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Welkom!
In de afgelopen weken heeft u hopelijk kunnen genieten met uw gezin van de vakantie en goed kunnen ontspannen. Gebeurtenissen in de finale van het afgelopen schooljaar zorgen ervoor dat wij met vertrouwen en energie
aan de slag kunnen gaan in het nieuwe schooljaar. De mooie examenresultaten, de onderwijsresultaten van de verschillende afdelingen en de vele initiatieven om het onderwijs binnen onze school op een kwalitatief hoog niveau te
brengen, maken dat onze school weer en meer op de kaart komt te staan. Door oog te hebben voor elkaar, getuige
de afscheidsviering van mevrouw Leufkens (Duits), dhr. Cordeweners (Frans) en dhr. Heck (Klassieke talen), waar
veel collegae een mooie bijdrage aan hebben geleverd en de laatste schooldag in Vaals georganiseerd door de personeelsvereniging, groeit het vertrouwen dat wij samen de ingezette ontwikkelingen niet alleen consolideren maar
op onderdelen versterken. Wij staan als school voor een aantal grote uitdagingen.

Uit de gesprekken die onze nieuwe rector Guy de Munck gevoerd heeft met alle collegae, ouders en uit het tevredenheidsonderzoek medewerkers is gebleken dat er behoefte is aan sterke verbetering van de communicatie. De
ervaring leert dat communicatie een zeer breed en rekbaar begrip is. Deze nieuwsbrief is slechts een onderdeel van
de totale communicatie binnen onze school.
Vanaf dit schooljaar is er een werkgroep, bestaande uit Germa van Loon, Peter-Paul Lenssen, Guy de Munck, Monique Palmen en Sander Persoon, die zich bezighoudt met de samenstelling en de eindredactie van de wekelijkse
nieuwsbrieven voor medewerkers, ouders en leerlingen. De communicatie in zijn totale breedte zal de komende
maanden in samenspraak met de verschillende geledingen binnen onze school gestalte krijgen. Het doel van de
nieuwsbrief is om transparant en tijdig de verschillende geledingen te informeren over actuele zaken die binnen en
buiten onze school spelen.
Daarnaast willen wij de nieuwsbrief ook een ‘platform’ laten zijn voor mooie ontwikkelingen, gebeurtenissen, prestaties door school, medewerkers, leerlingen enz. De nieuwsbrief wordt wekelijks samengesteld volgens een herkenbare opzet die gekoppeld is aan de belangrijkste processen binnen de school. De onderwerpen die u zult terugvinden in de nieuwsbrief zijn onder andere de weekagenda, dagelijkse organisatie, onderwijs, personele zaken, leermiddelen, ICT, gebouw en infrastructuur, administratie en rooster, financiën.
De wekelijkse nieuwsbrief ontvangt u in uw mailbox. Ook al heeft de school een informatieplicht, u mag het ontvangen van de nieuwsbrief desgewenst weigeren. Deze treft u tevens aan op onze website: actueel > Nieuwsbrief.www.bernardinuscollege.nl

Eerste schoolweek
Maandag en dinsdag wordt het schooljaar gestart met twee studiedagen voor alle medewerkers
van het Bernardinuscollege. Middels een gevarieerd programma wordt eenieder meegenomen in
de eerste stappen van vierjarige transformatie waarin een duurzame verandering leidt tot excellent
onderwijs en een (professionele) onderwijscultuur. De komende weken zullen leerlingen en ouders
ook in dit proces betrokken worden.
Op woensdag 22 en donderdag 23 augustus vinden de introductiedagen plaats voor onze nieuwe
brugklassers. Op woensdag zullen zij om 09.30 uur bijeenkomen in de Windthal. Vervolgens starten
ze met de mentor aan het programma om kennis met elkaar en met de school te maken. Op donderdag starten de leerlingen om 08.30 uur. Beide dagen sluiten zij rond 14.15 uur af.
Voor de leerlingen van klas twee tot en met zes vindt de introductie op woensdag 22 augustus
plaats van 14.30 uur tot 16.00 uur. Het lokalenschema is hangt maandag op bij de receptie en
schoolassistenten. Op donderdag starten de lessen voor de leerlingen vanaf klas 2 volgens het lesrooster. Onze brugklassers starten op vrijdag met hun eerste lesdag.

Inloggegevens schoolaccount
De inloggegevens en –instructies voor de brugklassers worden gegeven tijdens de introductiedagen.
Voor nieuwe leerlingen die in leerjaar 2 tot en met 6 beginnen, de zogenaamde zij-instromers, liggen deze vanaf woensdag 22 augustus in lokaal 261.
Mocht u vragen hebben over uw account of dat van uw zoon/dochter, of bent u gegevens kwijt, dan
kunt u contact opnemen met mevrouw Lea Dortants (hac.dortants-noel@bernardinuscollege.nl)

Absentiebeleid
Landelijk is verzuim een hot issue. Veel aandacht gaat uit naar de absentie van leerlingen en het
monitoren hiervan. Dit gebeurt door DUO, de leerplicht, maar in de basis ook door de scholen zelf.
Als Bernardinuscollege willen en moeten we de absentie stevig monitoren, van het registreren tot
het afhandelen hiervan. Vandaar dat we momenteel het absentiebeleid goed onder de loep nemen
om te komen tot een eenduidige en goed functionerende procedure. Dit alles met als doel dat iedere leerling in beeld is en er tijdig gesignaleerd en gehandeld kan worden.
Volgende week wordt U in de nieuwsbrief verder geïnformeerd over deze nieuwe procedure. Tijdens de introductie worden ook de leerlingen hierover geïnformeerd.

Onderwijsbureau
Het rooster
Er is dit jaar hard gewerkt om het rooster te realiseren. Bij het opstellen van het rooster is geconstateerd dat
het ook dit jaar een zeer complex gebeuren is.
Het rooster is binnen de gestelde kaders vormgegeven. Alle leerlingenroosters zijn passend binnen de keuzes
die leerlingen hebben gemaakt. Het is gelukt om in de onderbouw geen tussenuren in het leerlingenrooster te
hebben en in de bovenbouw gemiddeld vijf tussenuren. Dit heeft te maken met het feit dat wij als school voor
onze bovenbouwleerlingen veel keuzemogelijkheden aanbieden. Het gevolg van de grote keuzemogelijkheid is
dat er in het rooster weinig bewegingsruimte is om gedurende het schooljaar mutaties door te voeren, zoals
vakwisselingen of klaswisselingen. Om u een idee te geven, onderstaand schema geeft het percentage verschillende pakketkeuzes t.o.v. aantal leerlingen aan.

afdeling

percentage

Havo 4

62

Havo 5

69

Atheneum 4

86

Atheneum 5

82

Atheneum 6

89

Gymnasium 4

86

Gymnasium 5

80

Gymnasium 6

88

Naast de vakkeuzes en het extra onderwijsaanbod (Cambridge, Business School, Science, rekenlessen) speelt
ook de beschikbaarheid van docenten een rol.

Alle roosters zijn klaar en worden donderdag 16 augustus gepubliceerd aan de leerlingen.
We gaan met dit rooster van start en mochten er nog echte fouten inzitten, dan repareert het onderwijsbureau
dit. Eventuele fouten kan de leerling doorgeven aan zijn/haar teamleider.
Het boekenfonds
In de vakantie is er ook hard gewerkt bij het boekenfonds. De boeken liggen (bijna) allemaal klaar om opgehaald te worden door de leerlingen. Momenteel is dit lopende. Mocht nu een leerling/ouder door onvoorziene
omstandigheid niet in staat zijn deze week de boeken op te halen, dan kan dit nog op maandag (20 augustus
2018) van 10.00 uur tot 14.00 uur in lokaal 158 en in de bovenbouwkantine.
John Gerrits
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20-08-2018
Maandag

Studiedag personeel

Vanaf 08.30

BC

Inleveren van/en werken
aan verbeterplannen

09.00

auditorium

Vanaf 08.30
09.00

BC
auditorium

21-08-2018
Dinsdag

Studiedag personeel
Werken aan verbeterplannen

22-08-2018
Woensdag

Introductie nieuwe brugklas- 09.30-14.15
sers
Introductie 2e t/m 6e klas
14.30-16.00

23-08-2018
Donderdag

2e Introductiedag nieuwe
brugklassers
Start lessen 2e t/m 6e klas

08.30-14.15
Volgens lesrooster

24-08-2018
Vrijdag

Start lessen brugklassen

Volgens lesrooster

Wij wensen jullie nog een fijne afsluiting van de
schoolvakantie 2018.
Geniet nog van de vrije dagen!
Voor alle grote en kleine
Bernardijnen: een succesvol
schooljaar 2018-2019 gewenst.
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