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Informatievoorziening binnen onze school
Zoals wij reeds eerder hebben gecommuniceerd hechten we als school eraan dat eenieder goed en
periodiek geïnformeerd wordt. Dat is niet gemakkelijk, want binnen een complexe organisatie als een
school en gezien de fase waarin de school zich nu bevindt, zijn er erg veel processen en activiteiten.
Het grote dilemma in dezen is enerzijds zorg te dragen voor een zo compleet mogelijk beeld van al
deze processen en activiteiten en anderzijds ervoor te zorgen dat de informatie op een handzame
wijze verspreid wordt. Aangezien er op dit moment gewerkt wordt met een opmaak in Word waardoor we berichten niet verkort kunnen weergeven, bijvoorbeeld met hyperlinks, ontvang je steeds
een relatief omvangrijk document.
We zijn momenteel in overleg met het bureau, dat ook de website host, om de nieuwsbrief te publiceren in een overzichtelijke, goed leesbare versie met hyperlinks. Tevens biedt dit de mogelijkheid
om de website en de nieuwsbrief te linken, waardoor de informatievoorziening nog gebruiksvriendelijker wordt.
Bovendien bestaat er binnen school een werkgroep communicatie die onderzoekt hoe communicatie
in al zijn complexiteit en verschijningsvormen structureel verbeterd kan worden. Mocht u vragen,
aanvullingen of stukjes voor de nieuwsbrief hebben, stuur dan uw feedback of inzending naar ons
mailadres: nieuwsbrief@bernardinuscollege.nl.

Leerlingenraad 2018-2019
De leerlingenraad van het Bernardinuscollege wordt door de leerlingen zelf samengesteld. De raad
bestaat uit een dagelijks bestuur en klassenvertegenwoordigers. De afgelopen weken hebben verkiezingen plaatsgevonden, georganiseerd door de leerlingenraad: op alle klassenvertegenwoordigers
kon gestemd worden en per jaarlaag, per schooltype is één vertegenwoordiger gekozen als lid van de
leerlingenraad. Daarmee vertegenwoordigen deze 18 leerlingen alle leerlingen van de school. Naast
het organiseren van schoolactiviteiten geeft de leerlingenraad gevraagd en ongevraagd advies aan de
school(leiding) aangaande allerlei schoolse aangelegenheden.
Op basis van de tevredenheidsonderzoeken die we afgenomen hebben voor de afdelingen havo en
atheneum (gymnasium volgt medio december) willen we de leerlingenraad veel nauwer betrekken
bij de ontwikkelingen op onze school. Tevens zijn we in overleg met de leerlingenraad hoe we de
communicatie naar en voor leerlingen kunnen verbeteren.

Noah vertelt…
Noah, stel jezelf even voor!
Ik ben Noah van Wersch, ik ben 12 jaar en zit in klas HAT12. Mijn
hobby’s zijn gamen, vooral Fortnite, Minecraft en ik zit op voetbal.
Wat is je eerste indruk van het Bernardinuscollege?
Wij reden lang geleden lans het gebouw van het Bernardinuscollege
en toen dacht ik: dit is net de school van Harry Potter! Toen ik de
eerste keer binnenkwam, vond ik het vooral erg groot, maar wel
heel leuk.
Heb je een leuke klas en leuke docenten?
Ik heb een leuke klas, maar het is soms wel een beetje druk. De docenten zijn leuk, maar ik heb nog geen favoriete docent.
Ben je naar het ‘muggenbal’ geweest? Was dit een leuk feest?
Ik vond het muggenbal erg leuk, ik ben zelfs tot het einde gebleven.
Mis je de basisschool?
Nee, voor geen meter! Wel had ik daar veel minder huiswerk. Het huiswerk nu is soms erg
veel en dan vind ik het wat minder leuk, maar soms vind ik het ook leuk om te doen. Dat ligt
ook een beetje aan het vak.
Hoe vind je het om met andere leerlingen van de school te pauzeren?
Leuk.
Wat maakt Bernardinus voor jou speciaal?
Ik vind het Technasium erg leuk.

Activiteiten
Franciscusdag 4 oktober
Franciscusdag is een ‘gewone’ schooldag, maar dan op een ‘bijzondere’ manier vorm gegeven. Alle
leerlingen, behalve de examenklaskandidaten, zijn deze dag aanwezig. U als ouder/verzorger bent ook
van harte uitgenodigd om binnen te lopen!
De organisatie is in handen van leerlingen van de Business School. Klassen regelen zelf activiteiten om
op die manier geld op te halen voor de goede doelen.
De goede doelen zijn:
Het Nationaal Ouderenfonds
Voedselbank Limburg Zuid
IVN Natuureducatie
Stichting Hip (hulp aan eenzame mensen)
Dierenambulance
Stichting Taiama-Andreas (werkt met jongeren in Sierra Leone)
KWF Kankerbestrijding
Franciscusoord Mytylschool.
Het programma van deze dag is als volgt:
9.00 uur: leerlingen op school, inrichten lokalen.
10.00 uur: officiële opening.
13.30 uur: einde én gezamenlijk opruimen.

Project Basisschool de Schakel
Tijdens de eerste bijeenkomst met een groep leerlingen van Basisschool De Schakel hebben
we ons bezig gehouden met de bevrijding van onze streek in september 1944. Aan de hand
van de complete uitrusting van een geallieerd soldaat en filmbeelden en foto’s van de bevrijding hebben de leerlingen zich proberen in te leven in de feestvreugde tijdens de komst van
de bevrijders. Maar ook werd de vraag gesteld: ‘Wat hadden die jongens zo ver van huis hier
te zoeken?’ Aan het einde van de bijeenkomst werd deze vraag gekoppeld aan de hoofvraag
‘Wat was de Tweede Wereldoorlog en wat zijn de belangrijkste oorzaken en gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog?’ Aan de hand van deelvragen kreeg elke deelnemer de taak om een
deel van de hoofdvraag te beantwoorden en deze antwoorden uiteindelijk te presenteren.
Donderdag 27 september moesten de leerlingen hun ‘onderzoek’ aan de rest van de groep
presenteren. De kinderen hadden goed hun best gedaan; de ene na de andere deelvraag werd
(enthousiast) beantwoord en tot slot kwam men samen tot belangrijke conclusies. Zo vonden
de leerlingen bijvoorbeeld het Frans-Duitse conflict dat decennialang smeulde en tot twee
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keer toe de wereld in brand zette ‘echt wel kinderachtig’. Iedereen was het er over eens dat
overleg veel beter was dan oorlog. Ook trok men de conclusie dat democratie veel beter was
dan dictatuur en dat we allemaal samen de toekomst in handen hebben en er verantwoordelijkheid voor dragen. Voor jonge mensen die 11, 12 jaar oud zijn, zijn deze onderwerpen best
wel zware kost, maar tegelijkertijd vormen de bevindingen van deze dag belangrijke conclusies voor leerlingen van deze leeftijd.
Aanstaande donderdag 4 oktober bezoeken we met z’n allen het museum Eyewitness in Beek
om een beter beeld te krijgen van de laatste grote wereldoorlog. Dan krijgen de leerlingen tevens de volgende onderzoeksopdracht: ‘Zoek in je eigen omgeving minstens vijf overblijfselen
van of verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog’. Tijdens de laatste sessie bespreken we
dan de resultaten van deze opdracht en bereiden we de deelnemers voor om zelf een brief te
schrijven aan een van hun (overleden) bevrijders. Die brief mogen zij dan voorlezen op het
Britse oorlogskerkhof in Brunssum.

Mededelingen
Vrijdag 5 oktober: Dag van de Leraar (Lesvrije dag leerlingen)
Aanstaande vrijdag zullen de medewerkers van alle SVO|PL- en LVO-scholen in de regio Parkstad
deelnemen aan een studiedag in het teken van de Dag van de Leraar in het Parkstad Limburg Stadion. De dag is georganiseerd door beide besturen.
Terwijl de medewerkers van het Bernardinuscollege naar allerlei interessante sprekers luisteren
en deelnemen aan verschillende workshops, kunnen onze leerlingen zich die dag optimaal voorbereiden op de proefwerk-/examenweek en hebben derhalve een lesvrijedag.
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Agenda

DAG

ACTIVITEIT

Woensdag
03-10-2018

Proefwerkweek BB + SE

Donderdag
04-10-2018

Franciscusdag

Vrijdag
05-10-2018

Dag van de leraar
Lesvrij voor leerlingen

Maandag
08-10-2018

Proefwerkweek BB + SE
Proefwerkweek 2 + 3
Proefwerkweek light klas 1

Dinsdag
09-10-2018

Proefwerkweek BB + SE
Proefwerkweek 2 + 3
Proefwerkweek light klas 1

Woensdag
10-10-2018

Proefwerkweek BB + SE
Proefwerkweek 2 + 3
Excursie brugklassers
naar Keulen

Donderdag
11-10-2018

NIO klas 1

TIJD
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PLAATS

