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Opdrachtgever Technasium
Zonder opdrachtgevers kan het Technasium niet bestaan. Wij zijn dan ook heel blij met de betrokkenheid van een groot aantal bedrijven en instellingen uit de regio die met ons samenwerken en bètatechnische vraagstukken uit de praktijk aan de leerlingen voorleggen. Wilt u ook opdrachtgever worden? Neem dan contact op met Tessa Lodewijks (t.lodewijks@bernardinuscollege.nl), of één van de
O&O-docenten, om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken. In deze video wordt toegelicht
wat u als opdrachtgever voor het Technasium kunt betekenen.
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Roosterzaken
Op dit moment hebben wij te maken met enkele docenten die waarschijnlijk voor langere tijd ziek zullen zijn. Zoals u in de media heeft kunnen lezen, is het krijgen van adequate vervangers uitermate lastig. Bij de vakken Engels, filosofie en levensbeschouwing zijn wij erin geslaagd om geschikte en bevoegde vervangers te vinden. Bij de vakken scheikunde en informatica wordt het lesrooster van een
aantal leerlingen mogelijk gewijzigd i.v.m. de re-integratie van vakdocenten.
Door de bereidwilligheid van diverse docenten om een groot deel van bovenstaande lessen te vervangen kunnen de leerlingen de lessen volgen.
Ons roosterbureau kijkt momenteel zorgvuldig naar de benodigde aanpassingen met de intentie de
roosters zo sluitend mogelijk te maken voor de leerlingen en de betrokken docenten. De ervaring leert
dat dit niet in alle gevallen mogelijk zal zijn. Mocht hier sprake van zijn dan zoeken de roostermakers
naar mogelijke betere alternatieven.

Leerlingenfeest On the Radar
Vrijdagavond 1 februari zijn alle brugklassers en leerlingen van groep 8 welkom bij het feest On the Radar in de bovenbouwkantine van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Juniorcompany Great JC, bestaande uit zes leerlingen van atheneum 5 en onderdeel van de Bernardinus Business School, organiseert het feest in samenwerking met het Bernardinuscollege en leden van
de projectgroep communicatie.
De leerlingen van Great JC zijn op bezoek geweest bij allerlei basisscholen om de leerlingen van groep
8 enthousiast te maken. Daarnaast bezochten de leerlingen woensdag 30 januari de brugklassers om
hen uit te nodigen voor het feest. Ook wordt door onze leerlingen muziek verzorgd en zal een leerling
uit de onderbouw het feestje als dj afsluiten. De leerlingen van de brugklas hebben allen een uitnodigingsbrief en een flyer over het feest ontvangen en de ouders krijgen deze brief ook in hun mailbox.
Wij gaan er een spetterende avond van maken.

Tentoonstelling
Tentoonstelling over Bernardinus ‘De rijke historie is een basis voor toekomstgericht onderwijs’
Het Bernardinuscollege is op verschillende fronten volop in beweging. Vanaf eind januari zijn wij gestart met het vernieuwen van het historische leiendak op de Hallenschool (het middengedeelte van
het gebouw). Deze werkzaamheden duren pakweg tot aan de zomervakantie. De renovatie is een initiatief van het Bernardinuscollege, SVO|PL, de gemeente Heerlen en de provincie Limburg.
Het gebouw is de plek waar de leerlingen en medewerkers van het Bernardinuscollege werken aan eigentijds onderwijs. Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst en dus zijn er voortdurend onderwijsontwikkelingen die er niet alleen voor moeten zorgen dat de leerling kennis en vaardigheden
opdoet, maar ook dat hij zichzelf tot een zelfbewuste burger kan ontwikkelen met oog voor zijn omgeving.
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Ter gelegenheid van de renovatie van het dak wordt er door Martin van der Weerden (docent geschiedenis), enkele collegae en leerlingen van de school een tentoonstelling samengesteld. De tentoonstelling is vanaf 9 februari (open dag) te bezichtigen en zal in de loop van februari officieel geopend worden door Gedeputeerde H. Mackus (Landbouw, Natuur, Infra, Rail en Monumenten) en wethouder J.
Clemens (Onderwijs en Cultuur Erfgoed) van Heerlen. Wij houden je op de hoogte van de datum van
de officiële opening.

Activiteiten
Speeddates
Afgelopen donderdagmiddag vonden de speeddates plaats tussen juffen en meesters van groep 8 en
hun oud-leerlingen, onze huidige brugklassers. Voor ongeveer een derde van onze brugklassers was
een ‘date’ aanwezig. Er werd gezellig gekletst, juffen en meesters werden meegenomen door het gebouw, de sfeer was ontspannen en er was bij zowel de leerkrachten als de leerlingen veel enthousiasme. Nadat de juffen en meesters helemaal op de hoogte waren van hoe het ging met hun oud-leerling(en) en van het reilen en zeilen binnen de school, was er nog tijd voor een kop koffie en stuk vlaai
in de personeelskamer om daar even met een aantal mentoren en teamleiders te kletsen. Middag geslaagd!

Internationalisering
In de week van 11 maart t/m 15 maart is de Internationale week in het kader van Erasmus +. In eerdere nieuwsbrieven bent u daarvan op de hoogte gebracht.
Aanstaande vrijdag 1 februari organiseren we een Erasmus +-middag. Op deze middag laten we u kennis maken met Erasmus + en vertellen leerlingen die deelnemen aan of hebben deelgenomen aan
Erasmus + over hun ervaringen. De middag begint om 15.45 uur met een presentatie van Jan de Heer
(docent betrokken bij Internationalisering) over het Erasmus +-project. Daarna vertellen leerlingen
over hun ervaringen. Tot slot is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Om 16.30 uur zal de
tweede ronde plaatsvinden en die zal rond 17.15 uur afgelopen zijn. De middag zal plaatsvinden in lokaal 221.

Field Day Festival
Hoi, ik ben Martijn Belleflame, leerling van atheneum 6 van het Bernardinuscollege. Vorig jaar heb ik
het plan opgevat om voor mijn profielwerkstuk M&O bij de heer Schonewille een festival te or-ganiseren in 2019. Ik ben een jaar bezig geweest met de voorbereiding.
9 februari is het zover: de eerste editie van FIELD DAY FESTIVAL in Poppodium de Nieuwe Nor! FIELD
DAY FESTIVAL is een uit de hand gelopen profielwerkstuk en daarmee een festival van scholieren voor
scholieren. Festivals zijn vaak duur en daar willen wij als FIELD DAY FESTIVAL een oplossing voor bieden.
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Alle winst die behaald wordt, gaat naar een goed doel, namelijk Stichting Leergeld Parkstad. Zo wordt
er niet alleen gefeest, maar ook een goed doel geholpen!
De line-up liegt er niet om: het wordt een groot feest! Samen met DEMI-SEC, SQRTL SQUAD, YOUNG
SACE, ISIS CLOUDT, ELLE HOLLIS, ONKRUID, KID KASHA, YOURI VAUGUEZ, DJ ROWEN, MILAN SCHILS en
TRUE MAJOR MC gaan we Poppodium de Nieuwe Nor helemaal afbreken.
www.fielddayfest.nl

Toneelproject Aischylos
Hippolytos, prins van Troizen, vereert Artemis, de maagdelijke godin van de jacht. Hij laat daarmee een
andere godheid links liggen: Afrodite, godin van de liefde. Deze zint op wraak, met verstrekkende gevolgen. Afrodite wakkert met haar goddelijke kracht het vuur van begeerte aan in Faidra, nota bene
Hippolytos’ stiefmoeder, de vrouw van zijn vader Theseus. Een krachtige, maar verboden liefde.
Waar dit toe leidt, wordt maandagavond 4 februari duidelijk in het Studiehuis van het Bernardinuscollege. Meer dan 50 toneelspelers en 20 muzikanten van 6 scholen vertolken de tragedie ‘Hippolytos’
van de Griekse dichter Euripides.
Elf leerlingen van het Bernardinuscollege spelen dit jaar mee in deze productie van het interscholaire
internationale toneelproject ‘Aischylos’. Prachtige hoofdrollen hebben we gekregen. Zo speelt Thijs
Daemen de rol van ‘bode’ en Maartje Brinks de rol van ‘voedster’. Caspar Nijssen mag zelfs de titelrol
van Hippolytos vorm geven. Verder zullen we Milan Bülles (Eros), Isa Vervuurt (koorleidster), Mikail
Claassen en Robbert Schmeetz (vrienden van Hippolytos), Dana Bošković, Iris Gouverne, Kim Leunissen
en Vera Franssen (Nederlands koor) zien. Andere belangrijke rollen in dit tweetalige stuk zijn voor
Bryan Cecchelani (Theseus; Athénée Royal Seraing) en Tess van de Camp (Faidra; Van Maerlant Eindhoven). De muziek wordt verzorgd door het twintigkoppige orkest o.l.v. Willie Arets (Sint-Maartenscollege Maastricht).
Iedereen is welkom.
Maandag 4 februari om 19:30 uur in het Studiehuis
Entree €5 (voor leerlingen €2)
Kaarten aan de zaal of reserveren bij mj.grond@bernardinuscollege.nl

Apollo-dag ‘retorica’ 21 januari 2019
Op maandag 21 januari jl. werd in het kader van de vakken Grieks, Latijn en Nederlands een Apollodag
georganiseerd voor gymnasium 3, die in het teken stond van retorica.
‘In den beginne was het woord’
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Johannes de evangelist
Een aantal jaren geleden, in de zomer van 2014, sprak minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans – tevens een voormalig Bernardijn – een belangrijke vergadering van de Verenigde Naties toe
over vlucht MH17, het passagiersvliegtuig dat in de Oekraïne was neergeschoten. De manier waarop
Timmermans zijn woede en verdriet verwoordde in een klassieke toespraak werd in Nederland en
daarbuiten met veel bewondering ontvangen. Het toonde het belang van welsprekendheid in de politiek.
Omdat ook onze leerlingen in hun leven meer dan regelmatig gebruik zullen moeten maken van deze
in de oudheid groot geworden retoriek, werd deze Apollo-dag georganiseerd. De leerlingen maakten
kennis met enkele klassiek geworden voordrachten, de retorische technieken die ertoe hebben bijgedragen dat deze voordrachten bijzonder werden gevonden, en er werden discussies gevoerd over het
belang van deze welsprekendheid. Tot slot werd in een drietal groepen in slechts een ruim uur tijd een
eigen voordracht voorbereid en gehouden in ons auditorium. Het resultaat was indrukwekkend; alle
leerlingen hebben hun steentje bijgedragen aan de prachtige voordrachten. Eén voordracht sprong eruit; deze werd ten gehore gebracht door Fedra Triepels en de jury, bestaande uit drie gymnasium 3
leerlingen, mevrouw Hordijk, mevrouw Thijssen en meneer Deumens, waren het unaniem met elkaar
eens over de winnende groep. Compliment echter aan allen voor de kwaliteit waarmee binnen korte
tijd samengewerkt werd en een prachtige toespraak kon worden gegeven.

Gymnasiumdag 15 februari 2019
Drie gymnasium leerlingen namen dit jaar het initiatief om een gymnasiumdag op te zetten binnen het
huidige Apolloprogramma. Maarten Grond en Ronald Deumens ondersteunen dit vanuit het docententeam en de schoolleiding. De dag wordt georganiseerd door Anne Hoogeveen uit gymnasium 3, Morsal
Amin & Danée Kleijnen uit gymnasium 4 en Elly Thissen uit atheneum 4 voor de gymnasium brugklasleerlingen.
Op 15 februari zullen de leerlingen zich van 08:30 uur tot een uur of 15:00 uur voorbereiden op een
toneelavond die ze zelf vormgeven. Het thema is: de werken van Heracles (in een modern jasje). De
scripts daarvoor zijn reeds geschreven door de brugklasleerlingen en hun begeleiders. De voorstelling
zelf start rond 18:00 uur in het Studiehuis van ons Bernardinuscollege en duurt tot maximaal 19:30
uur, inclusief borrel achteraf.
Ouders van leerlingen, maar ook collega’s en andere gymnasium leerlingen zullen in kalenderweek 5
worden uitgenodigd voor dit initiatief. We verwachten tussen de 50 en 100 bezoekers.

Agenda
DAG

ACTIVITEIT

TIJD
14.00-17.00

Woensdag
30-01-2019
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PLAATS

Donderdag
31-01-2019

Herhalingslessen EHBO
Volleybaltoernooi Parkstad

09.00 - 12.30
12.00 – 17.00

Vrijdag
01-02-2019

Feest brugklasleerlingen/ll. Gr. 8

Maandag
04-02-2019

Leerlingbesprekingen t/m 11-02-2019
PWS M&O H5 Hoge school Zuyd
4 t/m 6-2-2019
Aischylos Heerlen
19.00
Ouderraadvergadering

Dinsdag
05-02-2019

Klankbordgroep
BBS-dag leerjaar 4 HS zuyd

17.00

Herhalingslessen EHBO

12.00 – 17.00

Max v.d. Schoot
Max v.d. Schoot

Woensdag
06-02-2019
Donderdag
07-02-2019
Vrijdag
08-02-2019
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Max v.d. Schoot

