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Collegiale visitatie havo bovenbouw
Dit schooljaar is SVO|PL gestart met een pilot collegiale visitatie tussen de diverse scholen van de
stichting. Binnen deze pilot is er van iedere school een afvaardiging betrokken bij het vormgeven van
en invulling geven aan deze collegiale visitatie.
Om leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomstige maatschappij is het noodzakelijk dat onze
school het onderwijs voortdurend ontwikkelt. Een school die in staat is om het onderwijs af te stemmen op de veranderende eisen van de maatschappij werkt als een lerende organisatie waarin verbeteren en ontwikkelen centraal staan. Leren komt tot stand en wordt gestuurd door ambitie en reflectie,
waarbij het gaat om het regelmatig van een afstand kijken naar en reflecteren op het eigen en collectief functioneren binnen de gezamenlijk bepaalde ambitie.
De visitatie is een instrument waarmee scholen elkaar de spiegel voorhouden zodat ze een volgende
stap (kunnen) zetten in het eigen ontwikkelingsproces. Door het ontwikkelingsgerichte karakter kan
een visitatie actief bijdragen aan de kwaliteitscyclus van de afdeling, de school en de SVO|PL. Naast
het feedback geven op de leervraag van de school bevordert het visitatietraject het wederzijds leren
tussen de visitatoren en de school.
Op 19 november zal er een visitatie plaatsvinden binnen de bovenbouw van ons havo. De visitaties zijn
ontwikkelingsgericht, wat betekent dat ze zich richten op een eigen ontwikkelings- of leervraag van de
afdeling/het team. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een beknopte zelfevaluatie die door de docenten en teamleider wordt ingevuld. Op basis van de resultaten van de zelfevaluatie formuleert een
afvaardiging van de afdeling/het team samen een ontwikkelings- of leervraag voor de visitatie.
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De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatieteam, bestaande uit drie tot vijf collega-visitatoren van
andere SVO|PL-scholen onder leiding van een externe voorzitter. De visitatoren krijgen een gerichte
training om niet-oordelend te observeren, gesprekken te voeren en feedback te geven. Het visitatieteam voert in de ochtend lesbezoeken uit en voert in de middag gesprekken met leidinggevenden, docenten en leerlingen. Aan het eind van de visitatie geeft het visitatieteam zowel mondeling als schriftelijk haar bevindingen terug ten aanzien van de ontwikkelingsvraag. Vervolgens kan de afdeling/het
team het visitatierapport gebruiken voor het formuleren van concrete acties.

Leerlingbesprekingen
Afgelopen jaren hebben de leerlingbesprekingen altijd plaatsgevonden in november en februari. Zoals
deze altijd georganiseerd waren, zorgden ze voor veel lesuitval. Dit verschilde per klas, maar in het ergste geval zorgden de besprekingen ervoor dat klassen nauwelijks lessen volgden. Het voorkomen van
lesuitval is een speerpunt binnen de school.
Op dit moment wordt dan ook naar een nieuwe vorm van leerlingbesprekingen gekeken en wordt hierover gesproken. Deze vorm is in het bovenbouwteam van het atheneum ontwikkeld en reeds getest.
Het voorstel is om te werken met een analyseformulier dat na de toetsweek door de leerling zelf
wordt ingevuld. Dit formulier bespreekt de mentor met de leerling, zodat het reflecterend vermogen
van de leerling groter wordt en er concrete verbeterpunten worden opgesteld.
Voor de leerlingen met concrete verbeterpunten waarbij ook de vakdocent is betrokken, beslist de
mentor of hij een individueel gesprek met de betreffende vakdocent engageert of dat hij de leerling
voordraagt voor de leerlingenbesprekingen. In het laatste geval gaan de mentor, vakdocent én leerling
met elkaar in gesprek over de verbeterpunten die de leerling zelf heeft opgesteld. Het gesprek is toekomstgericht en wordt gebaseerd op het analyseformulier, waarbij niet alleen wordt gekeken naar wat
de leerling moet doen, maar ook naar wat de leerling nodig heeft om vooruit te komen. De effectiviteit
van de voorgestelde verbeterpunten wordt besproken of er worden door de vakdocent andere verbetervoorstellen gedaan. De mentor noteert de afspraken op het formulier, zorgt na het gesprek voor
een kopie voor de leerling en vakdocent en monitort het nakomen van de gemaakte afspraken in volgende mentorgesprekken met de leerling.
Deze vorm zorgt niet alleen voor minder lesuitval, maar zorgt er ook voor dat elke leerling van meet af
aan actief bezig is met zijn eigen leer-/ontwikkelproces. Ook u, de ouder, heeft dan goed zicht op de
gemaakte afspraken en kunt vanuit thuis helpen sturen waar en indien nodig. Daarnaast kan het formulier een goede basis zijn voor oudergesprekken met de mentor en/of vakdocent.
Voor de vakantie hebben de mentoren het voorstel voor de nieuwe vorm ontvangen en tot deze week
hebben zij hier feedback op kunnen geven. Deze week worden de reacties in het kernteam besproken
en zal er, met het oog op de naderende ouderavonden, snel een knoop worden doorgehakt.
Volgende week informeren wij u over de uitkomst en de laatste stand van zaken rondom dit onderwerp.
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Marit Knauf: 2e NK Solisten

Zaterdag 6 oktober heeft Marit Knauf uit ATT33 op klarinet de tweede plaats
gehaald op het Nederlands Kampioenschap solisten van de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie in Ede. Daarnaast heeft ze in haar divisie de talentenprijs gewonnen: een masterclass aan het Sweelinck instituut van het conservatorium van Amsterdam. Dit is een prestatie om trots op te zijn en dat is Marit
dan ook! Het meeste kijkt ze nog uit naar de welverdiende masterclass.
We feliciteren Marit van harte en wensen haar alvast een leerzame, maar ook
super leuke tijd toe tijdens haar masterclass!

Verena vertelt…
Verena, stel jezelf eens even voor!
Ik ben Verena Herbst uit HA11. Mijn hobby’s zijn zwemmen en klimmen.
Wat is je eerste indruk van het Bernardinuscollege?
Ik vind het heel leuk op school. Bernardinuscollege is een warme en gezellige
school waar ik me goed kan uiten. Ik kan ook goed opschieten met de andere leerlingen uit mijn klas.
Mis je de basisschool niet een beetje?
Ik mis de basisschool een beetje maar het Bernardinuscollege is ook heel leuk en ik heb nieuwe vrienden gemaakt.
Heb je ook al een favoriete docent?
Ja… Ik vind mevrouw Brouwers de fijnste docent. Ze legt alles perfect uit en als je iets niet snapt legt ze
het nog eens heel goed uit.
Dan ben je vast ook zo klaar met je huiswerk!
Het was eerst even wennen, omdat ik mijn oude school geen huiswerk kreeg. Maar hieraan was ik zo
gewend en nu vind ik het heel gewoon.
Ben je naar het muggenbal geweest?
Ja, ik ben er geweest en het was een leuk feest met veel dans en muziek.
Wat maakt Bernardinus voor jou speciaal?
Ik kan me hier uiten en voel me vrij… Dit had ik bij de andere scholen die ik heb bezocht niet.
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Mededelingen
Data ouderavonden
Op onderstaande avonden vinden de ouderavonden plaats. U ontvangt tijdig via de mentor of teamleider hiervoor een uitnodiging.
 12 november: ouderavond mentor klas 1 en 4
 13 november: ouderavond mentor klas 2, 3, 5V
 19 november: eindexamenklassen

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
Tijdens het overleg met de MR kwam er vanuit de leerlingengeleding de vraag of er meer duidelijkheid
verschaft kon worden rondom een aantal zaken met betrekking tot loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Met name de data van de open dagen van de verschillende hbo- en wo-instellingen zouden bij
leerlingen onvoldoende bekend zijn.
De betreffende data etc. zijn opgenomen op de website van Qompas. Onder de rood-oranje balk staan
verschillende koppen en leerlingen die inloggen, kunnen nog meer informatie vinden op deze site.

Inschrijven herkansingen
Leerlingen uit de eindexamenklassen ontvangen volgende week maandag in hun mailbox de inschrijving voor de herkansing van de eerste SE-periode. In het PTA is per vak zichtbaar welk SE herkansbaar
is. Via de gestuurde link kunnen de leerlingen zich inschrijven.
De inschrijving sluit op woensdagochtend 31 oktober om 8.30 uur. Na dit moment is inschrijven voor
de herkansing niet meer mogelijk. Het roosterbureau verwerkt de inschrijving en via de mail ontvangt
de leerling bericht over het tijdstip waarop het SE plaatsvindt. De herkansing vindt plaats op 5 november 2018.

Agenda
DAG
Woensdag
24-10-2018
Donderdag
25-10-2018
Vrijdag
26-10-2018
Maandag
29-10-2018
Dinsdag
30-10-2018

ACTIVITEIT

TIJD

PLAATS

Extra mentoruur klas 1 t/m week 43

Kienavond Tarcisiusschool

19.00 uur

Inschrijven herkansing

Vanaf 08.30 uur t/m
31/10 08.30 uur

Woensdag
31-10-2018
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Studiehuis

Donderdag
01-11-2018
Vrijdag
02-11-2018

Herexamenrooster naar docenten en
leerlingen

Maandag
05-11-2018

Herkansing SE 1
Evaluatie toetsbanduren
Ouderrraadvergadering
ToGo Global

Dinsdag
01-11-2018

Apollotoneel Gymnasium 1

Woensdag
02-11-2018

Apollomiddag leerlingen groep 8

16.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
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Max v.d. Schootzaal
Max v.d. Schootzaal
Auditorium

