt naschooltijd rond op het schoolplein en vernielen de
speeltoestellen en de gebouwen. Na het uitproberen van extra toezicht van de politie en
cameratoezicht is uiteindelijk besloten om een hek rond de school te plaatsen. Het hek is
in de kerstvakantie geplaatst.
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