
VERKEERSOUDER 
De verkeersouder voor de Bosmark is:   

Miranda Geven, tel. 06-10678470 
miranda.geven@hotmail.com 
 
FIETSEN NAAR SCHOOL 
Om het aantal verkeersbewegingen bij de school 
zoveel mogelijk te beperken, gaan we ervan uit dat 
leerlingen die binnen een redelijke loopafstand van 
school wonen, niet met de fiets naar school komen. 
Voorlopig laten we het aan uw inzicht over of dit 
voor uw kind van toepassing is. 

 
PAUZEHAP 
De kinderen brengen voor de ochtendpauze een 
beker drinken en een stuk fruit of groente mee naar 
school. 

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Één keer per jaar komt de schoolfotograaf. Dit 
schooljaar worden alléén groepsfoto’s gemaakt. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Bij zoekgeraakte spullen kunt u zich wenden tot de 
conciërges. Het is aan te bevelen de eigendommen 
van uw kind(eren) zoveel mogelijk te voorzien van 
een naam. 

 
 
 
 
 
 
 

VERJAARDAGEN 
Iedere jarige mag in de eigen groep de leerlingen en 
leerkracht trakteren op een kleine gezonde traktatie. 
(A.u.b. geen traktatie meegeven voor het team) 
Daarnaast mag hij/zij een cadeautje uitzoeken uit 
het verjaardagskastje. 
 

OUDERBIJDRAGE/ SCHOOLREIS / 
SCHOOLKAMP 
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor jaarlijk-
se activiteiten als Sinterklaas, Kerstfeest, afscheid 
groep 8, kortom bijzondere activiteiten die de school 
niet zelf kan betalen. De ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 20,- per 
leerling. 
Het schoolreisgeld is € 28,- per leerling per jaar.  
Het schoolreisgeld wordt tezamen met de vrijwillige 
ouderbijdrage jaarlijks in twee termijnen van € 24,- 
geïnd door de penningmeester van de oudervereni-
ging.  U hebt hiervoor de oudervereniging gemach-
tigd bij de aanmelding van uw kind.  
Het schoolkampgeld bedraagt € 50,- per leerling. Dit 
bedrag wordt in één keer geïnd wanneer uw kind in 
groep 7 zit. Informatie over de schoolreizen en/of 
schoolkamp ontvangt u te zijner tijd via de nieuws-
brief of een apart schrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUDERVERENIGING 
De volgende ouders hebben zitting in de oudervere-
niging van de Bosmark: Bertine Kleinhesselink  
(voorzitter),  Geraldo Ruesink (penningmeester), 
Annemarie Bluemink, Rob Bussink, Miranda van 
Leeuwen, Daniëlle Jolink, Frank Hengeveld, Lam-
mert van Wijk en Regina Wijers. 

 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De volgende leden zitten in de MR namens de ou-
ders: Asmahan Hamdi, Michiel Sins, Lenneke 
Schoppers en Jeroen Weijers  
Namens het personeel: Marianne Nijenhuis, Jenske 
Wildenbeest, Carin Stavast en Joyce Wynia 
Voor contactadressen OV en MR zie www.bosmark.nl 
 
RESULTATEN 2021-2022 

In het afgelopen jaar zaten er 52 leerlingen in 
groep 8. Van deze leerlingen kreeg 1 leerling het 
advies Praktijkonderwijs,  12 leerlingen VMBO Ka-
derberoepsgericht, 18 leerlingen VMBO Gemeng-
de/Theoretische leerweg en 21 leerlingen 
HAVO/VWO.  
In 2022 werd de IEP-toets afgenomen. De leer-
lingen van de Bosmark scoorden daarbij een ge-
middelde van 80,2    tegen een landelijk gemiddelde 
van 80.0 
Op 31 juli 2022 zijn de 52 leerlingen uitgeschreven 
naar de volgende VO-scholen: 
Almende Isala -  22 leerlingen 
Almende Laudis – 1 leerling 
Panora Lyceum – 3 leerlingen  
Prakticon – 1 leerling 

Schaersvoorde -  24 leerlingen 

Zone College – 1 leerling 


