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Schooljaarverslag BS De Bolster schooljaar 2019 – 2020
Het afgelopen schooljaar is weer voorbij gevlogen. Een schooljaar waarbij een onverwachte wending
kwam door het corona virus. Een jaar waarbij we desondanks 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 ook een uitbreiding
binnen het schoolteam met extra onderwijsondersteuners vanuit het oogpunt van “onderwijs
anders organiseren” waarbij we steeds meer en beter maatwerk willen bieden binnen ons
onderwijs.
Dit schooljaar was het 2e schooljaar waarbij we werkten 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”.
Deelname aan “Nuth Beweegt Nuth” met ondersteuning door “Negen”: Hierbij staan
gezondheid en duurzaamheid centraal. Tijdens de corona periode werden we ondersteund
door “Negen” met wekelijkse bewegingskaarten waarmee we zowel op school alsook thuis
aan de slag konden gaan.
We zijn verder gegaan met onze nieuwe schooltuin en de volgende gewassen zijn weer
geplant: bloemkool, broccoli, rode kool, tomaten, paprika, sperziebonen, koolraap, zoete
aardappel, venkel, spitskool, spinazie en aardbeien.
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. Ook hoe we omgaan met ons afval komt
aan bod.
Goede doelen acties binnen ons programma van “Zorg goed voor een ander”. Operatie
Schoenendoos De Bolster voor Moldavië en Roemenië. Speelgoed en (kinder)kleding werd
ingezameld voor Moldavië. Zo hebben kinderen, ouders en wijk een prachtige helpende hand
geboden om de arme medemens proberen te helpen.
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).
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De nieuwste methode van “Speelplezier” is dit schooljaar voor het 2e jaar mee gewerkt in de
groepen 1+2. Een voortgang van het doorlopen ontwikkeltraject van afgelopen schooljaar.
Gedurende de eerste periode van de corona crisis, hebben we enorm hard gewerkt om
binnen enkele weken digitaal thuisonderwijs te kunnen ontwikkelen en verzorgen voor onze
kinderen. Daarnaast hebben we ook papieren thuiswerkpakketten uitgewerkt die door ouders
konden worden opgehaald in de speelzaal. Ook contact gehad met alle kinderen en gezinnen
d.m.v. telefoon, mail alsook videobellen m.b.v. Microsoft Teams.
Door corona ook geen Cito-Eindtoets in de groepen 8 afgenomen. De schooladviezen voor
Voortgezet Onderwijs waren gelukkig al gegeven. Ondanks dat we geen Cito-Eindtoets
hebben mogen afnemen zijn we bijzonder trots op onze kinderen die dit jaar de basisschool
verlaten om over te stappen naar het Voortgezet Onderwijs ! We wensen iedereen heel veel
succes op hun nieuwe school !
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 niet
naar Margraten geweest i.v.m. corona. Tevens hebben we een oorlogsgraf van 2 gesneuvelde
soldaten uit Nuth geadopteerd op het kerkhof in Nuth. Dit jaar heeft de directeur alleen een
bloemstuk bij het graf van Wiel Vonken en Piet Gerards gelegd, evenals rond 4 mei bij het
gemeentelijk monument. Geschiedenis krijgt zo een plek in het leven in Nuth van vandaag.
Wel hebben we in september 2019 veel aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding Beekdaelen.
Hierbij waren kinderen van de bovenbouw actief betrokken.
In de onderbouwgroepen 1 t/m 3 hebben we ook dit jaar een vrijwilligster, Juffrouw Marieke,
die ons helpt met de lessen levensbeschouwing die aansluit bij onze Katholieke Identiteit.
School heeft ook geholpen bij de St. Maartensviering en de Kerstviering 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 het Vormsel. Dit schooljaar gingen de Paasviering en de
Eerste Heilige Communie helaas niet door i.v.m. de corona-crisis. We zoeken uiteraard
samen met de Bavo Parochie en ouders van de Communicanten naar een nieuwe datum voor
de Communieviering.
De nieuwe methode Engels voor de groepen 5+6+7+8 met de uiteindelijke keuze voor een
nieuwe methode Engels “Take it Easy” is dit jaar voor het eerst naar tevredenheid ingezet.
Ook het B-Fit gezondheidstraject in samenwerking met fysiotherapie Eurelings uit Schimmert
heeft dit 2e jaar een iets eerdere afronding gekregen door de corona situatie. Toch kijken we
terug op een bijzonder geslaagd project waarbij we o.a. nieuwe sport- en spelmaterialen
hebben kunnen aanschaffen voor de buitenspel momenten én de gymlessen. Aandacht voor
sporten, bewegen en motorische vaardigheden van kinderen hebben gedurende deze 2
afgelopen jaren nóg meer onder de aandacht gestaan op De Bolster.
Groepen 7+8 nemen deel aan de projectlessen “It’s your choise” over o.a. vandalisme,
(digitaal) pesten en sociale veiligheid.

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.
Tijdens de corona-crisis hebben ouders dagelijks gedurende de schoolsluiting een mail- en
facebookbericht ontvangen met informatie rondom thuisonderwijs. Ook heeft de directeur een
aantal filmpjes gemaakt om ouders te informeren over zaken rondom de corona crisis. Deze
filmpjes zijn ook op onze schoolwebsite geplaatst.
We hebben voor het derde 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 ! Met
name tijdens de corona crisis was duidelijk merkbaar dat de lijnen tussen basisschool en
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kinderopvang erg kort zijn geworden doordat we samen onder één dak zitten. We zien dit
beiden dan ook als positieve ontwikkelingen.
Tijdens dit schooljaar hebben we weer deelgenomen aan het tweejaarlijks
tevredenheidsonderzoek van Innovo bij kinderen van gr. 6 t/m 8, ouders en teamleden.
Ouders hebben De Bolster als rapportcijfer een 8,1 gegeven en daar zijn we enorm trots én
dankbaar voor (in 2016 was dat een 7,4 en in 2018 een 7,9). Op onze schoolwebsite www.bsbolster.nl is een samenvatting van dit tevredenheidsonderzoek terug te vinden.

Personele zaken:










Halverwege het schooljaar hebben we afscheid genomen van onze collega Juf Margaret
Tonnaer. Zij heeft na meer dan 40 jaar onderwijs in Nuth besloten om met pensioen te gaan.
We nemen over een tijdje als alles weer veilig is, op gepaste wijze afscheid van onze collega
Juf Margaret om haar in het zonnetje te zetten en te bedanken voor deze prachtige
onderwijsloopbaan !!
Aan het einde van dit schooljaar 2019-2020 gaat Juf Daniëlle Pelt van haar pensioen
genieten. Jammer genoeg kunnen we nu nog geen afscheid nemen van Daniëlle door de
beperkingen door corona. Evenals Juf Margaret nemen we op termijn als het weer kan op
feestelijke wijze afscheid van onze gewaardeerde collega Juf Daniëlle.
Onze onderwijsondersteuner Loes Janssen verlaat De Bolster na 1 jaar omdat ze een fulltime
betrekking kreeg aangeboden binnen Innovo. We bedanken Juf Loes uiteraard voor haar inzet
en betrokkenheid bij de kinderen van De Bolster.
De collega’s waar we afscheid van nemen worden niet vervangen door andere collega’s. In de
afgelopen 5 schooljaren hebben we door een geboortedaling binnen Nuth telkens iets minder
kinderen op De Bolster gekregen. Hierdoor zijn de inkomsten ook langzaam iets terug gelopen
en dat heeft uiteraard ook zijn gevolgen voor de formatie.
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.

Zaken betreffende onderhoud en veiligheid schoolomgeving







Ontruimingsoefening: Op donderdag 9 januari 2020 hebben we de hele school ontruimd. Bij
deze ontruiming waren in totaal 322 kinderen en 28 volwassenen van De Bolster en 28
kinderen en 4 volwassenen van PSZ Nuther Grut aanwezig. Binnen 3 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.
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.
Door werkzaamheden aan riool bij de kruising Keelkampstraat – Pastorijstraat vanaf medio
maart 2020 zijn er tijdelijke maatregelen getroffen m.b.t. verkeersdoorstroming. Deze
maatregelen zorgden voor onoverzichtelijke situaties op de eenrichtingsstraat van de
Keelkampstraat. We hebben toen een keer hulp mogen ontvangen van een verkeersregelaar
van de gemeente Beekdaelen. Daarbij ook onze ouders geïnformeerd om de adviezen die de
gemeente had doorgegeven a.u.b. ook te volgen. Toch hebben we als school zelf ook bij de
start van de schooldag het verkeer geregeld in de periode juni 2020. Dit had vooral betrekking
op de onveilige situatie dat er automobilisten waren die tégen het éénrichtingsverkeer inreden.
Dus hebben we de verantwoording genomen voor de veiligheid van uw én onze kinderen.
Binnen ons schoolgebouw hebben we verschillende onderhoudswerkzaamheden gehad in de
CV-ruimte m.b.t. onderhoud en veiligheid. De blusmiddelen zijn weer gecontroleerd.
Maandelijks wordt de brandmeldinstallatie getest. Het schoolplein heeft weer op verschillende
plaatsen een onderhoudsbeurt gehad waar het plein weer recht is gelegd.
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In het schuurtje met de fietsjes, karren e.d. bij groepen 1+2 is een drempel weggehaald, zodat
collega’s de fietsjes en karren beter naar binnen kunnen brengen. Beter voor de ruggen van
de onderbouwcollega’s.

Beknopt overzicht financiële zaken.




We werkten dit schooljaar 2019-2020 met een totale begroting van € 1.762.010,-.
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 !! Realiteit laat ook zien dat we de laatste 5 schooljaren met kleine
stapjes minder kinderen hebben binnen De Bolster door een lichte daling van het
geboortecijfer binnen Nuth. Dit heeft tot gevolg dat we waarschijnlijk in schooljaar 2021-2022
naar 11 groepen zullen gaan i.p.v. de huidige 12 groepen die we nog in het komende
schooljaar 2020-2021 zullen hebben.
Investeringen tijdens dit schooljaar: 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. Nieuwe methodes: “Take it Easy” voor de groepen 5 t/m 8. Extra
deskundigen waar we dankbaar gebruik van maken voor onze twee hoofdthema’s:
gezondheid en duurzaamheid (voedingscoach André Mostard en weerman Léon
Rademakers). Ook enkele extra monitoren met camera aangeschaft zodat ieder personeelslid
met video-bellen aan de slag kon gaan.

Overige zaken.
Schooljaar 2019 – 2020 is een gedenkwaardig jaar geworden. Een schooljaar waarin kinderen, ouders
en zeker ook de teamleden enorm hard hebben gewerkt aan de ontwikkeling van alle kinderen. We
hebben ook actie gevoerd voor een beter imago én een betere beloning voor het onderwijzend
personeel. Het lerarentekort blijft als een donkere wolk boven het onderwijsveld hangen en maakte
actie voeren helaas noodzakelijk.
Toen werden we begin maart in de wereld getroffen door de enorme impact van het corona virus:
eerst 5 schoolweken (vanaf 16 maart) waarin de scholen waren gesloten en we onze kinderen door
digitaal thuisonderwijs met papieren thuiswerk pakketten hebben begeleid. Daarna gingen de scholen
vanaf 11 mei met halve groepen hele dagen weer aan de slag en kinderen dus terug in school. Dit
werd gevolgd door een volledige schoolopening vanaf 8 juni. Wat een onwerkelijke tijd waren we
allemaal terecht gekomen en we zitten er eigenlijk nog steeds in. Termen als “intelligente lockdown” ,
cijfers over besmettingen, patiënten op de intensive care én slachtoffers. We kregen te maken met
persconferenties van ons kabinet die het land aanstuurden vanuit deskundigen uit de
gezondheidswereld, maar ook nog niet met de volledige kennis om op alle vragen een antwoord te
kunnen geven.
De gevolgen voor school waren ook goed merkbaar. Vele activiteiten gingen niet door. geen CitoEindtoets voor groep 8, géén laatste schoolrapport maar een voortgangsgesprek via videobellen.
Geen schoolreis, een alternatief schoolkamp en een alternatief afscheid van groep 8.
Toch hopen we op niet al te lange termijn op een oplossing m.b.v. een vaccin of medicijn tegen
corona, zodat we het normale leven hopelijk weer op kunnen pakken.
Aan het einde van het schooljaar moesten we helaas ook het overlijden van onze oud-leerling
Shannon meemaken. Shannon overleed op 21 jarige leeftijd. Door de corona crisis hebben we op
alternatieve wijze een erehaag voor haar gevormd in de Keelkampstraat. Wij zullen de herinneringen
aan Shannon niet vergeten en wensen moeder en broertje alle sterkte en kracht !
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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 24 augustus 2020, ontvangt u ook weer onze nieuwe schoolgids
met veel bruikbare informatie over het nieuwe schooljaar.

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 24 augustus 2020.
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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