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Christelijke School voor Praktijkonderwijs    30e jaargang 

Groningen                                  6 juli 2021     

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 

Door middel van de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van onderstaande zaken.  

Deze keer met de volgende informatie:  
 

 Van de directeur 

 

Geslaagd! 

De afgelopen dagen werden de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen die De Bolster dit jaar verlaten. En 

morgen worden de certificaten uitgereikt aan alle andere leerlingen. Ook dit jaar geen uitreiking in de 

Immanuelkerk, maar een persoonlijke uitreiking in ons eigen schoolgebouw. Natuurlijk zijn we trots op 

het behaalde resultaat, misschien nog wel trotser dan andere jaren. 

 

Het was voor de tweede keer een heel bijzonder jaar, waarin van onze leerlingen en hun 

ouders/verzorgers veel flexibiliteit gevraagd werd. Na een vrij normale start kwamen de mondkapjes, de 

anderhalve meter en vervolgens een lockdown in december. Toen we in maart weer voorzichtig open 

konden was er dan ook heel wat in te halen. Vooral de praktische vakken waren niet goed aan bod 

gekomen. 

 

Dankzij de anderhalve meter maatregel waren we gedwongen om in kleinere klassen te werken, wat er 

wel voor zorgde dat we meer aandacht konden geven. Gecombineerd met de grote inzet van de 

leerlingen was het mogelijk het tempo hoog te houden. Met als uiteindelijk resultaat dat we dit jaar net 

zo veel certificaten en diploma’s kunnen uitreiken als we in het verleden gewend waren. Dat is een 

geweldige prestatie van de leerlingen én van het personeel. 

 

We zijn ons er van bewust dat we van u, de ouders/verzorgers ook flink wat gevraagd hebben. Uw kind 

is dit schooljaar weer heel wat meer thuis geweest dan normaal. Velen van u hebben thuis flink 

ondersteund bij het online-onderwijs. Daarbij was er regelmatig intensief contact met de mentoren. We 

zijn u daar dankbaar voor. Zonder de ondersteuning van thuis waren we nooit zo ver gekomen. 

 

We verheugen ons er op om in augustus het schooljaar weer gewoon te kunnen starten. Hopelijk met 

een definitief afscheid van alle corona-maatregelen. Het lijkt ons heerlijk om zonder mondkapjes, pijlen, 

anderhalve meter en al die andere regels te kunnen starten. En dan daarna een mooi en heel gewoon 

schooljaar. 

 

De overheid heeft ons een stevig budget gegeven om de opgelopen achterstanden weg te kunnen 

werken. Om zicht te krijgen op die achterstanden hebben we in de afgelopen maanden allerlei 

onderzoeken gedaan. We hebben u als ouders/verzorgers daar ook op bevraagd. Uit alle onderzoeken 

komt duidelijk naar voren dat de achterstanden per leerling erg verschillend zijn. De één heeft erg veel 

hinder ondervonden van de maatregelen, terwijl de ander er vrijwel probleemloos mee is omgegaan.  

 

Onze oplossing voor de achterstanden zal daarom vooral op individueel niveau aangepakt moeten 

worden. Dat betekent meer handen in de klas, zodat de leerlingen meer aandacht kunnen krijgen. Ook 
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de sociale nood laat een zeer divers beeld zien. En dus zullen we op dat gebied vooral maatwerk moeten 

leveren. 

 

Kortom er is in 2021-2022 genoeg te doen! Maar nu eerst vakantie voor u, uw kind en voor alle 

medewerkers van De Bolster. 

 

Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie toe. 

 

J.C. Kullberg 

Directeur 

 

 

 Vakanties / vrije dagen/ activiteiten: 
 

-     De laatste schooldag van dit cursusjaar is voor leerlingen: donderdag 8 juli, waarna de zomer- 
   vakantie begint.  

 

 
                  BELANGRIJK!   Eerste schooldag nieuwe schooljaar: DINSDAG 24 AUGUSTUS 

voor verdere informatie: zie “Startbrief schooljaar 2021-2022” Deze wordt in de eerste week van de 
vakantie verstuurd via de post 



Examenuitslagen: 

 
Ondanks alle beperkingen van de Coronaperiode, maar dankzij een enorme inspanning en inzet van 

leerlingen en personeel zijn er toch nog heel wat examens succesvol afgerond. 
 

- De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 hebben in juni examen kunnen doen in de volgende vakken: 
 

 Bouwtechniek: vervolgcertificaat 

 Mechanische techniek: vervolgcertificaat voor een deel van de leerlingen 

 Praktijktheorie: certificaat theorie-onderdelen metaal en hout 

 Autotechniek: basiscertificaat 

 Installatie: basis en vervolgcertificaat 

 Groen: basiscertificaat 

 Handel & Economie: basis- en vervolgcertificaat 

 Consumptief: basiscertificaat 

 Facilitair: basiscertificaat 

 Koken: basis, alleen klas Z&W vervolgcertificaat 

 Textiel: basiscertificaat 
 

De uitreiking van de certificaten zal dit jaar op aangepaste wijze plaatsvinden. 
          

-  Voor het VCA examen zijn 11 leerlingen uit de stageklassen geslaagd.  
   Gezien de eisen die aan dit  examen gesteld worden, een bijzonder goed resultaat.  

-  Donderdag 8 april was een bijzondere dag, alle 10 deelnemers aan het examen Heftruck zijn maar 

   liefst geslaagd ! 
-  Voor het RAS schoonmaakexamen zijn 4 deelnemers geslaagd. Deze diploma’s zijn al op 23 maart  

   uitgereikt. 
-  In juni zijn 9 leerlingen geslaagd voor hun examen HACCP (onderdeel van het vak Z&W) 

-  Op donderdag 10 juni en vrijdag 11 juni hebben 12 leerlingen van 3Z&W en 4 stageleerlingen examen   

   “SVA1  Werken in de schoonmaak - Traditioneel “ gedaan. De leerlingen hadden er hard voor gewerkt  
   en behaalden hun certificaat met mooie beoordelingen.  De vier leerlingen uit de stageklas konden op  

   deze manier alsnog hun certificaat behalen, het examen kon vorig jaar vanwege Corona niet doorgaan.  
-  Voor het examen “Werken in de keuken”, dat op 22, 23 en 24 juni gehouden werd, zijn 15 leerlingen  

   uit de klassen 3 Z&W en Stage geslaagd.  
-  De leerlingen uit klas 1 hebben op 15 juni examen Jeugd EHBO A gedaan. Voor het diploma 

   Jeugd Eerste Hulp – A zijn 43 leerlingen geslaagd, 6 leerlingen hebben een bewijs van deelname 

  ontvangen.  
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         Sport- en Speldagen 

      Van 29 juni t/m 2 juli hebben leerlingen van klas 1 t/m 3 aan verschillende sport- en spel- 

      activiteiten mee kunnen doen. Zo waren er behendigheidsspellen en luchtkussenactiviteiten. 

      Ook werd er gezwommen en zijn de leerlingen naar de bowlingbaan geweest. Gezien alle  

      enthousiaste reacties van leerlingen, bleek dit een prachtig mooi alternatief in de Coronatijd. 

 

 Werkzaamheden viaduct Van Iddekingeweg (informatie afkomstig van de Combinatie  

      Herepoort - ”Aanpak Ring Zuid”) 

 

Update werkzaamheden Van Iddekinge viaduct en A28: Afsluiting onderdoorgang Van Iddekingeweg. 

Om de werkzaamheden aan de oostzijde van het viaduct zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren is het 

nodig om het verkeer voor een langere periode af te sluiten. De onderdoorgang bij de Van 

Iddekingeweg is daarom van maandag 10 mei 07.00 uur tot en met maandag 6 september 2021 

06.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Van vrijdag 9 juli 07.00 uur tot en met maandag 23 augustus 

2021 06.00 uur wordt de onderdoorgang tijdelijk opengesteld voor fietsers en voetgangers. In deze 

periode is de Brailleweg gestremd voor alle verkeer. 

Voor de actuele planning van werkzaamheden kunt u terecht op: 

www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden 

 

 De Medezeggenschapsraad   

 

Jaarverslag MR 
Ook dit schooljaar is de MR actief geweest op tal van fronten, zoals: 

 Adviseren directie n.a.v. Coronamaatregelen 

 Arbojaarverslag 2020 

 Nascholingsplan 2020-2021 

 Adviseren directie n.a.v. gedeeltelijke heropening De Bolster. 

 Formatieplan 2021-2022 
    

Samenstelling MR 2020-2021 
Oudergeleding:                    

         mevr. A. Nienhuis 

         mevr. S.T. IJbema 

         mevr. M. Lindeboom 

Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 zal mevr. Lindeboom aftreden als ouderlid van de MR. 
We bedanken haar voor haar inzet binnen de MR van De Bolster. Doordat mevr. Lindeboom zal 

aftreden, is er voor komend schooljaar een vacature voor een ouderlid.  

 

 

 
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 ! 
 

http://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
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Personeelsgeleding: 
         dhr. J. Jansens - voorzitter 

         dhr. S. Hooglander - secretaris 

         mevr. H. Brinksma - lid 

 

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 zal dhr. Jansens aftreden als lid van de MR en dus ook als 
voorzitter. Doordat dhr. Jansens zal aftreden is er een vacature binnen de MR voor het personeel. 

Deze functie zal met ingang van schooljaar 2021-2022 worden vervuld door dhr. R. Hulsebos.  
Dhr. Hulsebos zal, voor het komende schooljaar, tevens de voorzitter worden van de MR. 
 

Tot slot  
Volgend schooljaar zal hopelijk een jaar worden waarin het Coronavirus het programma wat minder 

zal beheersen. 
  

Dhr. J. Jansens (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. 

         
Alvast hartelijk dank.     

 
Met vriendelijke groeten, 

Mevr. H. Berends en mevr. H. Koerts 

 

 

 

We wensen jullie allemaal een hele goede zomer toe en een fijne vakantie. 
 

 

 

 

 

 

 

 


