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leerlingbespreking en rapporten
12 en 13 november
De organisatie van de leerlingbesprekingen heeft de afgelopen jaren voor lesuitval gezorgd. Vanuit zowel docenten, ouders, leerlingen is de noodzaak duidelijk geworden om de leerlingenbesprekingen anders te organiseren waarbij het streven is om de lesuitval tot een minimum te beperken, maar tevens
ervoor te zorgen dat de leerlingbesprekingen van een goede kwaliteit zijn. In het verleden startten de
leerlingbesprekingen om 8.30 uur en liepen door tot en met 15.45 uur. Op 12 en 13 november zullen
de leerlingbesprekingen starten om 15.00 uur en duren tot circa 17.30 uur. In tegenstelling tot de afgelopen jaren ontvangt uw zoon/dochter een schriftelijk rapport op 5 november.
Hieronder een korte weergave van het hele proces:
-

-

31 oktober: alle cijfers staan in SOM.
5 t/m 9 november: de leerlingen vullen de reflectievragen in en leveren deze in bij de mentor.
De mentor bekijkt de reflectievragen en beslist op basis hiervan alsmede op basis van de informatie in SOM welke leerlingen ingebracht worden in de leerlingbespreking. De mentoren spreken zelf af wanneer de leerlingen de vragen bij hem/haar inleveren;
t/m 9 november 16.00u kunnen mentoren leerlingen inschrijven voor de leerlingbesprekingen;
vanaf 9 november 16.00u kan elke docent zien waar hij/zij wanneer wordt verwacht.
12 november leerlingbespreking voor klas 1, 4 en 6 vanaf 15.00u, ’s avonds vinden de oudergesprekken plaats;
13 november leerlingbespreking voor klas 2, 3 en 5 vanaf 15.00u, ’s avonds vinden de oudergesprekken plaats;
Leerlingen mogen door de mentor uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij de leerlingbespreking.
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Reizen
In het schooljaar 2018-2019 staan weer de nodige reizen naar het buitenland op het programma: de
skireis en Normandië voor de leerlingen van de derde klassen, Rome voor de leerlingen van gymnasium 4, Griekenland voor de leerlingen van gymnasium 5 en voor de leerlingen van havo 4 en atheneum 5 staan de reisdoelen Engeland, Wenen, Provence en Dresden-Leipzig-Weimar op het programma. De leerlingen van de bovenbouw kunnen kiezen voor het programma Nederland en het thuisblijversprogramma.
In de voorbije weken hebben de leerlingen zich ingeschreven voor de diverse reizen waarbij de inschrijving voor de reis naar de Provence en naar Duitsland te gering is om deze reizen te organiseren.
Zowel de leerlingen als de ouders geven aan dat zij graag willen dat de leerlingen geplaatst worden bij
de reis waar de eerste voorkeur naar uitgaat. Op dit moment bespreken de organisatoren met de reisbureaus de mogelijkheden van het uitbreiden van het aantal beschikbare reisplekken met als doel
onze leerlingen aan de reis n.a.v. de eerste keuze te laten deelnemen.

Klankbordgroep
Gisteren heeft een presentatiemiddag plaatsgevonden in de personeelskamer over de stand van zaken
van de verschillende projecten die er lopen. Het is van belang om de ideeën met betrekking tot missie
en visie, het docenten- en leerlingenprofiel in een vroeg stadium af te stemmen met onze in- en externe belanghebbenden.
Waarom?
Als school voor voortgezet onderwijs zijn we een belangrijke schakel in de ontwikkeling en persoonlijke
vorming van jongeren. Het Bernardinuscollege wil de komende vier jaren het onderwijs verder ontwikkelen en dit in nauwe samenspraak doen met onze in- en externe belanghebbenden: leerlingen, docenten, ouders, ondersteunend personeel, bedrijfsleven, primair onderwijs, vervolgonderwijs.
Samen zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van goed onderwijs en het bieden van kansen aan
onze leerlingen, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Door samen met onze belanghebbenden in dialoog van gedachten te wisselen over onze voorgenomen ontwikkelingen, te spiegelen
op feedback, ervaringen en nieuwe ideeën, creëren we nog meer betrokkenheid en draagvlak en een
stevige basis om onze voornemens in succes om te zetten!
Om dit te kunnen effectueren start het Bernardinuscollege met een platform: een klankbordgroep.
Wij nodigen u derhalve van harte uit om u aan te melden voor de klankbordgroep.
De klankbordgroep bestaat uit ca. 15-20 mensen. Hieronder beschrijven wij de uitgangspunten voor
deelname aan deze klankbordgroep, zodat u weet wat u kunt verwachten.
Uitgangspunten:
 Deelnemers van de klankbordgroep zijn bereid tot inbreng van visies, ideeën, meningen, knelpunten en wensen; stellen vragen en kunnen zoveel mogelijk de gedachten van de achterban inbrengen.
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De klankbordgroep is een soort van sparringpartner, geen Medezeggenschaapsraad of een beslissingsorgaan. Leden van de Medezeggenschapsraad (of een afvaardiging hiervan) worden ook uitgenodigd tot deelname aan deze klankbordgroep.
In de klankbordgroep geeft het Bernardinuscollege terugkoppeling op vragen, praat het over de
overwegingen op wat wel kan en wat niet kan, denkt het samen met de groep in mogelijkheden en
vervolgens koppelt het de bevindingen van de klankbordgroep terug aan de organisatie, c.q. projectgroepen.
De leden van de klankbordgroep zijn vrij om alle verkregen (niet vertrouwelijke) informatie en onderwerpen te bespreken met hun eigen netwerk/ achterban.
Leden van de klankbordgroep verbinden zich om als belanghebbenden hun inbreng te leveren en
deze vrij te houden van belang uit hoofde van een andere functie (bijvoorbeeld vanuit de politiek
of andere georganiseerde vormen van belanghebbenden).
Een voorzitter voor deze klankbordgroep zal door de groep worden gekozen. Een eerste bijeenkomst zal door de school worden voorbereid.
Vergaderingen van de klankbordgroep zijn niet openbaar.
De leden van de klankbordgroep zijn niet verplicht tot vertrouwelijkheid over de onderwerpen die
tijdens de vergaderingen worden behandeld, tenzij dit wordt afgesproken. De groep stelt per
agendapunt vast of en welke zaken als vertrouwelijk worden bestempeld.
De rector van de school woont de vergaderingen bij op eigen verzoek of op verzoek van de klankbordgroep.
Niet-klankbordgroepleden zijn alleen op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen.
De vergaderingen vinden plaats in een vergaderruimte van de school.
Voor het bijwonen van vergaderingen wordt door de school aan de klankbordgroepleden geen vergoeding verstrekt. De leerlingen kunnen deelname aan deze klankbordgroep opnemen in de vorm
van een certificaat als onderdeel van hun portfolio.

Frequentie:

1x per maand

Tijdstip: 18.00 – uiterlijk 20.30 uur zodat ook leerlingen kunnen deelnemen. Er wordt gezorgd
voor de inwendige mens.
Agenda:

Wordt 1 week van te voren toegestuurd, incl. benodigde stukken om in
te lezen

Wij streven naar een 1e bijeenkomst van de klankbordgroep op 27 november 2018.
U kunt zich aanmelden via de teamleider van uw zoon of dochter.
Wij stellen uw deelname en uw mening zeer op prijs!
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Néara, stel jezelf eens even voor!
Néara, stel jezelf eens even voor!
Hoi, ik ben Néara en zit in klas HA11 en ben 12 jaar.
Wat zijn je hobby’s?
Acteren, bakken, koken, lezen, reizen, schilderen, films kijken, fotografie en
tuinieren.
Wat is je eerste indruk van het Bernardinuscollege?
Wat een mooie school, zeg!
Hoe beschrijf je je klas?
Ik zit in een luidruchtige, lieve, behulpzame klas.
Mis je de basisschool niet een beetje?
Ik mis de basisschool heel erg.
Daar had je vast ook minder huiswerk!
Zeker! Ik vind huiswerk maken niet leuk, maar ik snap wel dat wij huiswerk moeten maken.
Toch zou ik liever graag meer vrije tijd hebben om mijn hobby’s uit te kunnen oefenen.
Heb je al een favoriete docent?
Ja, dat zijn mevrouw Brouwers en mevrouw Blanker.
Ben je naar het muggenbal geweest?
Ja, ik was er en ik vond het een leuke ervaring.
Wat maakt Bernardinus voor jou speciaal?
Het gevoel zegt dat dit mijn school is! Ik vind het hier erg fijn.

Dank sponsoring Franciscusdag 2018
Stichting Dierenlot
Beste Dierenlot-supporters,
We willen jullie graag hartelijk bedanken voor het fantastische bedrag 870 euro wat jullie bij elkaar hebben gebracht voor het werk van Stichting Dierenlot.
Met jullie hulp kunnen we organisaties ondersteunen die zich met hart en ziel inzetten voor dieren die een beroerd bestaan leiden of achter de rug hebben. Voor de hulp die we deze dieren kunnen bieden, zijn we volledig
afhankelijk van steun van dierenliefhebbers als jullie.
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Nogmaals geweldig bedankt voor jullie hulp! Want mede dankzij jullie bijdrage kunnen we méér doen voor méér
dieren, nu en in de toekomst!
Met vriendelijke groet, Stichting Dierenlot

IVN district Limburg
Aan alle leerlingen van het Bernardinuscollege
Aan alle ouders van de leerlingen van het Bernardinuscollege
Aan alle personeelsleden van het Bernardinuscollege
Het IVN district Limburg heeft dankzij jullie inspanningen op de St. Franciscusdag een gulle gave mogen ontvangen, waarvoor onze dank. Jullie mogen er op rekenen dat de gelden ingezet worden voor educatie en duurzaamheid zoals het IVN dat in haar missie heeft staan.
Namens het bestuur van het IVN distict Limburg
Lou Houben, penningmeester

Mededelingen
Studieondersteuning Lyceo
In samenwerking met het Bernardinuscollege biedt Lyceo verschillende diensten van studieondersteuning aan op het Bernardinuscollege. Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende diensten.
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding is meer dan alleen maar huiswerk maken en leren. Ook besteden we aandacht
aan studievaardigheden, zoals plannen, herhalen, structureren en reflecteren.
Huiswerkbegeleiding is van maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 17.30 uur. Tijdens deze uren zijn
leerlingen bij ons welkom en kunnen ze ook vakinhoudelijke vragen stellen over de stof waar ze op dat
moment mee bezig zijn. Het huiswerk wordt gecontroleerd en leerlingen worden overhoord.
Wij hebben een vast lokaal (230). Het is dus niet nodig voor leerlingen om een omweg te maken of ver
te fietsen, maar leerlingen kunnen binnen een vertrouwde omgeving hun huiswerk maken en hulp ontvangen bij hun studietaken.
De huiswerkklas
De huiswerkklas biedt leerlingen een rustig plekje aan na school voor drie dagen in de week. Leerlingen kunnen onder begeleiding werken en vragen stellen aan de begeleiding. De huiswerkklas is een
stuk minder intensief dan de huiswerkbegeleiding.
Bijlessen
Bijlessen kunnen worden aangevraagd voor ieder gewenst vak. De leerling krijgt dan een bijlesbegeleider toegewezen met wie hij/zij één op één gaat werken om de kennis van dat bepaalde vak te vergroten.
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Bij Lyceo werken we met 5-, 10- en 20-urenstrippenkaarten. Deze strippenkaarten zijn altijd een kalanderjaar geldig.
Even kennismaken of aanmelden?
In een kennismakingsgesprek bespreken we een plan van aanpak en wordt er ook bekeken wat het
beste past bij de wensen en behoeften van de leerling om zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te
gaan. Een intakegesprek is altijd vrijblijvend én hiermee krijgt u een idee welke ondersteuning wij kunnen bieden bij de hulpvraag. Mocht het daarna toch gewenst zijn om de begeleiding te starten? Dan
zijn er bij Lyceo geen lange wachttijden en kan de begeleiding meestal binnen een week beginnen!
Interesse of meer informatie? Neem contact op met de vestigingscoördinator van Lyceo Heerlen, Kelly
Wiegers.
M:
kelly.wiegers@lyceo.nl
T:
06 - 57806619

Uitnodiging Thema-avond ouderraad 20 november 2018
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Agenda

DAG

ACTIVITEIT

TIJD

Woensdag
31-10-2018
Donderdag
01-11-2018

Apollomiddag
Expedition LL. groep 8

Vrijdag
02-11-2018

Herexamenrooster naar docenten en
leerlingen
Expedition ll. groep 8

Maandag
05-11-2018

ToGo Global
Herkansing SE 1

Dinsdag
06-11-2018

Hulplessen 1e klassen t/m week 9
Jet-Net Careerday Havo 4

Expedition ll. groep 8

Woensdag
07-11-2018
Donderdag
08-11-2018

Apollo Panathenaia G 3

Vrijdag
09-11-2018
Maandag
12 november

Ouderavond mentoren klas 1 en 4

Dinsdag
13 november
Woensdag
14 november

Ouderavond mentoren klas 2,3 en 5
HAVO-projectdag
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PLAATS

