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Schooljaarverslag BS De Bolster schooljaar 2017 – 2018
Het afgelopen schooljaar is weer voorbij gevlogen. Een jaar waarbij we weer vele onderwijskundige
zaken hebben opgepakt. In dit schooljaarverslag willen wij u in het kort een overzicht geven van de
doelen die we tijdens het afgelopen schooljaar hebben behaald.
Onderwijskundige zaken:
















Doorgaande lijn van onze onderwijskundige visie “Zorg goed voor”. Hierin zijn we volop aan
de slag met de leerlijn “Zelfverantwoordelijk leren”. Kinderen op onderdelen een stukje
medeverantwoordelijkheid geven voor het leerproces. Dit vergroot de betrokkenheid. Omgaan
met verschillen is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Door een flinke verbouwing
hebben we nu extra lokalen die we kunnen inzetten voor dit zelfverantwoordelijk leren; de
zogenaamde “overlooplokalen”. We willen ons hier nog verder in bekwamen hoe we deze
lokalen zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Tevens gaan we verder met een
teamscholingstraject om deze vorm van “onderwijs anders organiseren” steeds concreter
vorm te kunnen geven. De betrokkenheid van kinderen vergroten bij de lessen, door zo
concreet mogelijk theorie te verbinden naar de praktijk.
Deelname aan “Nuth Beweegt Nuth”: Hierbij staan gezondheid en duurzaamheid centraal. We
hebben dit schooljaar een nieuwe schooltuin aangelegd en de volgende gewassen geplaatst:
bloemkool, broccoli, rode kool, sla, tomaten, aardappelen en aardbeien.
Ook hebben we een eigen voedingscoach, André Mostard, die op De Bolster in álle groepen 3
smaaklessen heeft verzorgd. Informatie over gezonde voeding én proeven van soms
onbekende fruit en groentesoorten.
Duurzaamheid is ook een onderdeel van “Nuth Beweegt Nuth”. Een mooi programma is
uitgevoerd door de weerman van L1 Léon Rademakers. Hierbij hebben kinderen informatie
gekregen omtrent het weer, klimaatverandering, oorzaken en gevolgen. Ook hier weer vanuit
de gedachte “Zorg goed voor je omgeving”. Bezoeken aan de molen én het uitwerken van
presentaties door de kinderen zelf rondom duurzaamheid en klimaatverandering.
Goede doelen acties binnen ons programma van “Zorg goed voor een ander”. Operatie
Schoenendoos De Bolster voor Moldavië. Speelgoed en kinderkleding werd ingezameld voor
Moldavië. Zo hebben kinderen, ouders en wijk een prachtige helpende hand geboden om de
arme medemens proberen te helpen. Flessenactie voor de vastenactie leverde bijna € 200,op !
Het schoolklimaat is door “Zorg goed voor” duidelijker op onze agenda komen te staan.
Zichtbaar in oog hebben voor de kinderen, geven van complimenten. Kortom het welbevinden
van het kind staat centraal in onze onderwijskundige visie. Concreet voorbeeld “Hoe voel ik
me vandaag ?” (de emotiemeter in de groepslokalen).
De nieuwste methode van “Veilig Leren Lezen” is dit schooljaar ingevoerd in groep 3.
In alle groepen hebben we dit schooljaar digitale toetsen bij rekenen en/of taal afgenomen. Dit
vooruitlopend op de laatste ontwikkelingen van ICT-gebruik. Digitaal toetsen levert tijdswinst
op bij correctie én een helpende hand bij de analyse van de toetsen én de adviezen voor de
extra hulp/begeleiding van elk kind. Zo efficiënt mogelijk gebruik van de tijd.
Opbrengst Cito-Eindtoets groep 8: schoolscore van 535,8 en een landelijk gemiddelde van
534,9. We zijn bijzonder trots op dit mooie resultaat van onze kinderen !
We onderbouwen ons lesprogramma steeds vaker en beter met activiteiten in de praktijk.
Hierdoor blijft hetgeen geleerd is beter en langer in het geheugen zitten. Dit is onderdeel van
ervaringsgericht onderwijs. Een van de vele voorbeelden is het adopteren van een naam van
een vermiste soldaat op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Ook hebben we een
graf op het oorlogskerkhof in Margraten kunnen adopteren. Dit jaar zijn de groepen 6 naar
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Margraten geweest. Tevens hebben we een oorlogsgraf van 2 gesneuvelde soldaten uit Nuth
geadopteerd op het kerkhof in Nuth. De groepen 5 hadden daarbij zelfs een ontmoeting van
een zus (92 jaar) van een van de gesneuvelde soldaten. Geschiedenis krijgt zo een plek in het
leven in Nuth van vandaag. Ook was De Bolster met kinderen en teamleden aanwezig bij de 4
mei herdenking van de Gemeente Nuth. Vrijheid geven we door !
Voor het vakgebied Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & wetenschap)
hebben we dit schooljaar een oriëntatie gehouden voor de keuze van een nieuwe methode.
We hebben een informatiemiddag van uitgeverijen bezocht waarbij vele nieuwe methodes
werden gepresenteerd. We zijn aan de slag gegaan met zichtzendingen om te kunnen
ervaren hoe een nieuwe methode werkt. Hierna hebben we een keuze gemaakt voor de
nieuwe WO-methode Blink. We zijn razend enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. Het
biedt ook zeker kansen voor vakoverstijgend en groepsdoorbrekend te kunnen werken en dat
sluit weer aan op “onderwijs anders organiseren”.
Binnen de groepen 1+2 is er dit schooljaar een oriëntatie geweest op een nieuwe methode.
Na een informatieperiode van 3 mogelijke methodes is er gekozen voor de nieuwste versie
van de methode “Speelplezier”. Naast de methode krijgen de leerkrachten hierbij ook scholing
door de makers van de methode hoe de methode het beste kan worden ingezet. De methode
is niet onbekend aangezien de vorige methode ook “Speelplezier” betrof, maar inmiddels dus
helemaal is vernieuwd.
We hebben een nieuwe schooltuin laten aanleggen. Kinderen hebben geholpen met
aanplanten van gewassen: bloemkool, broccoli, rode kool, sla, tomaten, aardappelen en
aardbeien. Een mooi voorbeeld van theorie in de praktijk brengen.
In de onderbouwgroepen 1 t/m 3 hebben we dit jaar een vrijwilligster die ons helpt met de
lessen levensbeschouwing.
School heeft ook geholpen bij de St. Maartensviering, de Kerstviering en de Paasviering in de
Bavokerk. Hierbij werden verhalen door een groepje kinderen uitgebeeld. Uiteraard allemaal
in overleg en met instemming van de ouders. Als Katholieke school verlenen wij hier graag
onze medewerking aan, vanuit onze visie “Zorg goed voor”. Hiernaast verzorgen we ook
onder schooltijd de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Dit
schooljaar hebben we ook meegelopen met de Processie om de Communicantjes te
begeleiden.
Kinderen van groepen 7+8 hebben deelgenomen aan de leerlingenpeiling sociale veiligheid.
Dit is sinds dit schooljaar een wettelijke verplichting voor alle scholen. De uitkomst liet een
positief beeld zien m.b.t. pesten, veiligheid in school, hulp door leerkrachten en geweld.

Organisatorische zaken en communicatie:










De communicatiebronnen op De Bolster bestaan momenteel uit: de wekelijkse nieuwsbrief ’t
Bölsterke (ook op de website terug te vinden) + regelmatige mailberichten van de directie over
schoolse en organisatorische zaken + onze eigen website www.bs-bolster.nl + de eigen
facebookpagina van De Bolster met wekelijkse berichtjes over o.a. schoolactiviteiten.
De nieuwe privacywet is ingegaan op 25 mei jl. Een nieuwe wet met grote gevolgen voor de
communicatie: we mogen geen foto’s meer plaatsen waar kinderen herkenbaar op te zien zijn.
Niet meer op : de nieuwsbrief, de website, de schoolgids en facebook. Jammer voor de
fotoalbums die we elk jaar weer opnieuw maakten om met de buitenwereld te delen waar we
op De Bolster allemaal mee bezig zijn.
We hebben na vele jaren van overleg de Peuterspeelzaal van harte welkom kunnen heten.
Daarnaast ook de jongste en middelste groep van de BSO hebben we binnen onze
schoolmuren gekregen. Daar zijn we heel blij en we horen van ouders dat het heel fijn is dat
(bijna) alles nu onder één dak zit. Een basisschool met brede school faciliteiten !
We hebben een informatieavond georganiseerd voor alle ouders rondom het thema “kinderen
en social media”. Een externe deskundige heeft een groep ouders die zich hiervoor hebben
aangemeld én een delegatie teamleden geïnformeerd rondom dit interessante thema. Het
leverde bruikbare informatie en tips op om met uw kind aan de slag te gaan.
Aan ouders, kinderen en leerkrachten werd de medewerking gevraagd om deel te nemen aan
het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. De terugkoppeling hierover zal nog plaatsvinden.
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Personele zaken:





Het was een vruchtbaar jaar binnen het schoolteam: juffrouw Cindie is bevallen van een
gezonde dochter Linn en juffrouw Michelle is bevallen van een gezonde zoon Lucas ! We
wensen de ouders en hun kind(eren) natuurlijk alle geluk, gezondheid en liefde toe, proficiat !
Juffrouw Jolande God is dit schooljaar voor 4 dagen voor haar volledige werktijdfactor op De
Bolster aan de slag. Nogmaals welkom en veel werkplezier op De Bolster !
Ook kunnen we juffrouw Anke Paas welkom heten op De Bolster. ook juffrouw Anke is nu
bijna voor haar volledige werktijdfactor werkzaam op De Bolster. ook voor Anke welkom en
veel werkplezier !
We bedanken juffrouw Wendy Jadoul en meester Timo Wouters die dit jaar de
zwangerschapsverloven hebben ingevuld in groep 3 + 4. Heel erg bedankt voor jullie hulp en
inzet op De Bolster !

Zaken betreffende onderhoud en veiligheid schoolomgeving








Ontruimingsoefening: Op woensdag 6 juni 2018 hebben we de hele school ontruimd. Bij deze
ontruiming waren in totaal 336 kinderen en 21 volwassenen van De Bolster en 30 kinderen en
4 volwassenen van PSZ Nuther Grut aanwezig. Binnen 3,17 min. was de hele school
ontruimd. Na 6.09 min. waren alle nevenruimtes gecontroleerd op eventuele achterblijvers en
alle groepen op de verzamelplaats gecontroleerd m.b.v. de leerlingenlijsten. We hopen
natuurlijk dat het blijft bij alleen oefenen. Na elke ontruimingsoefening is er binnen het team
een evaluatie om aandachtspunten te benoemen en mee te nemen naar een volgende
oefening om het steeds beter en veiliger te kunnen doen.
Zoals al eerder vermeld hebben we aan de achterzijde van het schoolgebouw een mooie
schooltuin aangelegd waar kinderen in de tuin kunnen werken en de aanplant kunnen
verzorgen.
In mei 2018 is de zand in onze zandbak weer helemaal vernieuwd.
Parkeren en/of stoppen van auto’s voor de school is nog steeds een aandachtspunt voor
sommige ouders. We vragen soms hulp van de wijkagent en de BOA-toezichthouder om
hierop toezicht te houden.
Bij het onderbouwschoolplein hebben we het kleine extra pleintje in tweeën verdeeld. Een
deel om te spelen en een deel is ingericht als voetbalveldje voor de onderbouwgroepen.
Dit schooljaar hebben we een Risico Inventarisatie & Evaluatie (de zogenaamde RIE)
gehouden. Hierbij moest school een uitgebreide vragenlijst invullen aan de hand waarvan een
plan van aanpak werd uitgewerkt over aandachtspunten en knelpunten m.b.t. de veiligheid
van school en de omgeving. Tevens hebben we ook met twee ouders van onze MR een
rondgang door het schoolgebouw gemaakt en aandachtspunten onder de aandacht gebracht
m.b.t. de veiligheid.

Beknopt overzicht financiële zaken.




We werkten dit schooljaar 2017-2018 met een totale begroting van € 1.585.986,-. Het grootste
deel hiervan gaat naar de personele formatie. Afstemming, terugkoppeling en uitleg over de
begroting vindt jaarlijks plaats met onze Medezeggenschapsraad. Als onderdeel van het
schoolbestuur Innovo, hebben wij te maken met een bepaalde financiële systematiek.
Aangezien veel scholen van Innovo te maken hebben met krimp heeft Innovo gekozen voor
een financiële systematiek van T-1. Dit wil zeggen dat van het aantal kinderen op teldatum 1
oktober, school de financiële middelen pas 1 jaar later krijgt. Nadat we de afgelopen twee jaar
hebben moeten bezuinigen om de rode cijfers weg te werken, kunnen we nu zeggen dat De
Bolster een financieel gezonde school is binnen Innovo en daar zijn we trots op !!
Investeringen tijdens dit schooljaar: een volledig vernieuwde inrichting van de
personeelskamer, een nieuwe methode aanvankelijk lezen voor groep 3, 30 extra
chromebooks voor de kinderen, 3 nieuwe touchscreens in de groepen, 6 nieuwe gymmatten
voor de kleuters mét verrijdbare wagen, nascholing voor het personeel (zowel individueel als
op teamniveau), het normale jaarlijkse onderwijsleerpakket met alle onderwijskundige
leermiddelen die we dagelijks gebruiken, energiekosten, schoonmaakkosten, abonnementen,
ICT-licentiekosten voor vele computerprogramma’s, onderhoudskosten meerjaren onderhoud
plan (onderhoud aan CV-ketels m.b.t. veiligheid CV-ruimtes en het hele schoolgebouw),
tuinonderhoud enz.
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Overige zaken.
Het onderwijsveld in Nederland heeft gedurende het schooljaar sterke signalen afgegeven aan de
politiek én aan Nederland dat het onderwijs in grote problemen komt. Er is sprake van een heel groot
leerkrachttekort. Vervangingen kunnen niet meer worden ingevuld. Klassen naar huis sturen is steeds
vaker aan de orde hierdoor. Op De Bolster is dit gelukkig nog niet het geval omdat we in de gelukkige
omstandigheid verkeren dat we naast de leerkrachten voor de 12 groepen, nog 3 dagen formatie
inzetten voor ondersteuning en extra begeleiding van kinderen en/of groepen. Deze ruimte wordt
regelmatig noodgedwongen ingezet voor vervangingen óf de IB-er, adjunct of directeur nemen een
groep over.
Drie stakingsacties hebben dit schooljaar plaatsgevonden. Het onderwijs staakte landelijk voor een
lagere werkdruk en een eerlijker salaris waarbij de koppeling met het VO wordt gelegd.
We hopen met deze acties het beroep weer aantrekkelijker te maken, zodat studenten weer durven
kiezen voor de PABO. Zonder extra financiële middelen komt goed onderwijs in het gedrang. Wij
beseffen heel goed dat deze acties voor ouders enorm vervelend zijn geweest, maar wij konden niet
anders. Het leerkrachttekort groeit bij de onaantrekkelijkheid van het vak naar onacceptabel hoogte.
We hopen van harte dat de acties zullen helpen voor de toekomst van het onderwijs !
Om dit te ondersteunen hebben we ook verschillende gesprekken gevoerd met enkele
geïnteresseerde ouders in het kader van werving nieuwe leerkrachten. Dit heeft in één voorbeeld
ertoe geleid dat een gediplomeerde leerkracht weer teruggekeerd is in het basisonderwijs.

Een welgemeend dankjewel aan alle hulp-ouders !!
We willen tot slot alle ouders bedanken die ons ook dit schooljaar weer hebben geholpen met vele
activiteiten op school. We kijken terug op een heel mooi schooljaar waar door iedereen weer met
enorme inzet is gewerkt aan de ontwikkeling van uw en onze kinderen. School en ouders werken hier
op een enthousiaste manier samen. School én ouders samen sterk voor de De Bolster in Nuth. We
staan elk jaar opnieuw versteld van de hoeveelheid activiteiten die we samen organiseren. Dit alles
om samen voor een fijne schooltijd voor uw én onze kinderen te kunnen zorgen ! Enorm bedankt voor
uw hulp hierbij en hopelijk mogen we ook komend schooljaar weer een beroep op u doen !
We bedanken ook de ouders die zitting hebben in de Oudervereniging, Medezeggenschapsraad en
School Advies Commissie voor hun vele hulp op De Bolster !
Heeft u nog kinderen die nog 4 jaar moeten worden, laat het ons a.u.b. zo snel mogelijk weten. Dan
kunnen wij rekening houden met de aantallen kinderen die nog naar De Bolster gaan komen. Dit geeft
ons tijdig inzicht in de leerlingenaantallen en de verdeling in de groepen.
Op de eerste schooldag, maandag 20 augustus 2018, ontvangt u ook weer onze nieuwe schoolgids
met veel bruikbare informatie over het nieuwe schooljaar.

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 20 augustus 2018.
Wij wensen alle kinderen en ouders een
heerlijke zomervakantie toe !!
Met vriendelijke groet,
Team Basisschool De Bolster Nuth.
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