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SCHOOLJAAR 2020-2021

Kalender

Dinsdag 8 juni Leerlingenraad
Vrijdag 11 juni Meent theater groep 1/2/3
Woensdag 16 juni Praktisch verkeersexamen groep 7-8
Woensdag 23 juni Studiedag Kanjertraining (leerlingen vrij)

Algemene informatie
Op vrijdag 21 mei was het dan zover de opnames van de
promotiefilm van onze school. De kinderen maar ook de
leerkrachten vonden het erg spannend maar ook leuk. Samen
met de regisseur is er van tevoren een script bedacht en de
cameraman heeft geprobeerd alle mooie punten van onze
school vast te leggen. Hiervoor is zelfs een drone ingezet.
Via deze weg willen we graag iedereen die een bijdrage heeft
geleverd bedanken.
We hopen dat we snel het eindresultaat aan u kunnen laten zien.

Beweegbus gemeente Buren
Regelmatig wordt de vraag gesteld: “Wat houdt de Beweegbus precies in?” Hieronder daarom een
uitleg hoe de Beweegbus activiteiten worden georganiseerd.
Als je deelneemt aan de Beweegbusactiviteit wordt er gezamenlijk gestart met 1 á 2 spellen.
Na deze spellen kan er gekozen worden uit de materialen die aanwezig zijn in de Beweegbus. Dit
varieert van hockey, voetbal, springtouwen, tennis, badminton, basketbal etc. Met deze materialen
kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag, natuurlijk wordt er ook altijd begeleiding aangeboden om
het spel in juiste banen te leiden. Gezamenlijk wordt er vervolgens nog afgesloten met een eindspel.

We zouden het leuk vinden om je te zien bij de Beweegbus.



Onderwijs
Wandelen voor water
De kinderen van groep 6/7/8 hebben meegedaan aan het project
Wandelen voor water. De laatste donaties zijn inmiddels meegeteld

waardoor we op een prachtig eindbedrag van € 1.394,- zijn gekomen.

Informatieavond van 27 mei

Via deze weg willen we jullie graag bedanken voor de grote opkomst en betrokkenheid bij onze
school.
Op deze ouderavond is besproken dat de gemeente Buren kerngericht onderzoek wil gaan doen vanaf
2025 voor Ommeren (en Lienden). Nieuwbouw voor 3 scholen gezamenlijk (Eben Haezer, De
Sterappel en De Meent) behoort tot de opties.
Het bestaansrecht van onze school na 2025 heeft te maken met de volgende voorwaarden:

1. Voortgang Kleine ScholenToeslag, die ons in staat stelt een school met ons
leerlingenaantal te financieren;

2. De financiële middelen om 3 groepen te creëren;
3. Het leerlingenaantal.

Als school en MR willen we er alles aan doen om het leerlingenaantal van De Meent te vergroten
zodat we niet onder de grens van 35 leerlingen komen. Dit is een grens die onze directeur bestuurder
als grens heeft besproken.

Er is een nieuwe folder gemaakt en er wordt een promotiefilm gemaakt. Daarnaast gaan we de
(social) media opzoeken met betrekking tot ons eeuwfeest in 2022.
Wel zal er in de komende jaren ook onderzoek gaan plaatsvinden naar een mogelijke fusie indien de
ingezette acties om de leerlingenaantallen te vergroten niet voldoende effect blijken te hebben. Voor
een fusietraject is instemming van beide Medezeggenschapsraden nodig. Er moet dan een
fusie-effect rapportage komen, hiervoor zal een externe partij ingeschakeld worden om dit te
coördineren.

Samen met het team en jullie als ouders gaan we er alles aan doen om De Meent te laten groeien.

Gerrie Amperse en Miriam Derksen.

Subsidiegelden
Waarschijnlijk heeft u in het nieuws vernomen dat vanuit de regering een Nationaal Onderwijs
Programma (NPO) is aangekondigd. Voor de komende twee jaar komt er 8,5 miljard euro beschikbaar
voor het onderwijs. Hiervoor moeten scholen een schoolscan uitvoeren en naar aanleiding hiervan
een plan opstellen. De acties die uit het plan komen moeten worden gekozen uit een menukaart die
het ministerie van onderwijs heeft samengesteld. Als directie en leerkrachten van De Meent zijn we al
volop bezig om te kijken hoe wij de gelden die we zullen ontvangen gaan inzetten om het onderwijs
voor de leerlingen te verbeteren. Zodra hierover meer duidelijk is laten we u dit weten.

Basis Buren
Nieuwsflits
Op de website van Basis Buren staat de nieuwe nieuwsflits van onze stichting weer voor u klaar.

Via onderstaande link komt u bij deze nieuwsflits.

https://basisburen.nl/e-zines/

https://basisburen.nl/e-zines/

