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Privacywet (AVG)
Zoals we al reeds eerder hebben gecommuniceerd via de nieuwsbrief is met ingang van mei 2018
de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Op hoofdlijnen is op stichtingsniveau
voorzien in beleid dat voldoet aan de betreffende wet. Op het bestuursbureau van de SVO|PL is
Dio Bos functionaris gegevensbescherming, vanuit het Bernardinuscollege is Stan Wilden de
contactpersoon. De ervaring leert dat bij het implementeren en uitvoeren van deze complexe
wetgevingen er de nodige zaken op detailniveau mogelijk herzien dienen te worden. Daarnaast zijn
er altijd zaken waarin de wetgeving eenduidig is. Zowel van ouders, medewerkers als de MR krijgen
we hierover vragen. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen worden de ingebrachte
vragen zo spoedig mogelijk getoetst aan de huidige wetgeving. Mocht u vragen of opmerkingen
met betrekking tot de AVG, dan kunt u zich richting tot de desbetreffende teamleider van uw
zoon/dochter.

PTA
In de recente nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen over het PTA en het Examenreglement.
Donderdag 6 september en 10 september is er met de collegae van de PMR en de leden van de MR
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uitvoerig gesproken over het Programma van Toetsing en Afsluiting en het Examenreglement. De
medezeggenschapsraad (MR) heeft zijn instemming gegeven aan de documenten. Op dit moment
worden de puntjes op de i gezet om het PTA en het Examenreglement voor de uiterlijke wettelijke
publicatiedatum van 1 oktober gereed te hebben.
In de loop van week 38 zullen de documenten toegestuurd worden naar de leerlingen, de medewerkers, de onderwijsinspectie en het bestuur van SVO|PL. Tijdens de laatste controle zijn een
paar beschrijvingen geconstateerd die voor verschillende uitleg vatbaar zijn. Deze beschrijvingen
zijn aangepast. Het gehele proces vergt tijd en aandacht van de samenstellers. Zoals vorige week
beschreven, is het in het belang van de leerlingen om het PTA zo secuur mogelijk samen te stellen
en daarmee mogelijke problemen in het schooljaar te voorkomen. Wij danken dan ook iedereen
voor het geduld. Het proces om het PTA en Examenreglement samen te stellen zal in het huidige
schooljaar t.b.v. het schooljaar 2018-2019 nog eerder gestart worden.
De leerlingen van de huidige examenklassen havo, atheneum en gymnasium hebben hun PTA al
ontvangen in het jaar dat zij gestart zijn met de tweede fase voor meerdere vakken waar
schoolexamens al in de voorexamenklassen geplaatst zijn. Als een vak de schoolexamens enkel in
het examenjaar laat plaatsvinden, dan treffen de leerlingen dit aan in het PTA 2018-2019.
Daarnaast is afgesproken dat de vakdocenten de betreffende PTA’s met de leerlingen bespreken.
Daarbij hoeft men in principe niet te wachten op de formele instemming van de MR, aangezien de
MR zich met name buigt over de kaderstelling en de vraag of het examenreglement en het PTA
voldoen aan de wettelijke voorschriften. Mochten er nog onverhoopte mutaties plaatsvinden dan
zullen deze direct verwerkt en gecommuniceerd worden.
Het moment waarop een leerling start met de tweede fase in leerjaar 4 wordt een cohort
genoemd. In het bespreken van de PTA’s met leerlingen en docenten merken we dat er enige
onduidelijkheden zijn over het concept cohort. Een cohort is een groep leerlingen die gezamenlijk
aan de bovenbouw in een bepaalde school begint, bijvoorbeeld A4. Deze leerlingen doorlopen de
schoolexamenprogramma’s in drie jaren en doen dan eindexamen. De groep leerlingen die nu in A4
zit en over 3 jaar eindexamen doet, wordt aangeduid met cohort 2018-2021. Tenzij een leerling
doubleert of overstapt, blijft hij in dit cohort.
Een vaksectie schrijft een PTA voor een cohort. Op het moment dat een leerling in een cohort
komt, is het PTA voor het hele cohort klaar. Dat wil zeggen dat de indeling van de toetsen, de
weging en de toetsstof vast ligt. Het PTA van een cohort mag alleen met melding aan de inspectie
en de medezeggenschapsraad worden aangepast.
Meerdere leerlingen hebben zich gemeld bij teamleiders en mentoren met de opmerking dat zij
niet weten wat de leerstof is voor de komende schoolexamenperiode. De docenten maken er werk
van de leerlingen goed te informeren met name bij de vakken waar pas in het examenjaar de PTA
toetsen staan. De mentoren bespreken het PTA met de leerlingen als dit gepubliceerd is. Wij
adviseren u om de regelgeving en het Examenreglement omtrent ziekte, te laat komen en
dergelijke te lezen en met uw kind te bespreken.
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Rekentoetsen
Rekenonderwijs in Nederland
Hoewel Nederland een kwalitatief goed onderwijssysteem heeft en op bepaalde leergebieden
relatief hoog scoort, zijn er zorgen over het beheersen van de basiskennisvaardigheden voor
rekenen. Er is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen op
verschillende momenten in het onderwijs. Een leerling kan alleen een diploma halen als een
centrale rekentoets gemaakt is. Het cijfer komt op de cijferlijst te staan.
Rekenen op het Bernardinuscollege
Niet alle leerlingen hebben rekenlessen nodig. We geven alleen rekenlessen aan de leerlingen die
een vooraf vastgestelde norm niet halen. Alhoewel het rekenbeleid jaarlijks wordt geëvalueerd en
aangepast, veroorzaakt de afname van de diagnostische rekentoetsen ieder jaar enige onrust.
Daarom is besloten dat:
- de leerlingen van klas 1 geen rekentoets hoeven te maken. We selecteren de leerlingen op
basis van het resultaat van de NIO.
- de leerlingen van klas 2 t/m 4 en 5 vwo de rekentoetsen op dinsdagmiddagen maken, volgens
een vooraf bepaald rooster. De TOA’s ondersteunen ons bij de afname van de toetsen.
Hiervoor hartelijk dank!
- halverwege de rekenlesperiode een tussentoets wordt afgenomen bij de leerlingen die
rekenles hebben. Bij een voldoende resultaat kan gestopt worden met de rekenles.
In principe hoeven de leerlingen zich niet voor te bereiden voor deze diagnostische rekentoets,
maar willen ze hoger scoren, dan is een voorbereiding aan te bevelen.
Op deze website van cito.nl staan voorbeeldtoetsen, met antwoordtabellen en omzettingstabellen.
De 2F-toetsen zijn voor klas 2 en 3, de 3F-toetsen zijn voor klas 4 en 5.
Het schema van afname van de rekentoetsen wordt volgende week bekend gemaakt.
Wij wensen onze leerlingen veel succes bij de rekenscreening!

Mededelingen
Infoavonden en open dag
Dinsdag 15 en donderdag 17 januari vinden de informatieavonden plaats. De open dag is op
zaterdag 9 februari.
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Bereikbaarheid school
We hebben vernomen dat school vaak telefonisch slecht bereikbaar is. Vandaag hebben we dit
onderzocht en actie ondernomen om dit probleem te verhelpen. We hopen dan ook dat dit op
korte termijn zal zijn opgelost.
Excuses voor het ongemak!

Activiteiten
Webinar studiefinanciering Studiefinanciering: hoe werkt het?
Uw kind doet dit jaar eindexamen? Een spannend jaar, waarin ook vooruit gekeken wordt naar het
jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan een hogeschool of universiteit!
Er komt dan veel op u af. Een studie kiezen, wel of niet op kamers. En hoe gaan we die studie
financieren? Hoe zit dat eigenlijk met de studiefinanciering tegenwoordig? Is dat allemaal
‘leenstelsel’ geworden? Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet u als ouder de
studie zelf betalen?
Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Om u van alle
informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar op
donderdag 4 oktober om 19.30 uur. Een webinar is een voorlichting die u thuis achter de computer
kunt bekijken. In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de
(toekomstige) studiefinanciering van uw kind. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te
stellen aan medewerkers van DUO.
Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met uw emailadres is voldoende.
Als u alles wilt weten over de studiefinanciering van uw kind, schrijft u zich dan hier in voor het
webinar. Mocht de bovenstaande link niet werken, kopieer dan de volgende link en plak deze in uw
browser: https://duo.nl/webinar.
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Moleculaire koks
Vrijdagmiddag 7 september was het dan zover: de kick-off van het O&O-project ‘Moleculair koken’.
Samen met leerlingen van het Graaf Huyn, het Arcus en het Sophianum verzamelden onze
vierdejaars leerlingen zich in het studiehuis waar ze de opdracht kregen om komende periode een
moleculaire kookworkshop te ontwikkelen voor het Continium. Daarna was het de beurt aan Eke
Mariën, die een demonstratie moleculaire gastronomie gaf. Naast demonstreren van bepaalde
technieken mocht er van Eke ook geproefd worden. Na deze inspirerende middag is het afwachten
wat de leerlingen van deze smakelijke opdracht zullen b(r)ouwen.

Excursie MAW 4 havo en 5 vwo
Op vrijdag de 21e september brengen beide klassen een bezoek aan het herinneringscentrum
nationaal monument kamp Vught. Naast een rondleiding over het kampterrein wordt er ook een
bezoek gebracht aan de fusilladeplaats. De tentoonstelling vrouwen in het verzet vereren we
eveneens met een bezoek. Tot slot worden we in contact gebracht met een oud-kampgevangene.
Hij zal aan de leerlingen kort zijn levensverhaal vertellen.
In de namiddag gaan we samen naar het centrum van de stad ’s-Hertogenbosch. Hier zullen de
leerlingen in groepjes rondwandelen en aan een opdracht voor het nieuwe vak
maatschappijwetenschappen werken. Het is
een foto-opdracht waarbij de leerlingen
aangeven met welke van de vier
hoofdconcepten (Vorming, Verhouding,
Binding of Verandering) zij te maken hebben.
Daarnaast geven ze tevens aan van welke
van de 24 kernconcepten sprake kan zijn,
bijvoorbeeld identiteit/cultuur, sociale
ongelijkheid/conflict, sociale cohesie
/groepsvorming of globalisering.
dhr. De Heer, dhr. Erven
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Kick-off ontwikkelen van Academische Vaardigheden (AcVA)
Op 28 september volgen de leerlingen van 5 atheneum geen reguliere lessen, maar workshops en
lezingen. Deze bereiden de leerlingen voor op een vervolgstudie. Het programma wordt in samenwerking met de Universiteit Maastricht vormgegeven.
De lezingen en bijeenkomsten vinden plaats in het auditorium en het studiehuis. Rond 13.00 uur
zijn de leerlingen in gesprek met studenten van de Universiteit Maastricht.
Naast de kick-off worden er op 5 atheneum vaardigheidslessen verzorgd. De leerlingen hebben
gekozen voor vaardigheidslessen bij één vak, ook wel een AcVa-module genoemd. Tot de Kerst
worden er modules door de volgende vakken gegeven: natuurkunde, economie en een taal.

Franciscusdag 2018
Op 4 oktober vieren wij weer met (bijna) alle leerlingen Franciscusdag. Meer informatie over deze
traditie leest u binnenkort in de nieuwsbrief. De leerlingen van 5 havo en 6 vwo staan op dat
moment voor hun eerste SE-week. Daarom zal Franciscusdag voor deze leerlingen een studiedag
zijn.

Agenda
DAG
Woensdag
12-09-2018

Donderdag
13-09-2018
Vrijdag
14-09-2018
Maandag
17-09-2018

ACTIVITEIT

TIJD

PLAATS

extra mentoruur klas 1, wk 37,
38, 39, 40, 43
afname SVL 1e klas mentorles
in CO t/m 28-09-2018

Informatie Erasmusreis
Roemenië
Vergadering ouderraad

Auditorium
Max v.d. Schootzaal

18.30
19.00

Dinsdag
18-09-2018
Woensdag
19-09-2018
Donderdag
20-09-2018

6

EXTRA
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