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Leren en samenwerken met basisscholen
In de afgelopen weken zijn mooie initiatieven genomen als het gaat om samenwerken en leren samen
met basisscholen. Zo hebt u in de vorige nieuwsbrief al kunnen lezen over de mooie ervaring van Dave
Packbier (docent geschiedenis) tijdens zijn project met basisschool De Schakel.
Het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en samenwerken tussen het primair onderwijs en het
voortgezet onderwijs is een onderdeel van de strategienota van SVO|PL. Binnen onze school is het een
belangrijk onderwerp om ons onderwijs te richten op wat de leerlingen al allemaal geleerd hebben op
de basisschool en hier vanaf de eerste klas gebruik van te maken. Op deze wijze maken wij gebruik van
wat de leerlingen al kunnen en weten. Daarmee kunnen zij dan ook direct verder in het leren binnen
onze school.
De volgende vormen van samenwerking met het primair onderwijs zijn van start gegaan: Jacqueline
van der Werf (docente Frans) verzorgt het project ‘Frans’ met basisschool Tarcisius, Sylvana Bartels
(docente Engels) is betrokken bij het project ‘Kennismaken met het voortgezet onderwijs’ met basisschool Sint Paulus in Hoensbroek. Nathalie Crapanzano (docente Frans) is frontvrouw in de samenwer-

1

king met basisschool Windekind over leerroutes voor meer-en hoogbegaafde leerlingen. Isidore Postmes (docent beeldende vorming) en Erik Krutzer (docent aardrijkskunde) gaan vanaf januari aan de
slag samen met collegae van basisschool Tarcisius, Sintermeerten en Nieuwe Thermen rond de
thema’s vakantie en programmeren & coderen. Daarnaast spreekt de schoolleiding over initiatieven
rond techniek & technologie en buurttalen. In de komende nieuwsbrieven zullen de collega’s hier
meer over schrijven. In de bijlage treft u het krantenartikel aan van het project met basisschool St.
Paulus.

Jannick en Luc vertellen…
Stel jullie even voor, hoe heten jullie, hoe oud zijn jullie, in
welke klas zitten jullie?
Jannick is 12 jaar oud en zit in ATC12, evenals Luc. Beiden komen uit Welten.
Wat is jullie eerste indruk van het Bernardinuscollege?
Jannick vindt het Bernardinuscollege een oud gebouw, maar wel
mooi en Luc vond de school erg groot, maar nu is hij er helemaal aan gewend.
Hoe beschrijven jullie de klas?
Wij hebben een vrolijke klas, onderling helpen wij elkaar goed en dat is wel heel fijn.
Hebben jullie een favoriete docent?
Bij Jannick scoort dhr. Krutzer de meeste punten en Luc vindt dhr. Linders erg aardig en grappig.
Missen jullie de basisschool?
Luc mist de basisschool best wel, want hij had er andere vriendjes. Jannick mist zijn school niet, want
de klas was erg druk. 
Hoe vinden jullie het om elke dag huiswerk te maken?
Tja… Huiswerk maken, beide leerlingen vinden dat het erbij hoort.
Wat maakt Bernardinus voor jullie speciaal?
Jannick vindt onze school speciaal, omdat zijn broer en opa ook op Bernardinus hebben gestudeerd.
De moeder van Luc heeft ook op Bernardinuscollege gezeten en dat is voor hem ook heel speciaal.
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Activiteiten
Minister van financiën geeft gastles aan HA31 op 10 december
Minister van Financiën dhr. Hoekstra bezoekt op 10 december onze school. Op maandag 10 december
geeft hij een gastles economie rond het thema ’Wijzer in geldzaken’ aan HA31. De minister bezoekt
onze school in het teken van de tour van de minister door Nederland om jongeren bewust te maken
van de rol van geld in het leven van de leerlingen. Economiedocent Rutger Delnoij is de les op dit moment aan het voorbereiden samen met een assistent van de minister.
Gedurende de les in lokaal 200 (O&O-werkplaats) gebruikt de minister moderne werkvormen om samen met de leerlingen de bewustwording in het omgaan met geld te vergroten. De leerlingen krijgen
de mogelijkheid om vragen te stellen aan de minister en na afloop is er ruimte om samen in gesprek te
gaan.

De infoavonden en open dag in 2019


15 en 17 januari 2019 informatieavond voor leerlingen groep 7 en 8 en hun ouders van 19.00 uur
tot 21.00 uur. De informatieavonden staan in het teken van de kennismaking met de school door
de (gast)leerlingen en hun ouders. In het studiehuis vinden presentaties door leerlingen plaats in
een doorlopend programma. Ook zijn de teamleiders van havo, atheneum en gymnasium zijn aanwezig om vragen over het onderwijs te beantwoorden. De medewerkers die vanuit het zorgteam
leerlingen ondersteunen, zijn ook aanwezig. In verschillende lokalen van de school kunnen de
(gast)leerlingen en hun ouders deelnemen aan activiteiten rondom Technasium, Science, de talen,
de bètavakken, de gammavakken, Business School, sport en Cambridge. Het vraagt nogal een organisatie om een programma te organiseren waarin ouders en leerlingen op elk moment aan kunnen
sluiten. In verschillende clusters zijn reeds mooie ideeën bedacht, waaruit blijkt dat we een aantal
succesvolle activiteiten neer kunnen zetten.



9 februari 2019 open dag van 10.00 uur tot 14.00 uur. De open dag staat in het teken van het verdiepen van de kennismaking met de school. In het studiehuis vindt een grote informatiemarkt
plaats waar leerlingen en medewerkers informatie geven en de vragen van (gast)leerlingen en hun
ouders kunnen beantwoorden. Naast de teamleiders van havo, atheneum en gymnasium zijn hier
ook onder andere de leerlingenraad, de ouderraad, huiswerkinstituut Lyceo, de redactie van
schoolblad Binden & Bouwen, de schoolleiding, BBS en Cambridge aanwezig om het gesprek met
onze gasten te voeren. In de lokalen presenteren de vakken zich waarbij (gast)leerlingen en ouders
mee kunnen doen met activiteiten, vragen kunnen stellen en het gesprek kunnen voeren met vakdocenten.

EUSO Brightlands 4 december
Dinsdag 4 december hebben drie teams van onze scholen deelgenomen aan de regionale voorronde
van de EUSO (praktische olympiade Natuurkunde, Biologie en Scheikunde) die gehouden werd bij
Brightlands in Geleen.
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Het team van Jan Hemink (A5), Tim Henneman en Yordi
van Kruchten (beiden G5) is hierbij eerste geworden. Zij
zullen onze scholen (en dus Limburg) eind januari gaan
vertegenwoordigen bij de landelijke finale in Nijmegen.

Kids-Hackathon 30 november
Vrijdag 30 november hebben 49 leerlingen van onze school deelgenomen aan de kids-Hackathon van
Brightlands (Smedestraat). In gemengde groepen (basisschoolleerlingen en middelbare scholieren)
werkten de deelnemers aan de opdracht ‘Maak ons onderwijs toekomstproef’. De groepen werden
ondersteund door bovenbouwleerlingen. De jeugdjournaalpresentator Maurice Lede opende de dag
en sloot de dag af.
In de drie groepen die in de prijzen
vielen, zaten leerlingen van onze
school. ‘We’ zijn dus de winnaars
van de derde prijs (Merijn Janssen
uit ATT23), de tweede prijs (Aimée
Laschet uit GYC31) en de eerste
prijs (Daniël Cobben uit ATT33,
Stijn Onat uit ATT23 en Lieke Vaessen uit ATT23). De prijswinnaars
worden deze week door Guy onthaald.

Global Exploration
Hoi allemaal,
Ik ben Kim Leunissen, ik zit in G55 en ga dit jaar mee met Global Exploration
naar Nepal. Hiervoor moet ik sponsorgeld ophalen en daarom verkoop ik
pakketjes met streekproducten. Een pakketje kost €12,50 en bevat 1 fles
appelsap, 500 gram walnoten en 500 gram zuivere bijenhoning, alles eigen
oogst. Ook heel leuk als kerstcadeau 😉 Zie foto!
Wil je graag zo'n pakketje, stuur een berichtje naar 407692@mijnschoolnet.nl. Dan maken we een afspraak om het pakketje te leveren. Wel graag
contant betalen.

Eventing JC
Wij zijn het bedrijf Eventing JC, een bedrijf dat zich specialiseert in het organiseren van grote evenementen. Eventing JC heeft o.a. in opdracht van het Bernardinuscollege reeds twee grote evenementen
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in succesvolle banen geleid: de Franciscusdag en de Bernardinus sponsorloop. In beide gevallen kunnen we spreken van succesverhalen! Op de Franciscusdag is een totaalbedrag van €5.500 euro opgehaald! De sponsorloop was zelfs goed voor €11.500(!) euro!
Voor ons als Eventing JC waren deze momenten een bron van ervaring. Belangrijke aspecten, zoals het
zorgen voor genoeg activiteiten op de Franciscusdag, zorgden voor een goede doorstroom tijdens de
sponsorloop en het leggen van goede contacten. Deze onderdelen brengen vaardigheden met zich
mee als communiceren, planning en aanpassingsvermogen.
Momenteel is er een andere BBS-onderneming, GREAT JC, die zich in een soortgelijke business gaat
storten. Zij hebben ons gevraagd om hen als adviseur te ondersteunen in hun komende project, waarin
ze een feest op het Bernardinuscollege gaan organiseren. Wij zullen onze ervaring die wij reeds hebben opgedaan delen met GREAT JC, om zo het algemene niveau van de Bernardinus Businessschool
hoog te houden. Wij vinden het belangrijk dat BBS-bedrijven elkaar onderling ondersteunen. ‘Samen
staan we sterker’, is de gedachtegang hierachter en daarom zijn wij ook enorm enthousiast om deel te
nemen aan dit project.
Momenteel zijn wij ons ook aan het oriënteren op eventuele nieuwe opdrachten. Het organiseren
van ons eigen gala eind april behoort tot de mogelijkheden. Met andere woorden: de toekomst
van Eventing ziet er nog hartstikke rooskleurig uit!
Lotte, Mats, Paul en Joep
Eventing JC

Piet Pepernoot
Wist u dat door Sint en zijn Pieten vandaag maar liefst 80 kg (!) pepernoten op BC zijn uitgedeeld? Dat
zijn heel wat calorieën…

Evaluatie projectdag 2 havo
De project dag aan 2 havo heeft plaatsgevonden op dinsdag 4 december 2018 jl. De dag bestond, zoals
eerder omschreven in de nieuwsbrief, uit een ochtend- en middaggedeelte.
Het ochtendgedeelte bestond uit een drietal workshops die waren verdeeld over drie lesuren. De leerlingen dienden bij aanvang van het tweede lesuur aanwezig te zijn bij één van de gymzalen en aan het
einde van het vierde lesuur was ochtendgedeelte afgelopen. De 2-havoklassen HA21, HAC22 en HAT23
hebben de drie workshops doorlopen, weliswaar elk in een andere volgorde.
De eerste workshop vond plaats in 158 en werd verzorgd door Patrick Joosten, instructeur in de sport
Pukulan Kemayoran. Pukulan Kemayoran is een Bataafse vechtkunst waar nog maar weinig over bekend is. Veel beoefenaars beoefenen deze vechtkunst binnenskamers; Patrick is een van de weinigen
die er workshops over geeft. Er was dan ook te merken dat hij hier ruime ervaring heeft en dat groepsgevoel en respect bij hem centraal staan. Hij begon de workshop met de afspraak dat het verboden
was om elkaar op de schouders en op de rug te slaan en dat de technieken die door de leerlingen werden geleerd niet buiten de gymzaal worden toegepast. Ze leerden onder andere over bepaalde slagtechnieken, over hoe deze te ontwijken en over hoe te handelen als je in je eentje tegenover een
groep staat en – letterlijk – met je rug tegen de muur staat.
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De tweede workshop, verzorgd door Minno Gielens, vond plaats in de sporthal en hierbij stond ‘sport
en spel’ centraal. De leerlingen werden opgedeeld in twee groepen en zaten beide aan de rand. Twee
dobbelstenen – gehanteerd door de leerlingen BSM die deze dag ondersteunden – en de keuze tussen
voetbal, basketbal, floorbal of trefbal bepaalden het aantal spelers van de groep en het spel. Na een
kort parcours te hebben afgelegd aan de buitenkant van de zaal mocht het veld betreden worden, alvorens de leerlingen het spel begonnen. De leerlingen konden punten scoren voor hun team door de
bal te werpen op elkaar, in de basket, of in de goals aan de uiteindes van de zaal. De groep die aan het
einde de meeste punten had gescoord, won.
De derde workshop vond plaats in 361 en werd verzorgd door Maurice Rijvers. Hierbij stond ‘samenwerking’ centraal. De leerlingen werden wederom opgedeeld in twee groepen en in de zaal waren allerlei turntoestellen uitgestald. De eerste opdracht hield in dat de groepen trefbal tegen elkaar moesten spelen, uiteraard iets anders dan ze in de tweede workshop hadden gedaan. Daarna moesten de
leerlingen een soort van estafette doorlopen door het hindernissenparcours dat in de zaal stond opgesteld. Tot slot werd er nog een ronde hindernisslagbal gespeeld waarbij de twee grootste verschillen
met ‘gewoon’ slagbal waren dat de leerlingen de bal het veld in moesten gooien – dus zonder knuppel
– en dat de leerlingen niet gewoon langs het veld renden, maar over de hindernissen.
Na een pauze, het vijfde uur, begon het middaggedeelte. De mentoren van 2 havo hadden een opdrachtenbundel ontvangen die door Maurice Lousberg was opgesteld, waarin opdrachten over pesten
en het pestprotocol centraal stonden. Verder werden er ook nog twee videofragmenten getoond die
gaan over (cyber)pesten. Vooral van het tweede fragment – waarbij de gevaren van sexting aan bod
kwamen – waren de leerlingen onder de indruk. Tijdens het middaggedeelte is door de mentoren aandacht besteed aan hoe met pesten op onze school wordt omgegaan. Ondanks het gegeven dat de rek
er aan het einde van het middaggedeelte bij de leerlingen ver uit was, voerden goede gesprekken over
het onderwerp de boventoon.
Over het algemeen vonden de leerlingen het erg leuk, maar ze vonden het ook vermoeiend, omdat ze
drie uur achtereenvolgens intensief bezig zijn geweest. De drie workshops hebben van veel van de
leerlingen een hoge en even goede beoordeling gekregen. De leerlingen raadden aan om de projectdag – vooral het ochtendgedeelte – een volgende keer weer zo’n vorm te geven.
Intern dient nog een en ander geëvalueerd te worden, maar nu kan al geconcludeerd worden dat de
eerste project dag voor 2 havo een succes is geweest. Het doel om leerlingen mee te geven hoe je met
elkaar omgaat en hoe je samenwerkt is meer dan behaald. Het was een dag waarbij niet alleen het enthousiasme bij de leerlingen centraal stond, maar ook de prettige samenwerking tussen enerzijds de
mentoren van 2 havo (Jéron Bejas, Roger Eijgelshoven en Rik Reijnders) en anderzijds de docenten LO
(Minno Gielens en Maurice Rijvers). Voor de mentoren is het heel erg leuk en verrassend om het effect
op leerlingen te zien als zij aangesproken worden op psychomotorische vaardigheden in plaats van
cognitieve.
Een speciaal en warm woord van dank gaat uit naar alle betrokkenen bij deze projectdag en dan vooral
Maurice Lousberg voor het samenstellen van het materiaal voor het middagprogramma en Maurice
Rijvers, Minno Gielens, Patrick Joosten en de leerlingen BSM die de workshops buitengewoon goed
hebben ondersteund en helpen vormgeven.
Volgende week volgt een verslag van de projectdag van 3 havo!
Jéron Bejas, Roger Eijgelshoven en Rik Reijnders, mentoren 2 havo
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Mededelingen
Proefwerkrooster onderbouw
Deze periode zijn we erachter gekomen dat het niet altijd voldoende is wanneer de teamleiders het
proefwerkrooster controleren, voordat de definitieve versie met leerlingen wordt gedeeld. Hoewel er
altijd zorgvuldig naar gekeken wordt, is gebleken dat er soms behoorlijk zware combinaties voor leerlingen gepland staan.
We vinden het belangrijk om waar mogelijk rekening te houden met behoeften van de leerlingen.
Daarom hebben we besloten om vanaf de volgende periode de klassenvertegenwoordigers te betrekken bij het bekijken van de conceptroosters. Hun opmerkingen zullen zo veel mogelijk worden meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve proefwerkrooster. Alhoewel het niet altijd mogelijk
zal zijn om aan alle wensen van alle leerlingen te voldoen, hopen we op deze manier een zo optimaal
mogelijke toetsweek voor leerlingen te krijgen.
In de bovenbouw is het toetsrooster zo complex dat het helaas niet mogelijk is om op deze manier te
werk te gaan.

Nieuwe brievenbus en adres gymnasium
In het kader van aanpassingen in de wetgeving omtrent de BRIN-structuur wordt het verplicht dat elke
BRIN een eigen adres heeft. Voorbereidend op deze wijziging wordt het adres van het Gymnasium
vanaf 20 december a.s. Franciscusweg 38. De website en briefpapier worden aangepast. Op scholenopdekaart.nl worden de (resultaten van de) drie aparte scholen (H/A/G) zichtbaar. Havo en atheneum blijven voor nu hun oude adres behouden.

Agenda
DAG
Woensdag
05-12-2018

ACTIVITEIT

TIJD

PLAATS

CAE examen V6
Davinci H3

Donderdag
06-12-2018
Vrijdag
07-12-2018
Maandag
10-12-2018

MR-vergadering
Reanimatie
Informatieavond Skikamp

Dinsdag
11-12-2018

Studiedag

Woensdag
12-12-2018

SE2
Start Proefwerkweek BB

18.00
19.00
19.00
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Max v.d. Schootzaal
Max v.d. Schootzaal
Auditorium

Donderdag
13-12-2018
Vrijdag
14-12-2018

Start Proefwerkweek OB
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