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Numerus fixus
Eindexamenleerlingen die zich willen aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus, moeten
zich hiervoor uiterlijk 15 januari aanmelden via Studielink. Leerlingen zijn hierover per mail en via de
nieuwsbrief over geïnformeerd.
Hier vindt u alle opleidingen met een numerus fixus.

Kerstviering
2018 hebben we afgesloten met een aantal leuke activiteiten. In de
ochtend zijn alle leerlingen bij elkaar gekomen om met de eigen
mentorklas te ontbijten en het jaar op een gezellige wijze af te sluiten. Mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid van eenieder was.
Op initiatief van de leerlingenraad heeft er ook een inzameling voor
de voedselbank plaatsgevonden. De opbrengst was overweldigend!
Helaas kon, door de tegenvallende weersomstandigheden, de
schaatsactiviteit niet doorgaan. Dit mocht de pret voor de leerlingen
niet drukken. De Santahunt was een groot succes.
Een woord van dank aan de leerlingenraad, de organisatoren van
deze dag, de mentoren en eenieder die zijn/haar steentje heeft bijgedragen om deze dag tot een succes te laten worden.
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Werkzaamheden aan het dak
Zoals in een eerdere nieuwsbrief gecommuniceerd, wordt er dit schooljaar gestart met de restauratie
van de leien daken van onze school. Deze week zijn er hekken geplaatst voor een deel van de hallenschool bij de hoofdingang. Zeer binnenkort zullen hier ook de steigers geplaatst worden. Gedurende
de werkzaamheden is de hoofdingang Akerstraat 95 gewoon bereikbaar. Op 21 januari wordt gestart
met het vervangen van een deel van de leien op de betreffende daken. De verwachting is dat deze fase
voor de bouwvak (eind juli 2019) wordt afgerond.
Tijdens werkzaamheden zal de poort richting schoolplein aan de Akerstraat gesloten zijn. De school
blijft voor leerlingen bereikbaar, niet alleen via de Molenberglaan en Franciscusweg, maar ook via de
hoofdingang met ingang van 14 januari.

Klankbordgroepbijeenkomst
Op dinsdagavond 8 januari heeft de tweede bijeenkomst van de Klankbordgroep van het Bernardinuscollege plaatsgevonden. De klankbordgroep bestaat uit pakweg 30 personen; leerlingen, ouders, relaties van de school zoals leerkrachten van basisscholen, medewerkers van het bestuursbureau etc. Tijdens de bijeenkomst heeft de rector Guy de Munck de ontwikkelingen van de school op dit moment
toegelicht op basis van wat er in de afgelopen zeven maanden allemaal heeft plaatsgevonden en waar
de school op dit moment staat in haar ontwikkeling. Hij heeft stilgestaan bij de basisonderwerpen in
de transitie van de school: de missie-visie, het leerlingprofiel en het docentprofiel. Vervolgens heeft hij
de samenhang geschetst tussen de onderwerpen en de implementatie van alle ontwikkelingen vanaf
nu tot 2021.
De klankbordgroep heeft op 27 november uitvoerig gesproken over de missie-visie en het leerlingprofiel en feedback gegeven op de documenten. De feedback is door de projectgroepen verwerkt en
beide stukken zijn in december ook besproken in de medezeggenschapsraad. Ook door de leden van
de MR is feedback gegeven die daar waar nodig verwerkt is in de missie-visie en het leerlingprofiel.
Momenteel wachten wij op de formele instemming van de MR.
Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van dinsdag 8 januari stond het docentprofiel centraal. Docente Hannie Hoefnagels heeft namens de projectgroep, die dit onderdeel van de avond goed had
voorbereid, een korte presentatie gegeven over het ontstaansproces, de wettelijke kaders van het docentprofiel en de inhoud ervan. De leden van de klankbordgroep hebben volgens de werkvorm ’de
hoeden van de Bono’ vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar het docentprofiel. De feedback
van de klankbordgroep wordt deze week samen met de feedback, gegeven door alle collegae op de
studiedag van 11 december, besproken en verwerkt door de projectgroep. Op 21 januari wordt het
docentprofiel besproken in de medezeggenschapsraad.
De klankbordgroep werkt op uiterst prettige en open manier samen waarbij de inbreng van de leerlingen, ouders en overige deelnemers waardevolle adviezen oplevert. De klankbordgroep geeft aan dat
er waardering is voor de wijze waarop zij betrokken worden bij de ontwikkelingen van onze school en
het feit dat veel medewerkers van de school actief betrokken zijn bij het proces. Daarnaast geeft de
klankbordgroep aan de voorkeur te geven aan actieve werkvormen tijdens de bijeenkomsten.
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Op dinsdag 5 februari zal de volgende klankbordgroepbijeenkomst plaatsvinden waarbij het onderwerp communicatie centraal zal staan. De voorbereiding zal door de gelijknamige projectgroep plaatsvinden. Je kunt als leerling, ouder, collega deelnemen of een kijkje nemen. Stuur dan even een e-mailtje naar ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Technasiumnieuws
De overheid wil dat alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Dit betekent dat
bestaande woningen moeten worden aangepast en dat nieuwbouwhuizen geen gasaansluitingen meer
krijgen. Andere energiebronnen zijn dan nodig, zoals stadsverwarming of warmtepompen. De leerlingen van het derde leerjaar werken aan het project ‘van gas los’ om het oude HTS-gebouw in Heerlen
te gaan voorzien van de nieuwste energietechnieken. Op dit moment zijn de bestudering van het gebouw en het nadenken over oplossingen uitgevoerd. Er wordt gewerkt naar een presentatie.
De leerlingen van het eerste leerjaar voeren campagne voor het Alzheimer Centrum Limburg. Het doel
van deze campagne is het vergroten van het bewustzijn van mensen over de mogelijkheden om het
risico op dementie te verkleinen. De campagne maakt deel uit van de provinciale campagne “We zijn
zelf het medicijn”.
Bij het uitvoeren van een campagne werken de leerlingen in drie stappen:
1. Een voormeting: de leerlingen laten zo veel mogelijk mensen een vragenlijst invullen om te
onderzoeken wat de kennis over preventie van dementie is voordat je met de campagne begint.
2. Vervolgens voeren de leerlingen campagne.
3. Een nameting: de leerlingen laten zo veel mogelijk mensen opnieuw dezelfde vragenlijst invullen. De
leerlingen onderzoeken of de campagne effect heeft gehad.
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Op vrijdag 11 februari gaan we met alle leerlingen uit de eerste klassen van het
Technasium op excursie naar de ontdekfabriek in Eindhoven. Tijdens deze
excursie krijgen de leerlingen diverse workshops waarbij ze allerlei vaardigheden
op technisch gebied opdoen. Enkele voorbeelden van workshops zijn: een
kettingreactie maken, een film met een greenscreen opnemen en een fiets
voorzien van sensoren testen.
De volgende week wordt in de nieuwbrief ingegaan op deze excursie.

Activiteiten
Skikamp
Zondagavond 13 januari is het zover. Waar veel leerlingen al lang naar uitkijken, het 31ste Bernardinus
skikamp, start dan met een busreis naar Oostenrijk. We gaan naar het skigebied Hochoetz-Kühtai. Het
skigebied omvat 85 kilometer aan gevarieerde pistes, voor iedere type skiër en snowboarder zijn er
voldoende uitdagingen en glooiende afdalingen.
In totaal zullen 78 leerlingen uit de derde klas hieraan deelnemen en het belooft weer een geweldig
kamp te worden. We hebben er bewust voor gekozen om, in tegenstelling tot het recente verleden,
niemand meer uit te loten.

Mededelingen
Belangrijke data en inlevermomenten
16-1

8:30 cijfers SE en PWW in SOM

Voor de examenklassen:
16-1 om 8:30 t/m 18-1 12:00
22-1

Inschrijven herkansing
Rooster naar docenten en leerlingen

Agenda
DAG

ACTIVITEIT

TIJD

woensdag
09-01-2019
donderdag
10-01-2019

Rekentoets V6 3F en ER

vrijdag
11-01-2019

Eerste klas Technasium Ontdekfabriek
Eindhoven
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PLAATS

maandag
14-01-2019

Skiweek t/m 19-01-2019

dinsdag
15-01-2019

Informatieavond ll. Groep 8 /ouders 19.00

woensdag
16-01-2019
donderdag
17-01-2019

Informatieavond ll. Groep 8/ouders

vrijdag
18-01-2019
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19.00

