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Sectievoorzitters en kernteam praten samen over studieplanners
Dinsdag 6 november hebben de sectievoorzitters, Debbie
Ceiler en Peter-Paul Lenssen, namens het kernteam, met elkaar gesproken over studieplanners, het noteren van huiswerk in SOM en het structureren van leeractiviteiten. De leerlingen en ouders hebben het gesprek hierover gevoerd met
directieleden. Plannen en structureren zijn onderdelen van de
executieve functies en metacognitieve leervaardigheden. Herkenbaarheid in het ontwerp en de inhoud voor de leerlingen
en ouders is van belang. De sectievoorzitters hebben elkaar
enthousiast geïnformeerd over de studieplanners die op dit
moment gebruikt worden op basis van onderwijskundige en
pedagogisch-didactische keuzes. Gijs Lumeij, sectievoorzitter
natuurkunde, heeft bijvoorbeeld mooie voorbeelden gegeven
van het gebruik en het leereffect van de studieplanners als
onderwijskundig instrument bij natuurkunde.
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Na een bloemlezing door meerdere sectievoorzitters hebben wij onze ervaringen gedeeld met verwante vakken in vier groepen: alfa, bèta, gamma en delta. De vier groepen hebben in kernwoorden
(zie afbeelding) het gesprek samengevat en gaan nu het gesprek verder voeren binnen de sectie en
met verwante secties over het ontwerp van studieplanner vanuit de vier groepen om zodoende de
leerlingen actief te laten leren op basis van herkenbare studieplanners. In januari 2019 komen wij
weer bij elkaar om de ontwerpen te bespreken met het oog op schooljaar 2019-2020.

Jeswin, stel jezelf eens even voor!
Jeswin, stel jezelf eens even voor!
Hoi, ik ben Jeswin Kruts, ik ben 13 jaar en ik zit in HA11. In mijn vrije tijd speel ik
graag met de hond. Voetballen is ook een van mijn hobby’s en ik speel graag
gamespellen, zoals Fifa 19, Fortnite, Spiderman en Call of Duty.
Wat is je eerste indruk van het Bernardinuscollege?
Ik vind het een leuke school en er heerst een gezellige sfeer.
Hoe beschrijf je je klas?
Ik heb een gezellige, leuke klas.
Mis je de basisschool niet een beetje?
Ik mis de basisschool niet omdat ik het naar mijn zin heb op Bernardinuscollege.
Op de basisschool had je vast wel minder huiswerk!
Ik had daar minder huiswerk, maar ik vind het niet erg om huiswerk te maken. Als het maar niet te veel
is.
Heb je al een favoriete docent?
Nee hoor!
Ben je naar het muggenbal geweest?
Ja, ik ben geweest, maar ik vond de muziek een beetje verouderd.
Wat maakt Bernardinus voor jou speciaal?
Ik vind de sfeer op school erg gezellig.

Activiteiten
BC Sports JC levert grote partij hoodies op Bernardinuscollege
Vrijdag 2 november was het dan eindelijk zover. De Junior Company van de Bernardinus Business
School, BC Sports JC, kon eindelijk zijn klanten voorzien van een coole BC hoodie.
2

Dit unieke exemplaar is - net zoals zijn voorganger
die tijdens het eeuwfeest van 2013 te koop was op weg een waar collectors item te worden. Het
team, bestaande uit Janice Tonessen, Lorenzo Gielis, Remi Peeters, Ruud Erens (zie foto), Luc van
Wersch en Irvine Holleman, heeft met de unieke
hoodie een tweede product op de markt gebracht
na de succesvolle lancering van de rugtas voor de
eerstejaars van het Bernardinus in augustus.
Mocht u geïnteresseerd zijn in zo’n unieke hoodie, dan moet u er snel bij zijn. Mail naar 407264@bernardinuscollege.nl.

Ovidiusdag G2
Zoals vermeld in de jaarkalender vindt op 15 november voor G2 NA HET EERSTE UUR onder leiding van
studenten Klassieke Talen en mw. Thijssen een themadag rond mythologie en de schrijver Ovidius
plaats. Het eerste uur gaat gewoon door.
Het programma zal er met een starttijd van 9:20 u ongeveer als volgt uitzien:
09:20u-10:05u: inleiding over GLTC, het Soda, Ovidius en mythologie;
10:05u-11:15u: vertalen in groepjes;
11:15u-11:45u: presentaties over de vertaalde teksten (inhoudelijke presentaties: waar gaat het over,
maar ook een grammaticaal aspect wordt belicht);
11:45u-12:15u: lunchpauze;
12:15u-13:15u: brainstormen eindopdrachten (hier zijn leerlingen vrij in; ze kunnen bijvoorbeeld een
toneelstukje opvoeren of een poster maken);
13:15u-14:15u: eindopdracht presenteren;
14:15u-15:00u: afsluitend spel en evaluatie.

Reanimatietrainingen voor leerlingen
Gezondheid en veiligheid zijn voor veel mensen belangrijke
onderwerpen. De basis voor een gezonde leefstijl wordt al
vroeg gelegd. De middelbare school is daarvoor een geschikte omgeving.
Een vaak voorkomende noodsituatie is, getroffen worden
door een plotselinge hartstilstand of het getuige ervan zijn.
Een dergelijke situatie treft ieder jaar weer duizenden landgenoten, maar het goede nieuws is dat levens gered kunnen
worden als er tijdig en adequaat wordt ingegrepen.
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Hartmassage en beademing zijn belangrijke vaardigheden om de tijd te overbruggen tot met een defibrillator (ook wel AED genoemd) het hartritme kan worden hersteld. Indien dit met succes wordt toegepast, kan het slachtoffer nog vele jaren in goede gezondheid doorleven.
Het Heart Beat Survival Program is een onderwijsprogramma aan middelbare scholieren over reanimatie en leefstijl. Dit onderwijsprogramma wordt verzorgd door de Taskforce QRS (Qualitative Resuscitation by Students). Deze werkgroep bestaat uit studenten geneeskunde van de Universiteit Maastricht,
allen opgeleid tot reanimatie-instructeur.
De reanimatietraining wordt binnenkort (weken 46, 47, 48) aangeboden aan uw zoon/dochter en zal
plaatsvinden gedurende een blokuur, tijdens de les LO.
Mocht u bezwaar hebben dat uw zoon / dochter deze training volgt en of wenst u meer informatie,
dan kunt u terecht bij ondergetekende.
R. Baltissen, Docent LO

Mededelingen
Collegiale visitatie havo bovenbouw
Zoals reeds eerder in de nieuwsbrief vermeld, vindt op 19 november op de bovenbouw havo de collegiale visitatie plaats. Tijdens deze dag zullen diverse collega’s van andere SVO|PL-scholen in de ochtend de lessen bezoeken. Dit gebeurt door middel van diverse kop-staartbezoekjes. In de middag vinden gesprekken plaats met leerlingen, collega’s en directie.
De visitatie vindt plaats op basis van een vooraf geformuleerde ontwikkelvraag. Wij zijn, naar aanleiding van ingevulde enquêtes door de teamleden havo bovenbouw, tot een ontwikkelvraag gekomen
waarbij wij ons willen focussen op ons didactisch model. Onze vraag is: “Op welke wijze realiseren wij
een effectieve implementatie van het didactisch model op de havo?”
Een tweetal jaar geleden zijn we gestart met het ontwikkelen van een eenduidig didactisch model op
de havo, dat leerlingen motiveert, uitdaagt en het nut van de les laat ervaren. In het model staan de
relatie tussen leerling-docent, activerende didactische werkvormen, feedback/feedforeward en het
actief betrekken van de buitenwereld en actualiteit bij het leerproces van de leerling centraal. Tijdens
de visitatie wordt dan ook specifiek gekeken in hoeverre dit model zichtbaar is.
Collega’s van onze school nemen ook deel aan de visitatie van de andere SVO|PL-scholen. Collega’s die
al gevisiteerd hebben op PPL en Eijkhagen hebben dit ervaren als interessant, nuttig en leerzaam.

Studiedag 11 december
Op 11 december hebben we een schoolbrede studiedag in het kader van onze onderwijskundige ontwikkelingen. Momenteel zijn we bezig deze gestalte te geven en inventariseren we de behoeften van
de medewerkers.
De leerlingen volgen op deze dag geen lessen en kunnen zich dan voorbereiden op de aankomende
proefwerkweek.
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Projectgroepen en klankbordgroep
Dinsdag 30 oktober hebben de projectgroepen in de personeelskamer het proces en de conceptproducten aan elkaar gepresenteerd. Missie-visie, leerlingprofiel, docentenprofiel en communicatie hebben met elkaar gedeeld en elkaar kunnen bevragen. Daarna is de projectgroep organisatie gesplitst in
zes subgroepen: learning analytics, onderwijs, leerlingbegeleiding, leermiddelen en ICT, rooster- en
jaarplanning en gebouw-infrastructuur-arbo.
Op 27 november komt de klankbordgroep, bestaande uit leerlingen, ouders, medewerkers, bij elkaar
om feedback te geven. Voor de klankbordgroep is ook een aantal basisscholen gevraagd deel te nemen. De reacties hierop waren zeer positief.
Als u hebt aangegeven deel te willen nemen, dan ontvangt u maandag een definitieve uitnodiging en
het programma.

Bijlessen voor en door leerlingen
Binnenkort starten onder leiding van dhr. Hamers weer onze bijlessen voor en door leerlingen. Om de
saamhorigheid en kennis te bevorderen, koppelen we een tutor aan een pupil (gericht op een vak). Er
zal een brief gestuurd worden naar ouders en leerlingen. Hopelijk is er voldoende animo om dit project
te starten.

Open dagen Hoger Onderwijs

Is uw zoon of dochter inmiddels een leerling in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs? Maak
dan gebruik van de website studiekeuze 123, een website met objectieve informatie over alle erkende
hbo- en wo-opleidingen! Ontdek, vergelijk en kies een opleiding.
Voor eventueel bijzonder verlof om een open dag te kunnen bezoeken, kunt u een aanvraagformulier
buitengewoon verlof invullen (website  praktisch  buitengewoon verlof) en deze bij de desbetreffende onderwijsdirecteur of teamleider inleveren.

Beoordeling LO
Dit schooljaar hebben we als sectie LO, in goed overleg met de directie, besloten om bij het vak lichamelijke opvoeding over te stappen naar beoordelingen (Onvoldoende/Voldoende/Goed). Dit geldt alleen voor de bovenbouwklassen en niet voor de onderbouwklassen.
Wij hebben er als sectie voor gekozen om voor de leerlingen een eenduidige structuur van beoordeling
te hanteren in de bovenbouw. Er is geen centraal eindexamen voor het vak lichamelijke opvoeding. In
het programma voor toetsing en afsluiten (PTA) staat het volgende opgenomen betreffende het vak
5

LO: “Een leerling is geslaagd indien het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van
elk profiel is beoordeeld als «voldoende» of «goed».”
Dit betekent dat het vak in de eindexamenklas afgesloten dient te worden met een positieve beoordeling voor de diverse handelingsdelen. De leerlingen kunnen in het PTA terugvinden aan welke eisen ze
moeten voldoen voor de verschillende handelingsdelen. Om een doorlopende lijn van beoordeling in
de bovenbouw te realiseren, hebben we ervoor gekozen om O/V/G als kwalificatie te noteren.
Voor de klassen 5 havo/atheneum/gymnasium en 6 atheneum/gymnasium zal hun cijfer van afgelopen
jaar met terugwerkende kracht worden omgezet naar een beoordeling.

Bedankje Franciscusdag 2018
Geachte Heer G de Munck,
Hiermee bevestig ik de ontvangst van € 870.—als donatie van St.Franciscusdag 2018 van het Bernardinuscollege voor onze stichting Taiama-Andras: een heel mooi bedrag!
We vonden het fijn om met een stand aanwezig te zijn, omdat wij juist jeugdigen in contact willen
brengen met hun leeftijdgenoten in Afrika en ze zo bewust te maken van de dingen die hen verbinden
maar ook met de culturele verschillen waardoor vaak een vertekend beeld van beide kanten kan ontstaan.
We bedanken ook de leerlingen en docenten voor hun inzet. Fijn dat uw school daar de mogelijkheden
voor biedt.
Namens stichting Taiama-Andreas
Gard Verstegen, penningmeester
Stichting Taiama-Andreas
Ondersteunt kinderen en jongeren in Sierra Leone, West Afrika.

‘Doe je licht aan’
Onder het motto ‘Doe je licht aan’ start maandag 29 oktober weer de fietsverlichtingscampagne van
het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een ander. Helaas fietsen veel mensen, vooral
jongeren, zonder licht. Daarom werden jongeren afgelopen jaar wederom uitgedaagd om het campagnemateriaal te ontwikkelen om elkaar attent te maken op veilig gedrag in het verkeer. Zo draagt
de poster van de nieuwe fietsverlichtingcampagne dit jaar de activerende titel “Doe je licht aan”.
Niet bedacht door een bureau, maar verzonnen door scholieren.
“Het niet voeren van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze, oorzaken zijn meestal het vergeten van de verlichting en gemakzucht,” zegt gedeputeerde Eric Geurts (mobiliteit), tevens voorzitter
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van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). “Uit onderzoek blijkt dat het risico voor
fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting. Gebrekkige fietsverlichting in de donkere wintermaanden verdient daarom extra aandacht.”
Het ROVL is een onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de
verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers!
“Deze campagne past helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we daarom van de nul een punt,” aldus Geurts.
Reden waarom ook dit jaar weer extra aandacht is voor de campagne en er de nodige acties zoals
fietscontroles en voorlichting op scholen plaatsvinden. Scholen, Veilig Verkeer Nederland en politie
werken actief samen gedurende de campagneperiode. Zo wordt in de komende periode door de politie gecontroleerd op adequate fietsverlichting. Wie zonder licht fietst, riskeert een bekeuring van € 55.
Voor meer informatie kijk op www.rovl.nl of www.fietsverlichtinglaatjezien.nl.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met:
Astrid Hahnraths
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
M 06 – 52 55 50 99

Agenda
DAG
Woensdag
07-11-2018
Donderdag
08-11-2018

ACTIVITEIT

TIJD

Apollomiddag groep 8
Slimmerquiz

12.00 – 17.00

Max v.d. Schootzaal

Apollo Panathenaia G 3
SVO|PL

09.00 – 12.00

Max v.d. Schootzaal

Vrijdag
09-11-2018
Maandag
12-11-2018

Ouderavond mentoren klas 1 en 4

Dinsdag
13-11-2018

Ouderavond mentoren klas 2,3 en 5

Woensdag
14-11-2018
Donderdag
15-11-2018

PLAATS

Apollo Ovidius G 2
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Vrijdag
16-11-2018
Maandag
19-11-2018

Ouderavond mentoren examenklas
LGOG

19.00

Auditorium

Dinsdag
20-11-2018

Thema-avond Ouderraad

19.00

Auditorium + personeelskamer

Woensdag
21-11-2018
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