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Schooljaarverslag BS De Bolster schooljaar 2018 – 2019
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 door
gegaan 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. 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.
Dit schooljaar 2018-2019 hebben we een start gemaakt met het groeps- en vakoverstijgend
onderwijs. Met de nieuwe methode bij de wereldoriënterende vorming “Blink” hebben we
gezorgd voor een groeps- en vakoverstijgende aanpak van ons onderwijs. Het biedt ook zeker
kansen voor vakoverstijgend en groepsdoorbrekend te kunnen werken en dat sluit weer aan
bij “onderwijs anders organiseren”.
Binnen ons team is een uitbreiding gekomen aan onderwijsondersteuners. Hierdoor hebben
we nu een full-time onderwijsondersteuner voor groep 1 t/m 4 én voor groep 5 t/m 8.
Deelname aan “Nuth Beweegt Nuth” met ondersteuning door “Negen”: Hierbij staan
gezondheid en duurzaamheid centraal. Een ondersteuning bij de gymlessen door een
gediplomeerde vakleerkracht gym. Ook hebben we via “Negen” hulp gehad bij de
Koningsspelen.
Deelname aan naschoolse sportactiviteiten: schoolvoetbal + Scholieren Atletiektoernooi
Parkstad.
We zijn verder gegaan met onze nieuwe schooltuin en de volgende gewassen zijn weer
geplant: bloemkool, broccoli, rode kool, sla, tomaten, paprika, snijbonen, aardappelen en
aardbeien en frambozen.
Ook hebben we een eigen voedingscoach, André Mostard, die op De Bolster in álle groepen
4-5 smaaklessen heeft verzorgd. Informatie over gezonde voeding én proeven van soms
onbekende fruit en groentesoorten. Daarnaast ook het maken van gezonde lunches,
Supermarkt Safari bij Jumbo en Makro Safari.
Duurzaamheid is ook een onderdeel van “Nuth Beweegt Nuth”. Een mooi programma wordt
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”. Gebruiken van energiebronnen en hoe we hier
zorgvuldig mee dienen om te gaan is heel belangrijk.
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 Nepal 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 “Speelplezier” is dit schooljaar ingevoerd in de groepen 1+2.
Inclusief een nascholingstraject van de collega’s uit de onderbouw.
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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. Het gebruik van
methodesoftware kan nog wel een verbetering laten zien. Dit onderdeel wordt nog te weinig
toegepast in alle klassen en is dus een verbeterpunt voor komend schooljaar.
Opbrengst Cito-Eindtoets groepen 8: schoolscore van 539,1 en een landelijk gemiddelde van
535,7. We zijn bijzonder trots op dit mooie resultaat van onze kinderen !
Opbrengst Cito-Entreetoets groepen 7: schoolscore van 126,6 en een landelijk gemiddelde
van 121,1. Hier mogen we ook heel trots op zijn, goed gedaan !
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
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 met
nabestaande familieleden 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 bij het gemeentehuis van de oude Gemeente Nuth. Vrijheid
geven we door !
We zijn verder gegaan met onze schooltuin en het project “van zaaien tot oogsten”. Kinderen
hebben geholpen met aanplanten van gewassen: bloemkool, broccoli, rode kool, sla, tomaten,
aardappelen frambozen en aardbeien. Een mooi voorbeeld van theorie in de praktijk brengen.
In de onderbouwgroepen 1 t/m 3 is ook 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 weer 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.
Dit schooljaar hebben we binnen het team ook onze plannen voor de nieuwe
schoolplanperiode 2019 – 2023 uitgewerkt. Dit is ook besproken en ter akkoord voorgelegd
aan onze Medezeggenschapsraad.
Oriëntatie in een nieuwe methode Engels voor de groepen 5+6+7+8 met de uiteindelijke
keuze voor een nieuwe methode Engels “Take it Easy”..

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.
Onze website is vernieuwd. Het was vooral een technische verbetering zodat onze website
ook goed zichtbaar was op telefoon en tablet.
De nieuwe privacywet is ingegaan op 25 mei 2018. 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. Tevens hebben we deelgenomen aan een onderzoek
binnen Innovo hoe we op school omgaan met de AVG.
We hebben voor het tweede schooljaar de Peuterspeelzaal binnen ons schoolgebouw.
Daarnaast ook de jongste en middelste groep van de BSO hebben we binnen onze
schoolmuren gekregen. Daar zijn we heel blij mee en we horen van ouders dat het heel fijn is
dat (bijna) alles nu onder één dak zit. Een basisschool met brede school faciliteiten !
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Personele zaken:















Dit schooljaar hebben we 2 full-time onderwijsondersteuners welkom mogen heten op De
Bolster: Isabella Cator is de hele week als onderwijsondersteuner werkzaam binnen de
groepen 1 t/m 4. Lina Laschet is als onderwijsondersteuner de hele week werkzaam binnen
de groepen 5 t/m 8.
Halverwege het schooljaar hebben we afscheid genomen van onze collega Juf Ilse van
Gastel. Zij is een nieuwe uitdaging als onderwijsondersteuner aangegaan bij een andere
school binnen Innovo. Hiervoor in de plaats hebben we Juf Janneke Engelen mogen welkom
heten als nieuwe collega op De Bolster.
We bedanken Juf Michelle van Heumen en Meester Remko Florie die dit jaar de afwezigheid
van Juf Jolande God (i.v.m. een operatie aan beide voeten) hebben ingevuld in groep 1C.
Heel erg bedankt voor jullie hulp en inzet op De Bolster !
Ook bedanken we Juf Claudia Krikken die dit hele schooljaar voor onze collega Juf Margaret
heeft vervangen.
Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 hebben we op De Bolster enkele vacatures kunnen
uitzetten die we als volgt hebben kunnen invullen:
Janneke Engelen: groepsleerkracht voor 0,6 FTE werktijdfactor (waarvan 0,2 FTE voor
vervangingen).
Claudia Krikken: groepsleerkracht voor 0,8 FTE werktijdfactor (voor o.a. vervangingen).
Sanne van Genen: groepsleerkracht voor 0,4 FTE werktijdfactor.
Ursula Meyers: groepsleerkracht voor 0,6 FTE werktijdfactor (voor o.a. vervangingen).
Kim Fakiolas: groepsleerkracht voor 1,0 FTE werktijdfactor.
Loes Janssen: onderwijsondersteuner voor 0,8 FTE werktijdfactor.
Suzanne Aarts: onderwijsondersteuner voor 1,0 FTE werktijdfactor.
Onze collega Claire Schlenter gaat na 21 jaar De Bolster verlaten voor een nieuwe uitdaging
in het praktijkonderwijs in het Voortgezet Onderwijs. We bedanken haar oprecht voor haar
geweldige inzet en betrokkenheid op De Bolster; bedankt Claire voor alles !
Onze collega Maud Goossens gaat na 15 jaar De Bolster verlaten voor een nieuwe uitdaging
in het Voortgezet Onderwijs bij Broekland. Ook Maud bedanken we oprecht voor haar enorme
inzet en betrokkenheid op De Bolster; bedankt Maud voor alles !
Deskundigheidsbevordering team: kennisuitbreiding d.m.v. een teamtraining door de GGD
rondom seksualiteit, relaties en respect.
Teamtraining rondom ICT kennisuitbreiding door de I-coach van Innovo.
Binnen De Bolster hebben we 7 Bedrijf Hulp Verleners die elk jaar herhalingscursussen
volgen om up-to-date te blijven m.b.t. ontruiming, levensreddend handelen, gebruik blus- en
brandmiddelen.
We hadden dit schooljaar 2 jubilarissen op De Bolster: Juf Margaret 40-jarig onderwijsjubileum
en Juf Marianne 25-jarig onderwijsjubileum.

Zaken betreffende onderhoud en veiligheid schoolomgeving







Ontruimingsoefening: Op vrijdag 7 juni 2019 hebben we de hele school ontruimd. Bij deze
ontruiming waren in totaal 321 kinderen en 25 volwassenen van De Bolster en 30 kinderen en
4 volwassenen van PSZ Nuther Grut aanwezig. Binnen 2,26 min. was de hele school
ontruimd. Na 6.12 min. waren 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.
In mei 2019 hebben we weer een klussenochtend georganiseerd waarbij 4 teamleden en 5
ouders aanwezig waren. Hierbij hebben we het schoolplein van de bovenbouw voorzien van
nieuwe belijning van de verschillende sportveldjes op het schoolplein. Verder ook nog enkele
andere pleinschilderingen opnieuw aangebracht. Ouders en team samen sterk !
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.
Binnen ons schoolgebouw hebben we verschillende onderhoudswerkzaamheden gehad in de
CV-ruimte m.b.t. onderhoud en veiligheid.
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In de onderbouw hebben we een kantoorruimte voorzien van een volledige nieuwe
bergkastruimte.
Verschillende bureaustoelen voor het personeel zijn vernieuwd. Voor de kleutergroepen is
voor de leerkrachten een verrijdbare en instelbare kruk aangeschaft met ergonomische
verbetering (vooral bij het contact met onze jongste kinderen i.p.v. bukken). Hiermee voldoen
we aan de Arbo-normen m.b.t. verantwoord meubilair.

Beknopt overzicht financiële zaken.




We werkten dit schooljaar 2017-2018 met een totale begroting van € 1.672.675,-.
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. We kunnen nog steeds zeggen
dat De Bolster een financieel gezonde school is binnen Innovo mét een eigen schoolreserve
om mogelijke financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Op deze sterke financiële basis
daar zijn we trots op !!
Investeringen tijdens dit schooljaar: meubilair voor personeel (bureaustoelen en
ergonomische instelbare krukken voor onderbouw), 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 CVruimtes en het hele schoolgebouw), tuinonderhoud enz. Nieuwe methodes: “Speelplezier”
voor groep 1+2, “Blink” voor groep 3 t/m 8. Ook is er een tweede buiten tafeltennistafel van
beton aangeschaft. Kinderen zijn erg actief bij de eerste tafel die op het bovenbouwplein staat
en daarom hebben we een tweede tafeltennistafel aangeschaft. Kinderen lekker in actie
tijdens de pauze momenten buiten.

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
en structureel lerarentekort. 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.
De landelijke acties voor een lagere werkdruk en een eerlijker salaris (waarbij de koppeling met het
VO werd gelegd) hebben wel geleid tot extra middelen om de werkdruk aan te kunnen pakken.
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.
Naast het beschrijven van onze realiteit van het lerarentekort willen we toch vooral laten weten hoe
mooi ons onderwijs vak is. Om de openheid en spontaniteit van het kind elke dag opnieuw te mogen
begroeten is een energiebron voor ons. Ons werk kost energie, maar levert ook weer energie op !
Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met het 2-jarige traject van B-Fit. In samenwerking met
Fysiotherapie Eurelings, Ziekenhuis Maastricht, Nuth Beweegt Nuth hebben we een 2 jarig traject
gericht op gezondheid in relatie tot voeding en sporten & bewegen. Hiermee willen we kinderen én
ouders stimuleren naar een gezonde leefstijl door op school met gezonde voeding bezig te zijn én
daarnaast het stimuleren van sporten & bewegen.
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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. 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 !
Daarnaast hebben we ook vaste hulpgroepen die door het hele schooljaar werkzaamheden uitvoeren.
Denk hierbij aan de Versiergroep die de school gedurende het hele schooljaar steeds heeft
aangekleed in de periode van het jaar (seizoenen, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen enz.).
De Luizenbrigade die na elke schoolvakantie de hele school controleert op de eventuele
aanwezigheid van hoofdluis. Een flinke klus om elke keer weer uit te voeren. Maar wel een
gezamenlijk belang om alle kinderen luizenvrij te houden.
De Overblijfgroep die elke schooldag vele kinderen de mogelijkheid geeft om van 12.00-13.00 uur
over te kunnen blijven. Samen lunchen en daarna lekkere buiten spelen. Toezicht houden bij de
kinderen om een leuk pauzemoment te bieden tussen het ochtend- en middagprogramma.
Heel veel dank aan alle helpende handen op De Bolster, geweldig ! School én ouders samen
sterk voor De Bolster in Nuth !!
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 19 augustus 2019, ontvangt u ook weer onze nieuwe schoolgids
met veel bruikbare informatie over het nieuwe schooljaar.

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 19 augustus 2019.
Wij wensen alle kinderen en ouders een
heerlijke zomervakantie toe !!
Met vriendelijke groet,
Team Basisschool De Bolster Nuth.

Schooljaarverslag uitgewerkt door,
Frank Feron, directeur BS De Bolster Nuth.
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