Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Groningen

28e jaargang
8 februari 2019

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Door middel van de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onderstaande zaken.
Het ligt in de bedoeling de Nieuwsbrief 4 x per jaar te laten verschijnen.
Deze keer met de volgende informatie:

➢

Van de directeur

Gezonde en veilige school
De Bolster besteedt veel aandacht aan de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen en het
personeel. Dat gebeurt uiteraard tijdens de lessen, maar ook op allerlei andere momenten. Zo wordt er
aandacht besteed aan gezonde voeding tijdens de kooklessen. Maar ook alles wat door de leerlingen van
consumptieve technieken wordt bereid, is veelal met verse producten. Gezondheid is natuurlijk veel
breder dan dat. De lessen EHBO en Lichamelijke Oefening (gym) staan ook in het teken van een gezonde
geest in een gezond lichaam.
Dan is er nog het punt van gezond werken en daar komt veiligheid meteen ook om de hoek. Tijdens de
praktijklessen worden er hoge eisen gesteld aan gezond en veilig werken. Werkkleding en
veiligheidsschoenen zijn verplicht, maar ook aan werkhouding en de bediening van machines en
apparatuur wordt veel aandacht besteed. Daarbij kan zowel gedacht worden aan gezicht- en
gehoorbescherming, maar ook aan ‘hoe bedien ik een machine zo dat ik mijn lichaam daar niet bij
belast?’
Veiligheid is echter breder dan het beschermen van je lichaam. Het gaat ook over je veilig voelen. Tijdens
de mentorlessen wordt aandacht besteed aan een veilig groepsklimaat. Wat zeg je wel en wat zeg je
niet. Hoe willen we dat we met elkaar om gaan. Daarbij blijven onze leerlingen natuurlijk gewoon pubers
die experimenteren, ook in hun gedrag. Het gesprek met individuele leerlingen en de mentorgroep moet
derhalve regelmatig herhaald wor
Tenslotte hebben we ook nog te maken met de veranderingen in de maatschappij. Volwassenen
gedragen zich anders dan 40 jaar geleden. Mensen zeggen eerder wat zij er van vinden en regelmatig
gebeurt dit met stevige taal. Onze leerlingen maken deel uit van de maatschappij en nemen dat gedrag
dus over. Ook de sociale media spelen daar een rol in. Vriend en vijand zijn binnen enkele secondes te
bereiken en de vlam kan daardoor snel in de pan vliegen. Wij proberen hierop zo goed mogelijk in te
spelen, onder andere met ons telefoonbeleid.
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Via de mobiele telefoon worden makkelijk berichtjes verstuurd die door de ontvanger heel anders worden
opgevat. Ruzie begint daarom vaak via de mobiele telefoon. Dat gebeurt veelal buiten schooltijd en in het
weekend. Maar vervolgens komt zo’n ruzie op maandagochtend gewoon de school binnen. Soms eindigt
zo’n ruzie in bedreigingen in de trant van: “Ik zoek jou na schooltijd wel even op met een groep
vrienden”. Wij zijn daar als school niet van gediend en dus erg fel op. Wanneer een leerling een andere
leerling ernstig bedreigt, doen wij daarvan direct melding bij de politie. Bedreigen is in Nederland een
misdrijf en De Bolster neemt een bedreiging dan ook serieus.
Hierbij hebben we uw medewerking nodig. Immers, samen moeten we hier alert op zijn: school en
ouder(s) / verzorger(s). Voorkomen is beter dan genezen.
J.C.Kullberg
directeur

➢
-

➢

Vakanties / vrije dagen/ activiteiten:
Bowlingwedstrijden: 11 t/m 15 februari 2019
Voorjaarsvakantie: 16 t/m 24 februari 2019
Studiedag personeel: maandag 25 februari 2019 – er zijn dan geen lessen.
Spreekavond overige docenten n.a.v. de IOP bespreking: maandagavond 4 maart 2019
(vanaf 18.30 uur).
Schoolfeest: 22 maart 2019 (’s avonds)
Nascholing Bedrijfshulpverlening personeel: wo. 10 april 2019 (’s middags aangepast rooster)
Sportdag klas 1 en 2: 16 april 2019
Goede Vrijdag/Pasen: 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie: 23 april t/m 5 mei 2019
Activiteitendag stageklassen: 29 mei 2019
Hemelvaartweekend : 30 mei t/m 2 juni 2019
Activiteitendag klassen 1 t/m 3 : 6 juni 2019
Pinksterweekend : 8 t/m 10 juni 2019

De Medezeggenschapsraad

Na het afsluiten van een kalenderjaar staat voor de MR altijd een belangrijk item op de agenda. Alles
omtrent jaarcijfers en begrotingszaken.
Ook dit keer is er een verhelderende toelichting vanuit de directie gegeven en hebben we op de
jaarcijfers van 2017 en de begroting van 2019 een positief advies kunnen geven.
Daarnaast zijn de vaste agendapunten als; mededelingen personeel, mededelingen directie en
mededelingen oudergeleding aan bod gekomen.
Door een wijziging in onze managementstructuur, is er een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. Dit
heeft tot gevolg, dat mijn MR taak binnenkort komt te vervallen. Ik heb de afgelopen jaren met veel
plezier zitting genomen in deze geleding en zie terug op een mooie samenwerkingen met ouders,
collega’s en directie.
Onder het personeel zullen we een ‘vacature’ uitzetten voor de vrij te komen plek binnen de MR. In de
volgende nieuwsbrief van dit schooljaar zal vast bekend gemaakt worden, wie de MR namens het team
komt versterken.
Mocht u vragen of ideeën hebben m.b.t. de MR, dan kunt u altijd met een van onze
personeelsvertegenwoordigers contact opnemen via het telefoonnummer van De Bolster:
050-5250110.
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Samenstelling MR
Vertegenwoordigers ouders:
Mevr. E. Streutker
Mevr. A. Bootsma
Mevr. D. Slenema

Vertegenwoordigers personeel:
Dhr. J. Jansens (secretaris)
Dhr. S. Hooglander
Mevr. H. Brinksma

Hugo Vellinga (voorzitter)
➢

Mededelingen van de administratie:

Ouderbijdrage
In februari worden de herinneringen verzonden voor de vrijwillige ouderbijdrage ad € 50,--. Voor de
leerlingen uit de stageklassen is dit € 25,00.
Als u een herinnering krijgt, dan graag het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken met vermelding van
de naam van de leerling. Is de herinnering onterecht, wilt u dan even contact opnemen met de
administratie (050-5250110). We danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Absenties
Bij kort verzuim (bijv. enkele uren of een dagdeel) om andere redenen dan ziekte (bijv. doktersbezoek
o.i.d.) verzoeken we u, bij voorkeur, schriftelijk de ADMINISTRATIE hierover in te lichten. Wilt u zo
vriendelijk zijn om afspraken zoveel mogelijk buiten de lesuren te plannen. Voor ziekmeldingen blijft
gelden dat er tussen 8.15 en 9.15 uur door ouders/verzorgers gebeld moet worden.
Let wel: alle andere verlofverzoeken dienen altijd rechtstreeks schriftelijk aan de directeur te worden
gericht.
Busgeld
Het komt de laatste tijd geregeld voor dat een leerling, wegens omstandigheden, met de bus naar huis
moet en geen geld bij zich heeft. Het is niet gebruikelijk dat leerlingen geld komen lenen bij de
administratie, maar indien noodzakelijk wordt er een uitzondering gemaakt.
Wilt u, als dit van toepassing is, erop toezien dat het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk weer mee
naar school genomen wordt ? Alvast hartelijk dank.
Wijzigingen adres en/of telefoonnummer
Wilt u wijzigingen van uw adres, telefoonnummer, maar ook de verandering in de gegevens van huisarts
of ziekenfonds(nummer), zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie. Het is van groot belang
dat we in voorkomende gevallen over de juiste gegevens beschikken.
De administratie is dagelijks tussen 12.00 en 12.30 uur gesloten. De school is dan wel telefonisch
bereikbaar.
Mevr. H. Berends en mevr. H. Koerts

De volgende Nieuwsbrief zal in mei 2019 verschijnen
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