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Bernardinuscollege en Global Exploration
Onze wereld wordt, figuurlijk gesproken uiteraard, steeds kleiner. Door sneller transport en met
name door (social) media worden wij allemaal dagelijks geconfronteerd met beelden uit alle uithoeken van de wereld. Het zuiden van Afrika of Zuidoost-Azië lijkt ineens niet meer zo ver weg. Ware
afstand is echter soms bedrieglijk. Onbegrip voor andere culturen ligt op de loer. Onbegrip voor
mensen die op een totaal andere manier leven dan wij gewend zijn.
Het Bernardinuscollege wil haar leerlingen de kans geven om zelf een eerlijk wereldbeeld te vormen.
Daarom werken we al bijna 10 jaar samen met de stichting Global Exploration. Samen met de
stichting bereiden we ieder jaar weer een groep leerlingen voor die dan onder begeleiding van
docenten van school drie weken de wereld intrekt om aan de andere kant van de wereld leeftijdsgenoten te ontmoeten. Samen met die leeftijdsgenoten wordt er dan gesport, gespeeld, gewerkt en
ervaringen uitgewisseld. Na thuiskomst geven deze leerlingen presentaties in klassen op onze school.
Op die manier brengen we onze school ieder jaar weer in contact met onze wereld. Afgelopen jaren
hebben er o.a. reizen
plaatsgevonden naar ZuidAfrika, Peru, Mongolië en Togo.
Het komende schooljaar staat
Nepal op de planning.
Bent u geïnteresseerd en wilt u
meer weten? Neem dan eens
een kijkje op onze facebookpagina Xplore Bernardinus voor
een nadere kennismaking met
dit prachtige project!
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Lesuitval
Naar aanleiding van de lesuitval, met name in het begin van het vorige schooljaar, is er door een
aantal ouders tijdens onder andere de informatieavonden de vraag gesteld hoe de langdurige
lesuitval en de mogelijke gevolgen hiervan door de school aangepakt worden. Op dit moment wordt
dit per geval bekeken. Dit kan onder andere door één of meerdere instructie-uren of werkuren in te
roosteren waar de leerling in de gelegenheid gesteld wordt om aan de docent vragen te stellen.
Gezien het feit dat het organiseren van dergelijke uren binnen een overvol rooster steeds lastiger
wordt en de huidige digitale leermiddelen en leerwegen hier veel meer maatwerk mogelijk maken, is
er werkgroep samengesteld die gaat kijken hoe een en ander structureel aangepakt kan worden.
Vervolgens zullen de resultaten besproken worden met de leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad. De nieuwe wet onderwijstijd maakt het namelijk mogelijk om zelf, in overleg met de
medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er sinds augustus
2015 een nieuwe wettelijke urennorm. De nieuwe norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de
hele opleiding.
Sinds het schooljaar 2015-2016 is er in het voortgezet onderwijs geen urennorm per leerjaar en per
leerling meer. De urennorm is vervangen door een urennorm per opleiding. Elke leerling moet een
programma kunnen volgen van:
·
3700 uur voor het vmbo;
·
4700 uur voor de havo;
·
5700 uur voor het vwo.
Binnen de nieuwe urennorm is veel ruimte voor maatwerk.
Iedere leerling kan een programma volgen dat aan de wettelijke
urennormen voldoet. Maar voor iedere leerling mogen scholen
ook van de normen afwijken. Dit gebeurt alleen als dat in het
belang van de leerling is.
Sommige leerlingen hebben genoeg aan minder onderwijstijd. Andere leerlingen hebben juist meer
onderwijstijd nodig. Binnen de nieuwe wet onderwijstijd is daar ruimte voor. Soms heeft een leerling
bijvoorbeeld genoeg aan 2 in plaats van 3 uur Nederlands of natuurkunde. Die leerling kan dan dat
uur aan een ander vak besteden of bijvoorbeeld aan zelfstudie.
Er is ook veel ruimte voor de invulling van de onderwijstijd. Scholen kunnen deze voor gewone lessen
gebruiken, maar bijvoorbeeld ook voor stages of projecten bij bedrijven of maatschappelijke organisaties of om colleges of vakken te volgen aan een universiteit of hbo-instelling.

Vervanging lessen O&O en natuurkunde in de onderbouw
In verband met de afwezigheid van dhr. Van den Broek zijn de afgelopen twee weken zijn lessen O&O
en natuurkunde uitgevallen. Met ingang van maandag 10 september worden alle lessen vervangen.
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Zowel bij O&O als bij natuurkunde worden de programma’s aangepast.







De 2 atheneumreeks O&O-lessen worden gegeven door mevr. Prumpeler.
De 3 atheneumreeks O&O-lessen worden gegeven door mevr. Derksen en dhr. Reumkens.
De 2 havo-reeks O&O-lessen worden gegeven door mevr. Lodewijks en mevr. Derksen.
De lessen natuurkunde van GYC21 worden gegeven door de heer Bouwens.
De lessen natuurkunde van ATC21 worden gegeven door mevr. Derksen.
De lessen natuurkunde van GY1 worden gegeven door dhr. Rusche.

We zijn blij dat we op korte termijn alle klassen op hebben kunnen vervangen en dat het onze
roostermaker is gelukt om binnen één dag alles passend te krijgen.

Terugblik op de infoavonden
In de afgelopen anderhalve week hebben de informatieavonden
plaatsgevonden waar u kennis gemaakt hebt met de teamleider en de
mentor van uw kind. In de vele gesprekken tijdens deze avonden
werd de samenwerking tussen ouders, leerlingen en de school
besproken. Vele ouders gaven aan zaken zoals het streven naar een
goede relatie met de leerling en ouders en het actief reageren op
verzuim te herkennen en te waarderen in de dagelijkse aanpak in de
school. De teamleiders en de mentoren hebben de ouders ook opgeroepen snel contact te zoeken
met de mentor als u vragen hebt, opmerkingen hebt of iets wilt bespreken over uw kind.

SVL in de brugklas
Vanaf volgende week zal de SVL (schoolvragenlijst) bij de leerlingen in de brugklas worden afgenomen. In de nieuwsbrief van vorige week werd hier al iets over verteld en op 31 augustus hebt u een
uitgebreide toelichting per mail ontvangen. Mocht de toestemmingsverklaring nog niet zijn ingeleverd, dan vragen wij uw zoon/dochter deze voor het weekend nog ondertekend te deponeren in de
doos die bij de receptie staat.
Over de afnames van testen in jaar 2 en 3 is nog geen extra informatie verspreid. Deze ontvangt u te
zijner tijd.

Mededelingen
Schoolfotograaf
Op maandag 10 september is de schoolfotograaf aanwezig om de nieuwe leerlingen op de
gevoelige plaat vast te leggen.
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Bernardinus kiest
Op dit moment kiest elke klas een leerling die de klas mag vertegenwoordigen. De klassenvertegenwoordigers overleggen regelmatig met de teamleider over schoolse zaken.
In week 37-38 wordt uit de klassenvertegenwoordigers per leerjaar per school één leerling
gekozen als lid van de leerlingenraad, die om de week met de rector vergadert.

Agenda
DAG
Woensdag
05-09-2018
Donderdag
06-09-2018
Vrijdag
07-09-2018
Maandag
10-09-2018

ACTIVITEIT

TIJD

PLAATS

Afname SVL 1e klas
mentorles in CO t/m 28-09
Schoolfotograaf

Dinsdag
11-09-2018
Woensdag
12-09-2018
Donderdag
13-09-2018

4

EXTRA

