Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Groningen

31e jaargang
14 juli 2022

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
Het schooljaar 2021-2022 kan gelukkig op traditionele wijze worden afgesloten. Gisteren hebben heel
veel trotse leerlingen hun certificaten en diploma’s in ontvangst mogen nemen en vandaag is dan de
laatste lesdag. De leerlingen doen in de mentorgroep samen met hun mentoren iets leuks. Volgend jaar
zijn de groepen voor iedereen anders ingedeeld en het is dus ook in dat opzicht een afscheid.
In de eerste week van de zomervakantie ontvangt u van ons de startbrief. Daarin staat beschreven hoe
we het schooljaar starten en welke zaken uw kind moet regelen voor die start. Aan de groepsindeling
wordt nog wat gesleuteld, dus die zal op de eerste schooldag bekend gemaakt worden.
2021-2022 was een bijzonder schooljaar. Niet in de laatste plaats omdat we afscheid hebben genomen
van een aantal personeelsleden. Dat is iets wat ieder jaar gebeurt, maar dit jaar gaan er maar liefst vijf
medewerkers met pensioen.
De eerste die ik wil noemen is mevrouw Timmer. Zij heeft bijna 42 jaar op De Bolster gewerkt (net zo
lang als de school bestaat!). Als docent zorg en welzijn heeft ze een onuitwisbare invloed gehad op de
ontwikkeling van de school.
Dan zijn er de heren Folkers en Ubels. Zij zijn beiden meer dan dertig jaar geleden begonnen als
conciërge. Meneer Folkers zorgde altijd voor de mooie bloemstukken tijdens onze feestelijke
gelegenheden. Meneer Ubels was de man die samen met onze leerlingen de tuinmeubels maakte. Heel
wat ouders en personeelsleden zullen nog jarenlang plezier hebben van zijn creaties.
In het voorjaar namen we afscheid van mevrouw Grooten. Ook zij werkte al meer dan dertig jaar op De
Bolster. De laatste jaren was zij zeer actief binnen de stagegroep en gaf ze leiding aan dat team.
En tenslotte nemen we afscheid van mevrouw Blauw. Zij heeft vier jaar voor De Bolster gewerkt.
Bijzonder daaraan is dat ze bij ons begonnen is na haar pensionering! Ze kwam voor een klusje, maar
vond het zo leuk met de leerlingen en de collega’s dat ze vier jaar bleef.
We nemen dus afscheid van heel wat ervaring. Gelukkig is de vrijgevallen ruimte al weer opgevuld door
een hele groep enthousiaste nieuwe medewerkers die al hun energie graag in willen zetten om de
leerlingen van De Bolster in de komende jaren een hele mooie schooltijd te bezorgen.
Hoewel ik van veel collega’s hoor dat het lastig is om goed personeel te vinden, geldt dat gelukkig niet
voor De Bolster. Het lukt iedere keer weer om onderwijsmensen te vinden die graag aan de slag willen
met de jonge mensen die wij op school hebben.
Namens alle medewerkers van De Bolster wens ik iedereen een mooie zomervakantie toe.

J.C. Kullberg
Directeur
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➢ Vakantie:
-

De laatste schooldag van dit cursusjaar is voor leerlingen: donderdag 14 juli, waarna
om 12.00 uur de zomervakantie begint.

BELANGRIJK! Eerste schooldag nieuwe schooljaar: DINSDAG 30 AUGUSTUS
voor verdere informatie: zie “Startbrief schooljaar 2022-2023” Deze wordt in de eerste week van de
vakantie verstuurd.

➢

Examenuitslagen:

In het afgelopen jaar konden toch weer heel wat examens afgenomen worden. Hieronder een lijst met
de behaalde resultaten:
-

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

Bouwtechniek: basis- en vervolgcertificaat
Mechanische techniek: basis- en vervolgcertificaat
Autotechniek: basiscertificaat
Installatietechniek: basis en vervolgcertificaat
Groen: basiscertificaat of ook vervolg
Handel & Economie: basis- en vervolgcertificaat
Consumptief: basiscertificaat
Facilitair: basiscertificaat
Koken: basiscertificaat, klas Z&W ook vervolgcertificaat
Textiel: basis- en vervolgcertificaat

- Voor het VCA examen zijn 18 leerlingen uit de stageklassen geslaagd. Voor 4 leerlingen was het
examen te moeilijk.
Gezien de eisen die aan dit examen gesteld worden, een bijzonder goed resultaat.
- Voor de meivakantie zijn 14 leerlingen van De Bolster en 1 leerling van De Wingerd geslaagd voor
het examen Heftruckrijbewijs. Voor 2 leerlingen was dit een te lastige opgave.
- Het NIL diploma 1 MAG werd door 3 leerlingen behaald, 2 leerlingen slaagden voor de praktijkverklaring.
- Op 24 maart zijn 2 leerlingen uit de stageklassen geslaagd voor het Diploma basisvakopleiding
schoonmaken
- Voor het examen HACCP zijn 10 leerlingen geslaagd uit de 3Z&W 1 en 2.
- Alle 15 leerlingen uit 3Z&W zijn geslaagd voor het examen “SVA1 Werken in de schoonmaak –
Traditioneel “
- Voor het examen “Werken in de keuken” zijn 20 leerlingen uit 3Z&W en de stageklassen geslaagd.
Ook 1 leerling van De Wingerd, die deze opleiding volgde op De Bolster, behaalde het examen.
- Vier leerlingen slaagden voor het examen Bosmaaien, 1 leerling ontving een bewijs van deelname.
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- Het KPC examen “dierverzorging” is door 3 leerlingen van De Bolster en 1 leerling van de Wingerd
succesvol afgerond.
- Twee leerlingen haalden onder begeleiding van de school het zwemdiploma A en B. Dit traject werd
mogelijk gemaakt door de inzet van NPO gelden.
- De leerlingen uit klas 1 hebben op 15 juni examen Jeugd EHBO A gedaan. Voor het diploma
Jeugd Eerste Hulp – A zijn 48 leerlingen geslaagd, 4 leerlingen hebben een bewijs van deelname
ontvangen. Ook zijn 5 leerlingen vanuit de keuzecursus geslaagd voor het EHBO Jeugdcertificaat.
- Acht leerlingen hebben een certificaat ontvangen voor hun inbreng en deelname aan de Leerlingenraad.
- Natuurlijk hebben we ook nog 41 schoolverlaters. De meesten hebben het officiële diploma
Praktijkonderwijs hebben gehaald. Een prachtige afsluiting van hun schoolloopbaan op De Bolster.

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 !

➢ Sport- en Speldagen
Van 5 juli t/m 8 juli hebben leerlingen van klas 1 t/m 3 aan verschillende sport- en spelactiviteiten mee kunnen doen.
o dinsdag: unihockey, voetbal en speldag
o woensdag: atletieksportdag
o donderdag: zwemmen en waterdag
o.a.
suppen, kanoën, watersurvival, strandgames bubbelbal en spelletjes.
o vrijdag: keuzedag
o.a.: vissen, skiën, picknick, klimmen, boksen, badminton,
paardrijden, darten, tennis, suppen, fitness/spinning, midgetgolf en
skeeleren/skaten.
Een zeer gevarieerde week met veel enthousiaste deelnemers. De sportprijzen en -diploma’s
zijn op dinsdag 12 juli uitgereikt.

➢ De Medezeggenschapsraad
Jaarverslag MR
Ook dit schooljaar is de MR actief geweest op tal van fronten, zoals:
• Adviseren directie n.a.v. Coronamaatregelen
• Bespreken Arbojaarverslag 2021
• Instemming Nascholingsplan 2022-2023
• Instemming Formatieplan 2022-2023
• Adviseren directie aangaande de vacature van bestuurder bij SCSOG
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•
•
•
•
•
•
•

We zijn geïnformeerd over de Begroting 2022
Instemming Examenreglement 2021-2022
Instemming procedure benoeming docent functie LC
Geadviseerd over en instemming met aanpassing van de ouderbijdrage
We zijn geïnformeerd over de inzet van ESF-subsidie (Europees Nationaal Fonds)
We zijn geïnformeerd over de inzet van De NPO-gelden (Nationaal programma onderwijs)
Aanwezig bij kennismakings- en eindgesprek RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Samenstelling MR 2021-2021
Oudergeleding:
·
mevr. A. Nienhuis
·
mevr. S.T. IJbema
·
mevr. T. Klarenbeek
Mevrouw T. Klarenbeek maakt namens de ouders van De Bolster ook deel uit van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting, de SCSOG.
Personeelsgeleding:
·
mevr. H. Brinksma - lid
·
dhr. S. Hooglander - secretaris
·
dhr. R. Hulsebos - voorzitter
Aan het einde van schooljaar 2021-2022 zal dhr. S. Hooglander aftreden als lid van de MR en dus
ook als secretaris. Doordat dhr. Hooglander zal aftreden is er een vacature binnen de MR voor het
personeel. Voor deze vacature gaat in juli 2022 een vraag uit onder het personeel. Deze zal begin
schooljaar 2022-2023 worden ingevuld. Indien er meerdere gegadigden zijn zal er een stemming
komen.
Tot slot
Het laatste half jaar hebben we weer als vanouds kunnen werken zonder coronamaatregelen.
Volgend schooljaar zal hopelijk een jaar worden waarin het Coronavirus het programma nog minder
zal beheersen.
Dhr. R. Hulsebos (voorzitter)

➢ Mededelingen van de administratie:
Geen bijzonderheden.
Met vriendelijke groeten,
Mevr. H. Berends en mevr. H. Koerts

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