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Technasium: de eerste projecten in de onderbouw
Brugklas
Tijdens de introductie hebben de brugklassers van het Technasium aan
teambuilding gewerkt. Ze moesten in groepen een zo hoog mogelijke toren van bamboestokken bouwen. Na een evaluatieronde werd nog een
tweede poging gedaan. Tijdens de eerste lessen O&O hebben ze geleerd
om plattegronden te tekenen en eenvoudige 3D-tekeningen te maken in
het programma Sketch-up. Daarna konden ze beginnen aan het eerste
project van dit schooljaar: het maken van een plan voor een natuurlijk
rookvrije nieuwe kantine op onze school waar ook een meer divers en
gezond aanbod aanwezig zal zijn. Aan het einde van het project worden
de plannen gepresenteerd aan de directie.

1

Klas 2
Leerlingen uit de tweede klas hebben een opdracht gekregen van Escaperoom Kerkrade. In abdij Rolduc zijn twee escaperooms gerealiseerd. De eigenaar wil deze kamers regelmatig vernieuwen. Aan de leerlingen de opdracht om een oud klaslokaal in het Rolduc tot een spannende escaperoom
te verbouwen. Er wordt hard gebrainstormd over mogelijke thema’s, moeilijke raadsels, spannende verhaallijnen en over ideeën voor het interieur.
Uiteindelijk zal een maquette en een draaiboek van alle raadsels worden
opgeleverd aan de opdrachtgever.
Klas 3De opdracht van de derde klassen is gekoppeld aan de tentoonstelling Nomadic Mountains in SCHUNCK*. Leerlingen ontwerpen een
refuge, een toevluchtsoord om tot rust te komen in Parkstad. Van het
ontwerp wordt een prototype gemaakt van gerecycled materiaal. Video’s van alle ontwerpen zijn tijdens de laatste fase van de expositie
in SCHUNCK* te zien!

Yannick vertelt…
Leerlingen zijn met zo veel meer bezig dan alleen school! In deze rubriek stellen we wekelijks een leerling centraal. Elke week praten we met één van onze leerlingen over wat hem/haar zoal bezighoudt.
Afgelopen week praatten we met Yannick.
Stel je even voor… Hoe heet je, hoe oud ben je, in
welke klas zit je, wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik ben Yannick Korver, 13 jaar, zit in HAT23 en ik tennis
graag.
Je tennist, waarom juist tennis?
Ik vind tennis een gave sport, omdat ik graag in teamverband sport, maar ook doelen voor mezelf wil behalen. Bij tennis kan dat optimaal. Competitie speel ik in
teamverband en toernooien speel ik voor mezelf.
Wanneer ben je met je sport begonnen?
Ik ben begonnen toen ik 5 jaar was. Ik zat toen op
zwemles (dat moest ik van mijn ouders), maar dat vond
ik echt niet leuk. Naast het zwemmen mocht ik toen
iets kiezen wat ik zelf wel wilde/ leuk vond. We zijn
gaan kijken bij voetbalverenigingen en bij tennisverenigingen. Tennis leek me wel leuk en zo is ‘t begonnen.
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Wat vind je zo leuk?
Wedstrijden spelen vind ik het leukst. De privétrainingen van Danny Krijntjes zijn heel intensief en
dan spelen we een uur voluit.
Heb je ook een idool?
Mijn idool is Roger Federer. Ik heb hem al een paar keer zien spelen. Zijn gedrevenheid en doorzettingsvermogen spreken mij heel erg aan. Hij heeft een heel goede forehand.
Als je zo goed wilt worden als Federer, train je vast ook vaak?
Op maandag train ik in Beek bij BRZ. Dat is een duotraining. Deze wordt gegeven door Yannick Zenden. Op dinsdag en woensdag heb ik privétraining van Danny Krijntjes bij TCLE in Eygelshoven.
Door Danny’s enthousiasme ben ik zo fanatiek geworden in mijn sport. Voordat ik bij hem begon
te trainen, speelde ik één uurtje per week, gewoon recreatief tennis. Op vrijdag heb ik bij BRZ in
Beek een groepstraining van 1,5 uur. Op zaterdag een duo training bij TC Break in Heerlen.
Wauw, dat is veel! En dan speel je daarnaast nog wedstijden? Ik speel toernooien en competitie.
Competitie speel ik voor TC Voerendaal. Toernooien op dit moment vooral in België, omdat daar
veel meer jeugd tennist en er dus ook veel meer toernooien worden georganiseerd. Mijn doel was
dit jaar om bij de beste 8 in mijn leeftijdscategorie te eindigen. Dan mocht ik namelijk de masters
spelen in België. Dat doel heb ik behaald! Ik werd zelfs eerste in mijn leeftijdscategorie. Sinds ik
wedstrijden speel, heb ik in totaal al 63 toernooien gewonnen. Dat is in Nederland en België.
Geweldig! Krijg je je talent ook goed met school gecombineerd?
In de weken dat er toernooien zijn, maak ik mijn huiswerk vaak in de auto. Dat is niet altijd even
makkelijk… Op dit moment kan ik het tennissen en leren nog goed combineren. Er zijn ook toernooien in de zomervakantie, dan speel ik bijna elke dag.
Wat wil je nog bereiken in je sport en in je studie?
Mijn doel is en blijft dat ik over een paar jaar een goede rating haal. Als je begint met tennissen,
heb je een rating van 9.9. Hoe beter je prestaties worden, hoe lager je rating wordt. Ik wil graag
een rating van 3,5 gaan halen. Dit lukt als je heel veel wedstrijden wint. Daarnaast wil ik graag binnen 5 jaar mijn havodiploma halen. Daarna wil ik in elk geval een opleiding gaan volgen die iets
met sport te maken heeft.
Dank je wel, Yannick, voor dit mooie interview. We merken dat je heel erg gedreven bent. We hopen
dat je droom later werkelijkheid wordt! Aan jouw passie en wilskracht zal het niet liggen. Natuurlijk
wensen we je ook veel succes met je studie!

Activiteiten
Onderwijs verbinden met maatschappelijke gebeurtenissen: droom en werkelijkheid
17 september 1944, de bevrijding van Heerlen, een historisch moment in de geschiedenis. De sectie
geschiedenis ondersteunt meerdere initiatieven rond het thema herdenking en bevrijding binnen en
buiten de school.
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Op vrijdag 14 september heeft voor de 33ste keer de kranslegging bij het monument van de in 1941,
als gevolg van de mijnwerkersstaking, gesneuvelde mijnwerkers Reinier Savelsberg en Meinardus Tempelaars plaatsgevonden. Onze leerlingen van G2 en de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Heerlense basisscholen De Ganzerik en Mijnspoor hebben onder begeleiding van docenten Martin van der
Weerden en Laura Thijssen deelgenomen aan de indrukwekkende herdenking in Heerlerheide. De leerlingen stonden door middel van toespraken, de stille tocht en de kranslegging stil bij de betekenis van
vrijheid in ons dagelijkse leven. Twee leerlingen uit G2 spraken over Roosje Schönthal en de democratie. Een leerling uit A5 speelde op trompet indrukwekkend The last post.
Leerlingen met leerproblemen van basisschool de Schakel uit Vrieheide zijn de komende weken een
aantal momenten op onze school te gast voor een project. Doel van dit project van leraar Roger Ackermann is om deze leerlingen weer opnieuw te enthousiasmeren voor het leren en ze tevens al eens
voorzichtig kennis te laten maken met het voortgezet onderwijs. Middels een aantal sessies (waarvan
drie op onze school) werken de leerlingen aan het onderwerp Tweede Wereldoorlog. Dave Packbier,
docent geschiedenis, is namens onze school de gastheer. Het project wordt afgesloten met een gemeenschappelijk bezoek aan het Brunssum War Cemetery (328 oorlogsgraven van het Britse Gemenebest) waar de kinderen een zelfgeschreven brief voorlezen aan de soldaten die daar begraven liggen.

Franciscusdag, 4 oktober 2018
Op 4 oktober vieren we feest! De jaarlijks terugkerende Franciscusdag, een traditie van het Bernardinuscollege! Franciscusdag is een ‘gewone’ schooldag, maar dan op een ‘bijzondere’ manier vormgegeven.
Waarom vieren we Franciscusdag?
- Franciscus is de patroonheilige van onze school. Bernardinus was een volgeling van Franciscus.
- Franciscus inspireert nog altijd – ook 8 eeuwen na zijn dood – veel mensen om goed te doen.
- We willen met onze leerlingen ook aandacht geven aan met elkaar ergens voor staan en gaan!
- Franciscus wees op drie maatschappelijke thema’s die nog altijd om aandacht schreeuwen:
1. vrede;
2. de zorg voor de natuur, het milieu;
3. de zorg voor de ander.
Wat doen we?
- Mentoren bereiden met hun mentorklas een activiteit voor waarmee – naast het feestelijke karakter – ook geld opgehaald kan worden voor de sociale doelen die passen bij één van de drie
thema’s.
- Elf leerlingen van de Business School zorgen voor de totale organisatie, en daar zijn we trots op!
Dus: Franciscusdag is een ‘gewone’ schooldag, maar dan ‘bijzonder’! We vieren het leven en denken
aan mensen en dieren die het niet zo goed hebben.
U bent van harte welkom om tussen 10.00 uur en 13.30 uur met ons mee te komen vieren! Laat u
verrassen door de vele en leuke activiteiten!
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Expedition Bernardinus en Apollomiddagen
De voorlopers op de infoavonden en open dag gaan van start!
In de eerste weken van het schooljaar zijn de voorbereidingen al in volle gang voor de activiteiten
waarbij het Bernardinuscollege vele leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs ontvangt. Het
doel van de activiteiten is om de gastleerlingen vroegtijdig kennis te laten maken met onze school.
Bij de Expedition zijn de basisscholen uitgenodigd zich in te schrijven met hun groep 8 en voor de Apollomiddagen (voorheen de Athenamiddagen) kunnen alle gastleerlingen zich voor diverse woensdagmiddagen individueel inschrijven via de website. Het Apolloprogramma is voor havo-, atheneum- en
gymnasiumleerlingen bedoeld.
Expedition Bernardinus is het programma waarin gehele groepen 8 van de basisscholen in de regio
onze school bezoeken. Dit alles zal plaatsvinden vanaf 24 oktober tot en met 2 november 2018. In het
scheikunde lab (Monic van Workum en Yvonne Hemer) gaan de gastleerlingen proefjes doen. In het
technasium (team O&O en Tessa Lodewijks) werken ze aan een korte opdracht volgens de opzet bij het
vak onderzoeken & ontwerpen en in de mediatheek/het OLC verzorgen de moderne vreemde talen
(Ineke van den Aakster, Jeffrey Bertram en Jacqueline van der Werf) een programma waarbij de gastleerlingen actief aan de gang gaan met de talen Engels, Duits en Frans. Kers op de taart is het nieuwe
programma onderdeel waarbij de sectie aardrijkskunde (Raf van Loo en Erik Krutzer) betrokken is.
Deze vierde activiteit is ontstaan gezien de vele aanmeldingen van basisscholen. Met dank aan Raf en
Erik kunnen we maximaal 28 groepen ontvangen in plaats van maximaal 14 groepen. Monique Palmen
(teamleider atheneum onderbouw) is vanaf dit schooljaar contactpersoon voor de basisscholen en de
organisatoren binnenshuis. De leerkracht van groep 8 schrijft zijn of haar klas bij haar in voor deelname.
Het Apolloprogramma start al in week 39. De gastleerlingen schrijven zich momenteel in via de website voor vier rondes van workshops. Als u klikt op de link hierboven, kunt u zien: de keuze is reuze! In
week 44, 48 en 9 zijn de overige Apollo(woensdag)middagen. De organisatoren, Erik Schneiders en
Maarten Grond, en alle deelorganisatoren hebben zowel de communicatie rondom de Apollomiddagen als de naam aangepast. Vele ouders en gastleerlingen waren in de veronderstelling dat de middagen enkel bedoeld waren voor toekomstige vwo-leerlingen. Het programma heeft echte als doel leerlingen kennis te laten maken met de verschillen tussen havo, atheneum en gymnasium. De gastleerlingen die een focus hebben op vwo, krijgen ook de verschillen tussen het atheneum en het gymnasium mee.
De Informatieavonden en Open Dag 2019. De informatieavonden zullen plaatsvinden op dinsdag 15
en donderdag 17 januari 2019 en de Open Dag op zaterdag 9 februari 2019.
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Screening rekenvaardigheid richting 3F niveau, TOA
Hieronder ziet u op welke momenten voor welke klassen toetsen worden afgenomen om te kijken op
welk niveau de leerling zit op het gebied van rekenvaardigheid.
Leerjaar 1
NIO, bevat rekenonderdeel, capaciteit op een schaal van 1 t/m 9 . Laagste scores remediëren.
Remediering starten 3 weken na de uitslag van de NIO-test.
2 havo afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 8 januari H21 (lok 250), H22 (lok 251) en H23 (lok 261), 60 (+15) minuten.
Niveau 2F-3F.
2 atheneum afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 15 januari A21 (lok 250), A22 (lok 251) en A23 (lok 261).
Niveau 2F-3F.
2 gymnasium afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 22 januari G21 (lok 250) en G22 (lok 251).
Niveau 2F-3F.
3 havo afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 27 november H31 (lokaal 261), 60 (+15) minuten
Dinsdag 4 december november H32 (lok 250), H33 (lok 251) en H34 (lok 261), 60 (+15) minuten.
Niveau 2F-3F.
3 atheneum afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 2 oktober A31 (lok 250), A32 (lok 251) en A33 (lok 261)
60 (+15) minuten toets. Niveau 2F-3F.
3 gymnasium afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 27 november G31 (lok 250) en G32 (lok 251).
60 (+15) minuten. Niveau 2F-3F.
Remediëring onderbouw start in de week van 1 februari
4 havo afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 23 oktober H41 (lok 250), H42 (lok 251) en H43 (lok 261).
Dinsdag 30 oktober H44 (lok 261).
75 (+ 20 ) minuten toets. Niveau 2F-3F.
4 atheneum afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 13 november A41 (lok 250), A42 (lok 251) en A43 (lok 261) .
Dinsdag 20 november A44 (lok 261).
60 (+15) minuten toets. Niveau 2F-3F.
4 gymnasium afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 20 november G41 (lok 250) en G42 (lok 251)
60 (+15) minuten toets. Niveau 2F-3F.
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5 atheneum afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 6 november A51 (lok 250), A52 (lok 251) en A53 (lok 261)
75 (+20 ) minuten toets. Niveau 3F.
5 gymnasium afname screening rekenen, start 14.45 uur
Dinsdag 30 oktober G51 (lok 250) en G52 (lok 251)
75 (+20 ) minuten toets. Niveau 3F.
Remediëring bovenbouw start in de week van 3 december

Mededelingen
Publicatie PTA’s week 38
Conform afspraak worden de PTA’s en het examenreglement deze week gepubliceerd. Leerlingen
ontvangen deze in de mail en op korte termijn treft u op de website een knop aan waar u de documenten aantreft.
Geld ophalen reisweek
Na de jaarlijkse reis-/werkweek in maart 2018 bleek er voor een aantal reizen geld over te zijn.
Betreffende leerlingen ontvingen van hun reisleider een mail hierover met een bijlage die de ouders dienden te ondertekenen voor het contant afhalen van de restitutie.
Echter, een paar leerlingen zijn hun geld nog steeds niet komen ophalen. Zelfs na een aantal herinneringsmails van de administratie (van maart t/m september) wordt er niet gereageerd.
Heeft uw kind deelgenomen aan de reisweek Rome, werkweek Sport of werkweek Ak/Gs en de
restitutie nog niet opgehaald? Vraag dan uw kind naar de mail welke hij/zij ontvangen heeft van
de reisleider in maart of april.
Graag willen wij iedereen die hier recht op heeft de restitutie teruggeven.
Met vriendelijke groet,
Financiële administratie Bernardinuscollege

Huiswerk noteren in SOM
Het huiswerk dat in de lessen wordt opgegeven door de docenten wordt vermeld in SOM. Dit is
een afspraak voor de onderbouw en de bovenbouw. Wij hebben docenten nogmaals gevraagd
om het huiswerk consequent in SOM te vermelden. Op deze wijze kunnen de leerlingen en u ,de
ouder(s), het huiswerk gemakkelijk terugvinden en volgen.
Studiewijzers en –planners die bij vakken worden gebruikt zijn uiteraard ook richtinggevend.
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Pauzeren in de gangen 255 en 355
De leerlingen van de onderbouw pauzeren in de Windthal en in de pauzeplekken in het gymnasiumgebouw. In toenemende mate neemt de drukte toe in de gangen 255-259 en 355-359 tijdens
de pauzes. In de genoemde gangen staan de computerkasten. Vanaf week 39 kunnen de gangen
in de pauzes niet meer gebruikt worden. De studiewerkplekken kunnen wel gebruikt worden net
zoals de Windthal, Berekuil en het schoolplein. Leerlingen die het vak Onderzoeken & Ontwerpen volgen binnen het Technasium ontwikkelen in het kader van een O&O-project plannen voor
de invulling van een nieuwe pauzeruimte die voldoet aan de behoefte en wensen van de leerlingen. Later ontvangt u hierover meer informatie.

Studiekeuzespecial voor eindexamenleerlingen
Voor ouders van wie de zoon/dochter in het eindexamenjaar zit, is deze link naar de Studiekeuzespecial 2018-2019 zeker aan te bevelen! Veel interessante onderwerpen komen aan bod.
Kiezen, hoe doe je dat? Aanmelden, hoe werkt dat? Studiekosten, hoe betaal je die?
André Erven (decaan)
Stukje voor de nieuwsbrief?
Hebt u opmerkingen over of suggesties voor in de nieuwsbrief? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar nieuwsbrief@bernardinuscollege.nl.

Agenda
DAG

ACTIVITEIT

TIJD

Woensdag
19-09-2018
Donderdag
20-09-2018

Publicaties PTA in mailbox leerlingen

Vrijdag
21-09-2018

Aachenrally Ath. 3
Excursie MAW H4,G4,A5,G5
Excursie Xanten G1
DSM V6

Maandag
24-09-2018

Erasmus + G4 A4 t/m 28-9

Dinsdag
25-09-2018
Woensdag
26-09-2018

Apollomiddag
Voetbaltoernooi Parkstad
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PLAATS

