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Christelijke School voor Praktijkonderwijs     27e jaargang 
Groningen                    17 juli 2018  

 
 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 

Hierbij alweer de laatste Nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018.  Deze keer met de volgende 
informatie:      

            
 Van de directeur    

 

Het schooljaar zit er bijna op. Een jaar waarin veel gebeurd is. De leerlingen hebben weer heel wat 

geleerd en dat leverde heel wat mooie certificaten en diploma’s op. We zijn met een paar nieuwe 

programma’s gestart die heel succesvol zijn geweest. De lasopleiding, in samenwerking met de Metaal-

unie en ons metselproject met de Gemeente Groningen zijn daar mooie voorbeelden van. 

We hebben dit jaar gewerkt aan het overzichtelijker maken van de IOP’s. Dat scheelt al een heel stuk, 

maar we zijn er nog niet. 

 

Natuurlijk hebben we ook allerlei andere dingen met elkaar beleefd: de sportdagen en de sport- &  

spelweek, de excursies, het schoolfeest, de schoolreisjes, enzovoort. Allemaal leuke dingen om op terug 

te kijken. 

 

We hebben het afgelopen schooljaar wel met nogal wat roosterwisselingen te maken gehad. Dat kwam 

doordat vijf personeelsleden zwanger waren. Zij zijn allemaal bevallen van gezonde kinderen en zullen 

volgend schooljaar weer gewoon mee kunnen draaien in het team. Daarnaast waren er een aantal 

(langdurige) ziekte gevallen. Meneer Bakker (autotechniek) is gelukkig weer helemaal gezond, maar 

meneer Westerhof (Zorg & Welzijn) zal nog niet les kunnen geven bij de start van het schooljaar.  

 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we ook afscheid van twee vertrouwde gezichten op De Bolster. 

Onze logopedist, mevrouw G. Huisjes-Koolma maakt gebruik van de pré-pensioenregeling en mevrouw  

F. van der Meer heeft een uitdagende nieuwe baan bij Visio in Haren. Samen zijn zij goed voor meer dan 

50 jaar ervaring op De Bolster! We gaan hen natuurlijk erg missen. De vacatures die door hun vertrek 

ontstonden zijn gelukkig goed ingevuld. 

 

Volgend jaar wacht ons een schooljaar met allemaal nieuwe eigen avonturen. Maar nu gaan we eerst 

vakantie houden. Wat u ook gaat doen: op het balkon of in de tuin, in een vakantiehuisje of op de 

camping, ik wens u allen veel vakantieplezier en hoop iedereen na de vakantie weer gezond terug te 

zien. 

 

J.C. Kullberg 

Directeur van De Bolster 
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 Examens    
 
-  De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 hebben in juni examen gedaan in de volgende vakken: 

 Bouwtechniek   basis- en vervolgcertificaat  

 Mechanische techniek   basiscertificaat plaatwerk-leerjaar 2  
basiscertificaat constructie-leerjaar 3 

 Autotechniek   basiscertificaat     
 Installatietechniek  basis- en vervolgcertificaat    

 Groen    basiscertificaat  

 Handel & Economie  basis- en vervolgcertificaat 
 Consumptief:   basiscertificaat 

 Facilitaire dienstverlening: basiscertificaat  
Koken:    basis- en vervolgcertificaat 

 Textiele werkvormen:  basis- en vervolgcertificaat  
      

De uitreiking van de certificaten zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 18 juli.  
            

-  Voor het VCA examen zijn 5 leerlingen uit de stageklassen geslaagd. Gezien de eisen die aan dit  

   examen gesteld worden, een goed resultaat.  
 

-  Voor het heftruckexamen zijn 17 leerlingen uit de 

   stageklassen geslaagd. Drie leerlingen hebben het  
   examen helaas niet gehaald. 

 
-  Voor het digitale examen HACCP zijn 10 leerlingen uit de 

   klassen 3 Zorg & Welzijn geslaagd. 
 

-  De leerlingen uit de klassen 3 Zorg & Welzijn hebben op 

   7 en 8 juni deelgenomen aan het examen Werken in de  
   schoonmaak- traditioneel.  Voor dit examen zijn 6 leer- 

   lingen geslaagd uit 3 Z&W 1 en 5 leerlingen uit 3 Z&W 2,    
   waarvan 2 Cum Laude ! 

   Tevens is 1 leerling geslaagd van de Dr. de Graafschool,  

   dit betreft het samenwerkingstraject “Samenscholen”. 
    

-  Voor het examen Werken in de keuken zijn 9 leerlingen uit de klassen 3 Z&W geslaagd.  
 

- Zeven leerlingen hebben op 13 juli deelgenomen aan het examen lassen NIL MAG. Vijf leerlingen      

  deden examen voor niveau 1 en twee leerlingen gingen voor niveau 2. De uitslag is op dit ogenblik  
  nog niet binnen, maar zal binnenkort zeker komen. 

 
- Verder zijn er 5 leerlingen uit klas 3 Groen geslaagd voor het examen KPC dier.  

 
- De leerlingen uit klas 1 hebben op 26 juni examen Jeugd EHBO A gedaan. Voor het diploma 

  Jeugd Eerste Hulp – A zijn  20 leerlingen geslaagd, 17 leerlingen hebben een bewijs van deelname 

  ontvangen. Ook zijn 6 leerlingen geslaagd, die examen hebben gedaan vanuit de keuzecursus. 
 

  
 

Iedereen die geslaagd is of een bewijs van deelname heeft verdiend: van harte gefeliciteerd. Het zijn 

allemaal prachtige prestaties en mooie resultaten die jullie behaald hebben. Proficiat ! 
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 Activiteiten     
 

Sport en spel:  
 

 
 

-  Van 3 t/m 6 juli is de sport-, spel- en recreatieweek gehouden met daarin de jaarlijkse atletiekdag 
   op woensdag. Leerlingen hebben goede sportieve prestaties geleverd. Diploma's en prijzen zijn op 

   maandag 16 juli uitgereikt.  
   De overige dagen waren er diverse andere onderdelen: zwemmen, uni-hockey, kastie, voetbal, roeien 

   en kanoën. De week werd afgesloten met de keuzedag waarbij leerlingen konden deelnemen aan  
   picknicken, darten , skiën, vissen, dansen, klimmen, freerunning, badminton en paardrijden.  

 

   Op basis van hun prestaties in de afgelopen week en hun inzet en mentaliteit tijdens de sportlessen     
   van het afgelopen jaar, hebben 2 leerlingen een bijzondere prijs ontvangen: 

 
   Sportvrouw van het Jaar:   Thalita van der Sluis (klas 2c)    

   Sportman van het Jaar:    Madson Pereira Martins (klas 3 Groen) 

    
   Kortom een zeer gevarieerde week, met heerlijk sportweer. 

   Allemaal van harte gefeliciteerd met de sportdiploma’s en sportprijzen. 
 

 
 Vakantie   
- De laatste schooldag van dit cursusjaar is voor leerlingen: donderdag 19 juli, waarna de zomer- 

  vakantie begint. De leerlingen zijn dan om 12.00 uur vrij.  
 

 

                  BELANGRIJK!   Eerste schooldag nieuwe schooljaar: DINSDAG 4 SEPTEMBER 
                             voor verdere informatie: zie “Startbrief schooljaar 2018-2019” 

    
 
 Medezeggenschapsraad  
 

Jaarverslag MR 2017-2018 

Ook dit schooljaar is de MR actief geweest op tal van fronten. Naast de vaste agendapunten als: 

mededelingen personeel, mededelingen directie en mededelingen oudergeleding, zijn o.a. de 
volgende onderwerpen aan de orde gekomen:  

-   Het nascholingsplan 

-   De jaarcijfers 2016 + de begroting 2018 
-   Het ARBO-jaarverslag 2017 

-   Het ARBO-beleidsplan 2017 
-   Het schoolveiligheidsplan 

-   Het formatieplan 2018 - 2019 

-   Audit IOP/ OPP 
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De oudervacature is in oktober 2017 ingevuld door mevr. E. Streutker. Daarnaast hebben we 
halverwege het schooljaar afscheid genomen van mevr. J. Kooiman en mochten we dhr. S. 

Hooglander (beiden personeel) begroeten. 
 

Samenstelling MR 2017-2018  

 
Oudergeleding:                    

-   mevr. A. Bootsma 
-   mevr. D. Slenema 

-   mevr. E. Streutker 
 

Personeelsgeleding: 

- dhr. H. Vellinga - voorzitter   
- mevr. J. Kooiman - secretaris 

- dhr. J. Jansens - lid  
- dhr. S. Hooglander 

  

Samenstelling MR 2018-2019 

Oudergeleding: 
- mevr. A. Bootsma  

- mevr. D. Slenema 

- mevr. E. Streutker 
 

Personeelsgeleding:          
- dhr. H. Vellinga - voorzitter 

- dhr. J. Jansens – secretaris 
- dhr. S. Hooglander - lid 

Tot slot   

Volgend jaar zal vast en zeker wederom interessant en boeiend worden, met belangrijke nieuwe 

ontwikkelingen op De Bolster. De MR is er klaar voor en zal ook in het schooljaar 2018 - 2019 actief 
haar rol vervullen. 

 

Hugo Vellinga (voorzitter) 
 

 
 Mededelingen van de Administratie: 

 

Indien de vrijwillige ouderbijdrage nog niet door u betaald is, dan hierbij het verzoek het bedrag  
€ 50,00 zo spoedig mogelijk over te maken op NL87 INGB 0000 7379 82 t.n.v. De Bolster te  

Groningen, onder vermelding van de naam van de leerling. Voor de leerlingen uit de stageklassen 
is het bedrag € 25,00. 

 

Het is niet gebruikelijk dat leerlingen geld komen lenen bij de administratie voor de bus of trein  
maar indien dit écht noodzakelijk is, kan er een uitzondering worden gemaakt. Helaas is te  

vaak gebleken dat het verschuldigde bedrag niet wordt terugbetaald. Wilt u, indien dit het geval     
is, er op toezien dat uw zoon/dochter het geld zo spoedig mogelijk meeneemt naar school ? 

         
Alvast hartelijk dank.     

 
Met vriendelijke groeten, 
Mevr. H. Berends en mevr. H. Koerts 

   


