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Christelijke School voor Praktijkonderwijs     28e jaargang 
Groningen                    10 juli 2019  

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Hierbij alweer de laatste Nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.  Deze keer met de volgende informatie:      
            

 Van de directeur    
 

Oud en nieuw 
Het is bijna zomervakantie. Voor wie in het onderwijs werkt, is de aanloop naar de zomervakantie altijd heel 
bijzonder. Je probeert alles zo goed mogelijk af te ronden en klaar te maken voor het volgende schooljaar. Daarbij 
hoort dat je omkijkt naar het afgelopen jaar en vooruit kijkt naar het komende jaar. Het is een soort oud-en-nieuw 
in de zomer. 
 
Wanneer ik terugkijk op het afgelopen jaar zijn er lastige dingen, maar ook heel veel mooie dingen geweest. Direct 
bij de start van het schooljaar werden we geconfronteerd met de ziekte van dhr. R. Appelhof. Hij is  gedurende dit 
schooljaar succesvol behandeld en neemt nu afscheid om daarna te kunnen genieten van zijn pensioen. Dhr. 
Appelhof begeleidde stageleerlingen, maar gaf ook leiding aan alle activiteiten rond de stageklassen. Daar kwam ook 
veel werk bij in de diverse netwerken van de school. Hij is altijd een herkenbare ambassadeur van De Bolster 
geweest bij de Gemeente, het UWV en allerlei werkgeversorganisaties. We hebben voor hem een goede opvolger 
gevonden in mevr. G. Grooten, die het grootste deel van zijn takenpakket heeft overgenomen. 

 
In februari namen we afscheid van dhr. A. Plas. Hij is jarenlang adjunct-directeur geweest en heeft altijd een 
beeldbepalende rol binnen en buiten De Bolster gespeeld. Velen van u zullen hem kennen. Ook hij is met pensioen 
gegaan. Als adjunct-directeur was dhr. Plas verantwoordelijk voor allerlei processen. Met zijn vertrek moest het 
management van de school ingrijpend herschikt worden. Dit is gerealiseerd door het instellen van vijf sector-
coördinatoren. Dit voorjaar zijn zij aan de slag gegaan met hun nieuwe taak. 
 
Tevens nemen we deze zomer afscheid van twee docenten. Het betreft dhr. T. de Boer en dhr. W. Westerhof. 
Dhr. de Boer moet om gezondheidsredenen stoppen met werken. Hij heeft bij ons gewerkt als docent Techniek en in 
de laatste jaren als Technisch Onderwijsassistent. Met een groot pedagogisch hart wist hij de leerlingen van de 
Techniekklassen op een inspirerende manier te motiveren.  
Dhr. W. Westerhof heeft De Bolster in de afgelopen 19 jaar heel veel gebracht t.a.v. consumptieve technieken. Als 
voormalig kok had hij altijd creatieve ideeën vanuit de praktijk. Hij wist zijn leerlingen daarmee tot een onverwacht  
hoog niveau te brengen. Zijn gezondheid staat hem echter niet langer toe zijn werk uit te oefenen. En vandaar dat 
we ook van hem afscheid nemen. 

 
Door het vertrek van dhr. Appelhof en dhr. Plas was het noodzakelijk de managementstructuur van de school te 
herschikken. Dit voorjaar zijn we gestart met vijf sector-coördinatoren. Zij vormen samen met de directeur en de 
adjunct-directeur het management-team. Veranderingen in de aansturing van de school geven altijd wat onrust, 
maar ook nieuwe mogelijkheden. We hopen daar het komende schooljaar volop gebruik van te maken. 
 
Al die vertrekkende personeelsleden hebben ruimte gemaakt voor vier nieuwe collega’s. Dat is altijd mooi. Zij zullen 
zelf de kans krijgen om met onze leerlingen te werken en brengen daarbij mooie nieuwe ideeën mee uit hun vorige 
werkkring.  
 
Aan het einde van de zomer van 2018 werden we geconfronteerd met het faillissement van ProFijt (dit is het 
programma waarin we de leervorderingen van de leerlingen bijhouden). Er is een doorstart gemaakt, maar het heeft 
ons wel aan het denken gezet. Daarop is besloten volgend schooljaar niet verder te gaan met ProFijt, maar de 
leervorderingen van de leerlingen in Magister onder te brengen. De voorbereidingen daartoe zijn op dit moment nog 
in volle gang. 
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De examenweek was een groot succes. Dit jaar hebben we weer een overweldigend aantal leerlingen die een 
certificaat en/of een diploma behaald hebben. Er is weer genoeg om trots op te zijn. Voor de leerlingen en natuurlijk 
ook voor hun docenten, die het leerproces succesvol begeleid hebben. 
 
Vooruitkijkend zie ik ook een heel bijzonder jaar. Volgend schooljaar bestaat De Bolster 40 jaar. U zult begrijpen dat 
we dat niet zo maar voorbij laten gaan. Er zullen in de loop van het jaar allerlei activiteiten georganiseerd worden. Ik 
ga nu natuurlijk nog niet verklappen wat we gaan doen, daar hoort u volgend jaar tijdig meer over. 
 
Nu eerst een heerlijke zomervakantie. 
 

J.C. Kullberg 

Directeur van De Bolster 

 

 

 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 10 juli.  
            

-  Voor het VCA examen zijn 9 leerlingen uit de stageklassen geslaagd. Voor 1 leerling was het examen  
   te moeilijk. Ook deed een leerling van De Wingerd mee, ook hij is geslaagd. 
   Gezien de eisen die aan dit  examen gesteld worden, een bijzonder goed resultaat.  
 
-  Voor het examen heftruck (6 en 7 juni) is iedereen geslaagd:  
   12 leerlingen uit de stageklassen en één leerling van De  
   Wingerd, die met de examengroep mee deed.  
 
-  Leerlingen uit klas 3 Zorg & Welzijn hebben op 4 juni  
   deelgenomen aan het examen Werken in de schoonmaak-     
   traditioneel.  Voor dit examen zijn 6 leerlingen geslaagd. 
 
-  Voor het RAS schoonmaakexamen zijn 5 deelnemers geslaagd, 
   onder wie één docent. De diploma’s zijn op 24 juni uitgereikt. 
    
-  Voor het examen Werken in de keuken, dat op 27 juni  
   gehouden werd, zijn 7 leerlingen uit de klas 3 Z&W geslaagd.  
 
- Verder zijn op vrijdag 28 juni 2 leerlingen uit klas 3 Groen geslaagd  
   voor het examen KPC dier.  
 
- De leerlingen uit klas 1 hebben op 18 juni examen Jeugd EHBO A gedaan. Voor het diploma 
  Jeugd Eerste Hulp – A zijn  37 leerlingen geslaagd, 11 leerlingen hebben een bewijs van deelname 
  ontvangen. Ook zijn 2 leerlingen geslaagd, die examen hebben gedaan vanuit de keuzecursus EHBO. 
 
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 2 t/m 5 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 8 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, badminton, boksen, voetbal 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 3 Zorg en Welzijn)  
  

   Sportman van het Jaar:    Marein Apoll (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 11 juli, waarna de zomer- 
  vakantie begint. De leerlingen zijn dan om 12.00 uur vrij.  
 
 

 
                  BELANGRIJK!   Eerste schooldag nieuwe schooljaar: MAANDAG 26 AUGUSTUS 
 
                             voor verdere informatie: zie “Startbrief schooljaar 2019-2020” 

    
 
 Medezeggenschapsraad (MR) 
 

Jaarverslag MR 2018-2019 

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:  

 Jaarplan 2018-2019 

 Nascholingsplan 2018-2019 
 Plan herstructurering management De Bolster 
 Jaarcijfers 2017 + de begroting van 2019 
 Didactiek op De Bolster 
 Arbojaarverslag 2018 
 Formatieplan 2019-2020 
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Samenstelling MR 2018-2019  

Oudergeleding:                    

 mevr. A. Bootsma 

 mevr. D. Slenema 

 mevr. E. Streutker 

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 zullen mevr. A. Bootsma en E. Streutker aftreden als ouderlid van 
de MR. We bedanken hen voor hun inzet binnen de MR van De Bolster.  

Personeelsgeleding: 

 dhr. H. Vellinga – voorzitter (afgetreden feb. 2019) 

 dhr. J. Jansens – secretaris (voorzitter vanaf feb. 2019) 

 dhr. S. Hooglander – lid (secretaris vanaf feb. 2019) 

 mevr. H. Brinksma (lid vanaf feb. 2019) 

In februari 2019 is dhr. Vellinga afgetreden als voorzitter, omdat hij de functie van sectorcoördinator heeft 
gekregen binnen De Bolster. Deze functie is beleidsbepalend. Om objectiviteit van de MR te waarborgen heeft hij 
ervoor gekozen om af te treden.  Doordat dhr. Vellinga is afgetreden ontstond er een vacature binnen de MR 
voor het personeel. Deze functie is per februari 2019 ingevuld door mevr. H. Brinksma. 

Samenstelling MR 2019-2020 

Oudergeleding: 

-          mevr. D. Slenema 

-          mevr. A. Nienhuis 

-          vacant 
 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zal mevr. A. Nienhuis de MR komen versterken als nieuw lid. Er is nog een 

vacature voor een ouder binnen de MR voor schooljaar 2019-2020. Heeft u interesse dan kunt u een e-mail 
sturen naar 
info@de-bolster.nl o.v.v. MR. 

Personeelsgeleding:          

-          dhr. J. Jansens - voorzitter 

-          dhr. S. Hooglander – secretaris 

-          mevr. H. Brinksma - 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 2019 - 2020 actief haar rol vervullen. 

 Jasper 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. 
 
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 

   

mailto:info@de-bolster.nl

