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Christelijke School voor Praktijkonderwijs    28e jaargang 

Groningen                   24 mei 2019  

 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
Door middel van de Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van allerlei zaken die onze school 

aangaan.  De Nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar (oktober, januari, april en vlak voor de 

zomervakantie). Deze keer met de volgende informatie:  
 

 
 van de directeur:     

 

Diploma! 
In december maakte minister Slob bekend dat de leerlingen in het Praktijkonderwijs in de 
toekomst ook een diploma zullen ontvangen. De medewerkers van De Bolster zijn direct met dit 
bericht aan de slag gegaan. Daardoor zullen de schoolverlaters dit schooljaar al de mogelijkheid 
hebben om een diploma te behalen. 
 
Een diploma geven in het Praktijkonderwijs is best wel ingewikkeld. Onze leerlingen volgen 
ieder hun eigen leerroute, waardoor iedere leerling dus met een ander pakket aan kennis en 
vaardigheden de school verlaat. Dat is de kracht van onze school en dat willen we zeker niet 
loslaten. Hoe moet je dat dan doen? En hoe kan je er voor zorgen dat het diploma wel echte 
waarde heeft? 
 
Iedere leerling van de stageklas die de school verlaat wordt in de gelegenheid gesteld een 
diploma te halen. Daarvoor wordt een afrondend examen gedaan, wat bestaat uit een 
eindgesprek. Tijdens dit eindgesprek praten we over alle dingen die de leerling geleerd heeft op 
De Bolster. Daarbij komen de behaalde certificaten en de goed afgeronde stages ter sprake.  
Het eindgesprek wordt gevoerd door de mentor. Wanneer je als leerling nooit een certificaat 
gehaald hebt (dat komt vrijwel nooit voor) en nog nooit een stage goed hebt kunnen afronden 
(en ook dat komt bijna nooit voor), kan je dus geen eindgesprek voeren. Het mag duidelijk zijn 
dat alle leerlingen die goed hun best hebben gedaan op De Bolster gewoon deel kunnen nemen 
aan het eindgesprek. We verwachten dan ook dat vrijwel alle schoolverlaters op 10 juli hun tijd 
op De Bolster met een diploma zullen afsluiten. 
 
De eerste eindgesprekken hebben in de afgelopen week plaats gevonden. Dat verliep allemaal 
heel prettig en soepel. In de komende jaren verwachten we meer regels vanuit het ministerie 
over de afname van de eindgesprekken, maar het diploma zal blijven en dat is een goede zaak 
voor al onze leerlingen.  
 
J.C. Kullberg 
directeur 
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Noodcontact 

 

Via de ouders van de MR werd ons gevraagd of wij er voor konden zorgen dat de school ook in de 
weekends en de vakanties bereikbaar is voor noodgevallen. Daarbij moet dan vooral gedacht worden aan 

calamiteiten in de privésfeer van de leerling. En dan alleen die zaken die niet tot de volgende schooldag 
kunnen wachten. (ernstige ziekte, vermissing, e.d.) Wij komen graag aan deze wens tegemoet. 

 

Per direct is de school permanent bereikbaar via het e-mailadres sos@de-bolster.nl U kunt daar in 
noodgevallen een bericht achterlaten. Een medewerker van De Bolster neemt vervolgens zo snel mogelijk 

contact met u op om te overleggen. 
 

We hopen natuurlijk dat het nood e-mailadres nooit gebruikt hoeft te worden. 
 

J.C. Kullberg 

directeur 
 

 
 Vakanties / vrije dagen 

- Begin zomervakantie : donderdag 11 juli 2019 vanaf 12.00 uur 

 
 Activiteiten: 
- Activiteitendag stageklassen: 29 mei 2019 
- Hemelvaartweekend: 30 mei t/m 2 juni 2019 

- Introductiedag nieuwe leerlingen (aangepast lesrooster): 3 juni 2019. 

- RAS schoonmaakexamen -  3 juni 2019. 
- KPC schoonmaakexamen -  4 juni 2019 

- Activiteitendag klassen 1 t/m 3: 6 juni 2019 
- Pinksterweekend: 8 t/m 10 juni 2019 

- Examen “Werken in de keuken”  11 juni 2019. 
- Certificaten- / examenweek: 17 t/m 21 juni 2019 (aangepast lesrooster). 

- Op 1 juli 2019 worden de IOP-presentaties gehouden. Er zijn deze dag geen lessen. 

- Sport -, spel- en recreatieweek: 2 t/m 5 juli 2019. 
- Uitreiking sportdiploma’s: maandag 8 juli 2019. 

- Uitreiking certificaten klassen 1 t/m 3: woensdag 10 juli 2019 (overdag), geen lessen. 
- Afscheid schoolverlaters: woensdag 10 juli 2019 van 16.00-18.00 uur.  

 

 
 De Medezeggenschapsraad   

 

In de afgelopen periode heeft de MR twee keer vergaderd. 
 

Naast de vaste agendapunten mededelingen ouders, mededelingen personeel en mededelingen 
directie zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 Evaluatie open dagen 

 Vakantierooster 

 ARBO-jaarverslag 

 Didactiek op De Bolster 
 
De vacature die ontstaan is door het vertrek van dhr. Vellinga, is ingevuld door mevr. Brinksma. We 

danken dhr. Vellinga voor zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij de MR. Tevens heten we 

mevrouw Brinksma van harte welkom als nieuw lid binnen de MR. 
 

mailto:sos@de-bolster.nl
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De samenstelling van de MR is nu als volgt : 
 

Vertegenwoordiging ouders  Vanuit het personeel 

 
Mevr. E. Streutker   Dhr. J. Jansens (voorzitter) 

Mevr. A. Bootsma   Dhr. S. Hooglander (secretaris) 
Mevr. D. Slenema   Mevr. H. Brinksma 

 

Vacature 
 

Aan het eind van dit schooljaar zullen mevr. Slenema en mevr. Bootsma afscheid nemen van de MR. 
Er is al een enthousiaste ouder die zich heeft aangemeld. We zijn op zoek naar nog een ouder die 

mee wil praten over schoolzaken waarbij de medezeggenschap geldt. 
 

Lijkt het u leuk en interessant om lid te worden van de MR,  wilt u de volgende vergadering van de 

MR bijwonen om een idee te krijgen of heeft u andere vragen of ideeën?  
Dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze personeelsvertegenwoordigers via het 

telefoonnummer van De Bolster 050 – 525 0110. Ook kunt u een email sturen naar: 
jjansens@de-bolster.nl met als onderwerp MR. 

  

 
 
 

 

 Mededelingen van de Administratie: 
Indien de vrijwillige ouderbijdrage nog niet door u betaald is, wilt u het bedrag ad € 50,00 dan 

alsnog zo spoedig mogelijk overmaken op NL87 INGB 0000 7379 82  t.n.v. De Bolster Groningen, 
onder vermelding van de naam van de leerling. Voor de leerlingen uit de stagegroepen is het 

bedrag van € 25,00 van toepassing. 
De ouders / verzorgers van leerlingen die later in het schooljaar zijn ingestroomd, ontvangen een 

brief voor de vrijwillige ouderbijdrage met een aangepast bedrag. 
 

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. 

 
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 kort voor de zomervakantie 2019 verschijnen. 

 

mailto:jjansens@de-bolster.nl

