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Ontwikkeltijd voor OP met lesgevende taken
SVO|PL wil uitvoering geven aan het landelijke Cao-akkoord gesloten tussen Vakorganisaties en de
VO-Raad, om per 1 augustus 2019 in het kader van de zogenaamde reductie van 750 naar 700 klokuren ten behoeve van ontwikkeltijd voor OP met lesgevende taken. Daartoe heeft SVO|PL op 23 januari 2019 gesproken in het reguliere (DGO-)overleg met de vakorganisaties in aanwezigheid van diverse leden van de PGMR SVO|PL.
De SVO|PL stelt voor schooljaar 2019 - 2020 vijf ontwikkeldagen te faciliteren op de scholen, omdat
het schooljaar 2019 -2020 in de vakantie- en jaarplanning hiertoe ruimte laat. De directie en PMR
hebben deze facilitering besproken. Beide partijen zijn eens over de facilitering en de uitvoering ervan.
We willen graag collega’s informeren over de invoering van “ontwikkeltijd”. Hiertoe organiseren we
twee informatiebijeenkomsten:
Donderdag 21 feb 15:30 in de max
Maaandag 25 feb 15:30 in 221
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Terugblik op informatieavonden en open dag
Afgelopen maanden hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden met als doel de leerlingen van
groep 7 en 8 en hun ouders te informeren over het Bernardinuscollege. Meer dan honderd leerlingen
van de school hebben hier een grote bijdrage aan geleverd. De leerlingen hadden de rol van gastheer/ -vrouw, informeerden de bezoekers tijdens speeddates en waren actief betrokken bij de voorlichting van de vakken. De leden van de ouderraad en ouders die betrokken zijn bij verschillende activiteiten van de school, zoals Global Exploration, hebben op voortreffelijke wijze de school vertegenwoordigd. Alle collega’s hebben vanaf oktober hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de informatieavonden en de open dag. Het streven was om onze bezoekers op een interactieve en uitnodigende
wijze kennis te laten maken met ons onderwijs. Het programma tijdens de infoavonden en open dag
was erop gericht dat de bezoekers keuzes konden maken naar persoonlijke voorkeuren. Deze aanpak
past bij onze onderwijskundige ontwikkelingen waarbij maatwerk voor de leerlingen centraal komt te
staan.
De campagne voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen en hun ouders bestond dit
schooljaar uit vier onderdelen.
-

Expedition Bernardinus; oktober en november 2018. 16 basisscholen en ongeveer 600 gastleerlingen hebben samen met hun leerkracht(en) de school bezocht.

-

Apollomiddagen; oktober 2018 tot en met februari 2019. Ongeveer 300 kinderen hebben meegedaan aan de Apollomiddagen.

-

De informatieavonden op 15 en 17 januari 2019. Tijdens de twee informatieavonden hebben
ongeveer 450 gasten de informatieavonden bezocht waarvan ruim 200 gastleerlingen.

-

De open dag op 9 februari 2019. Ongeveer 1400 mensen hebben de school bezocht, er zijn 485
informatiebrochures uitgedeeld, één per gezin. Ongeveer 30% van de gastleerlingen waren leerlingen uit groep 7 van de basisschool.
De reacties van de gasten waren over het algemeen positief, met name de aangename sfeer, de informatierondes, de speeddates met onze leerlingen, de variatie in activiteiten en de informatie die
verstrekt werd door de leerlingen van onze school. De gasten hebben ook veelvuldig gebruikt gemaakt van de informatie door de teamleiders van de brugklassen, de ondersteuningscoördinator en
de coördinator begaafdheid.
Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten die wij met het oog op de volgende informatieavonden en open
dag willen doorvoeren. In week 9 evalueren wij met de organisatoren en betrokkenen de activiteiten.
Wij hopen dit jaar een goede aanmelding te realiseren op basis van bovenstaande ervaringen en de
huidige ontwikkelingen in de school.

Gesprekkencyclus en 360 graden feedback leidinggevenden
Ook dit schooljaar zullen er weer ontwikkelgesprekken en functioneringsgesprekken plaatsvinden
voor alle medewerkers. Voor docenten wordt hierbij gebruik gemaakt van lesobservaties door de leidinggevende, leerlingenquêtes en mogelijk feedback van collega’s.
Bij de leden van het kernteam zal gebruik gemaakt worden van zogenaamde 360 graden feedback in
de vorm van een digitale vragenlijst die de medewerker invult over het functioneren van zijn direct
leidinggevende. Op maandag 18 februari ontvang je via e-mail een uitnodiging met daarin een link
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naar de betreffende enquête. Het is voor je direct leidinggevende belangrijk dat je deze vragenlijst
invult. Een grote respons geeft je leidinggevende namelijk een betrouwbaar beeld over zijn of haar
ontwikkelpunten. In totaal worden maandag 261 enquêtes via kwalteitscholen uitgezet. De sluitingsdatum is maandag 11 maart. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij John Gerrits of John
Reumkens.

De snuffelstage van Jasper en Bob van 6 atheneum
Vanuit het vak maatschappijwetenschappen hebben wij van meneer De Heer de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan een meeloopdag georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier hebben wij een aantal toffe dingen gedaan. Zo kregen we een rondleiding door het gebouw. Tevens kregen wij de mogelijkheid om een training te volgen over het schrijven van een
speech, het voeren van een debat en gesprekken aan te gaan met verschillende diplomaten. We hebben de mogelijkheden gekregen om te spreken met diplomaten uit Cuba, de Verenigde Staten, Canada, Venezuela en Mexico. Vooral het gesprek met de diplomaat uit Venezuela was interessant, dit
omdat die nacht een aantal problemen rondom de president waren ontstaan. Het was een uitermate
geslaagde dag en het vroege opstaan was het zeker waard.
Jasper en Bob
Atheneum 6

Business School
Op dinsdag 5 februari waren de vierdejaars leerlingen
van de Bernardinus Business School aanwezig op Zuyd
Hogeschool locatie Sittard. Hier werden zij gekoppeld
aan studenten van de opleiding Commerciële Economie. De leerlingen hebben de ideeën voor hun ondernemingen, in samenwerking met de studenten, verder
uitgewerkt. Door met een andere blik hiernaar te kijken kwamen zij tot verrassende inzichten. Aan het
einde van de dag presenteerden de leerlingen hun
ideeën voor een jury, bestaande uit docenten van Zuyd
Hogeschool. De winnende groep werd beloond met een traktatie van Zuyd Hogeschool.

Nieuws uit de projectgroepen
Met ingang van het huidige schooljaar is de school gestart met een vierjarig traject waarin stelselmatig de kwaliteit van ons onderwijs ontwikkeld wordt. Hierbij worden onze leerlingen, ouders en externe stakeholders nauw bij betrokken. Het streven is om in 4 fasen te komen tot een succesvolle implementatie.
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Fase 1 is het opstellen van de missie-visie die enerzijds organisch voortbouwt op de rijke onderwijskundige traditie van het Bernardinuscollege en anderzijds de eisen van onze maatschappij incorporeert. Fase 2 is het verder concretiseren van de onderwijskundige uitgangspunten die in fase 1 zijn
ontwikkeld. Fase 3 zal gebruikt worden voor een aantal pilots en een grootschalige scholing van onze
medewerkers zodat wij in fase 4 tot een gedeeltelijke of gehele implementatie over kunnen gaan.
Op 11 december zijn we tijdens de studiedag gestart met fase twee, waarbij er zes nieuwe projectgroepen gevormd zijn. Meer dan zeventig van onze collegae nemen deel aan een van de volgende
projectgroepen: Onderwijsaanbod, Leerlingbegeleiding, Learning Analytics, Planning-organisatierooster-onderwijstijd, Leermiddelen & ICT, Gebouw & Infrastructuur en de reeds eerder gestarte projectgroep Communicatie. Deze projectgroepen gaan verder het ontwikkelen van het onderwijs op
basis van de input van de projectgroepen uit de eerste tranche: Missie-Visie, Leerlingenprofiel en Docentenprofiel.
Tijdens de eerste bijeenkomsten van de projectgroepen in december 2018 is er vooral gewerkt aan
de kennismaking van de projectgroepleden en zijn de kwaliteiten van alle groepsleden besproken.
Daarnaast heeft elke projectgroep professionele gedragsafspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat
er een uitdagend en inspirerend werkklimaat ontstaat waar resultaatgericht gewerkt wordt en de leden op een constructieve wijze elkaar voorzien van feedback. Iedere projectgroep werkt met een
projectopdracht waarin doelstellingen beschreven staan evenals de kaders waarbinnen de projectgroepen hun eigen ideeën verder kunnen uitwerken.
In januari hebben alle projectgroepen een SWOT-analyse (strength-weakness-opportunity-threats)
gemaakt met betrekking tot hun aandachtsveld. Op basis van de SWOT-analyse zijn de strategische
doelen opgesteld ten behoeve van het schoolplan 2019-2023. Begin februari heeft de stuurgroep,
bestaande uit één onderwijsdirecteur, twee teamleiders, de rector en een externe begeleider, de
SWOTs en de strategische doelen bekeken met de vraag of deze voldoen aan de gestelde kaders zoals het wettelijke toezichtkader van de inspectie, de strategienota van het SVO|PL en de reeds eerder
opgestelde missie-visie, leerlingenprofiel en docentenprofiel. Deze feedback is teruggegeven aan de
projectgroepen en daar waar wenselijk/noodzakelijk verwerkt.
Op dit moment zijn de projectgroepen gestart met het zogenaamde projectplan. Het projectplan is
een procesdocument waarin de projectgroep de doelen beschrijft en aangeeft hoe deze doelen bereikt kunnen worden door middel van een tijdpad met mijlpalen. Tevens wordt per projectplan beschreven hoe de projectgroep proactief kan handelen als er belemmeringen mochten ontstaan of zaken niet lopen zoals gepland. In de komende weken zal er in de groepen gesproken worden over de
verdere concretisering in de vorm van pilots voor het schooljaar 2019-2020. Een pilot is bedoeld om
op basis van de strategische doelen onderwerpen uit te werken en op kleine schaal uit te proberen,
te leren en daar waar deze voldoet aan de gestelde uitgangspunten en kwaliteitseisen later te implementeren.
Stuurgroep en kernteam werken nauw samen om er zorg voor te dragen dat dit complexe proces gestroomlijnd wordt. Meerdere projectgroepen geven in deze fase aan behoefte te hebben aan ‘verbinding’ met de andere projectgroepen ten behoeve van verdere afstemming en kennisdeling. Het kernteam zal op dinsdag 26 februari bovenstaande bespreken en dit terugkoppelen via de projectleiders
naar de projectgroepen.
Communicatie is in dezen een belangrijk onderwerp. Alle projectleden kunnen in Sharepoint via de
tegel projectgroepen kennis nemen van de producten en de processtukken van alle andere projectgroepen. Binnenkort zal er vanuit elke projectgroep met regelmaat een bericht volgen in de wekelijkse nieuwbrief over de ideeën, de activiteiten en voortgang in de projectgroep. Het doel is ook om
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de leden van de projectgroepen in de gelegenheid te stellen om wekelijks collega’s, ouders en leerlingen te informeren hierover.

Activiteiten
Martijn Belleflame organiseerde een festival in Poppodium Nieuwe Nor
Hey allemaal, hier ben ik weer! Mijn naam is Martijn Belleflame en afgelopen weekend organiseerde
ik een festival in Poppodium de Nieuwe Nor voor mijn profielwerkstuk. Ik ben een beetje sprakeloos
van wat nu allemaal precies is gebeurd, maar ik weet in ieder geval zeker dat het geslaagd was. Ik wil
iedereen bedanken: de gasten, de sponsoren, alle artiesten, alle vrijwilligers van FIELD DAY FESTIVAL,
iedereen bij Poppodium de Nieuwe Nor, Stan Rademakers voor de foto’s, Bram Ekkel voor de aftermovie en iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het opzetten van dit fantastische feestje.
Super bedankt dat jullie dit allemaal mogelijk hebben gemaakt en mijn profielwerkstuk tot een groot
succes hebben gemaakt.
Hieronder vinden jullie nog wat foto’s. Over een paar dagen komen alle foto’s en de aftermovie online op www.fielddayfest.nl.

Mededelingen
Ziekmelding
In december 2018 hebben wij je al geïnformeerd over de telefonische bereikbaarheid van de school.
In december 2018 en januari 2019 hebben er technische aanpassingen aan de telefooncentrale
plaatsgevonden waardoor er meerdere telefoonlijnen beschikbaar zijn. De bereikbaarheid van de
school is weliswaar verbeterd, maar nog niet optimaal. Vooral in de vroege ochtend nemen vele ouders met de school contact op om ziekte of afwezigheid van het kind door te geven. Het komt dan
voor dat ouders niet meteen een afmelding kunnen doorgeven via de telefoon en dat de wachttijd
niet beperkt blijft tot enkele seconden. Wij vinden dit geen wenselijke situatie.
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Vanaf donderdag 14 februari kunnen de ziekmeldingen of afmeldingen door de ouder(s) voor de
schooldag naast een telefonische melding ook digitaal via e-mail doorgegeven worden naar het volgende e-mailadres: ziekmelding@bernardinuscollege.nl.
Als de absentie vooraf bekend is, bijvoorbeeld doordat de leerling bijvoorbeeld de huisarts, de fysiotherapeut of de orthodontist bezoekt, dan kan de ouder dit ook vooraf via bovengenoemd e-mailadres doorgeven.
Nadat de ouder de e-mail verzonden heeft, ontvangt hij/zij ook reply e-mail van de school. De receptiemedewerksters van de scholen nemen de absentie en de reden van de absentie over in het digitale absentiesysteem (SOM). De mentor van iedere leerling volgt de absentie van de leerlingen van
zijn klas/groep in het digitale absentiesysteem en neemt zo nodig met de leerling en/of zijn ouder(s)
contact op.

Bernardinus ‘eetservice’ voor de ouderavonden
In de komende week vinden de oudergesprekken met de vakdocenten plaats op 18, 19 en 20 februari. Collegae die gedurende een of meerdere van deze dagen ’s middags werken en niet naar huis
gaan of kunnen gaan, kunnen zoals eerder afgesproken gebruik maken van de ‘Bernardinus eetservice’. Geef je naam en de dag waarop je mee wilt eten door aan Germa, uiterlijk vrijdag 15 februari.
Er wordt dan gezorgd voor een lekker broodje met soep om je de nodige energie te geven voor de
oudergesprekken tijdens de avond(en).

Lenteschool
Van 23 tot en met 26 april 2019, de eerste week van de ‘meivakantie’, zal voor de derde keer de
SVO|PL Lenteschool plaatsvinden. De leerlingen van het Bernardinuscollege van de derde, vierde klas
havo, atheneum en gymnasium en de vijfde klas atheneum en gymnasium kunnen deelnemen aan de
Lenteschool. De Lenteschool heeft als doel om leerlingen te ondersteunen om de bevordering naar
het volgende leerjaar te realiseren. De mentoren gaan in de komende week, op basis van de recente
leerlingbesprekingen en de oudergesprekken die in de komende week zullen plaatsvinden, leerlingen
voordragen voor deelname aan de Lenteschool.
Het belangrijkste criterium voor deelname aan de Lenteschool is dat de deelnemende leerling gemotiveerd is om met behulp van de ondersteuning door de begeleiders van De Lesfabriek een goede basis te leggen voor de eindfase van dit schooljaar. Iedere deelnemende leerling kan twee vakken volgen tijdens de Lenteschool. Als een leerling twee talen volgt, dan mag een leerling een derde vak volgen. De begeleiding van de leerlingen zal plaatsvinden op basis van de leerdoelen en de leerstof die
door de vakdocent en de leerling samen worden beschreven. De deelname zal door de mentor met
zowel de leerling als de ouders besproken worden. De Lenteschool zal dit schooljaar plaatsvinden in
het Eijkhagencollege te Landgraaf.
De inschrijving van de leerling voor deelname aan de Lenteschool dient door de mentor uiterlijk 28
februari doorgegeven te worden aan de teamleider. Op 10 april 2019 zal er een ouderavond plaatsvinden in het Eijkhagencollege waarbij de deelnemende leerlingen en hun ouders met de studiebegeleiders spreken over de aanpak, de leerdoelen en de leerstof van de leerling.
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De kosten voor deelname van de leerling aan de Lenteschool worden betaald door SVO|PL (Stichting
Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg waar het Bernardinuscollege deel van uitmaakt), er zijn geen
kosten voor de ouders.
In de bijlage van deze nieuwsbrief tref je tevens een brief aan waarbij je als docent van het Bernardinuscollege kunt aangeven of jij wilt deelnemen als begeleider van leerlingen betreffende jouw vak
tijdens de Lenteschool.

Lyceo
Het Bernardinuscollege organiseert voor het derde jaar de mogelijkheid om examentraining te volgen op 4 en 5 mei voorafgaande aan de centrale examens. Leerlingen van de examenklassen havo,
atheneum en gymnasium van het Bernardinuscollege kunnen deelnemen aan de examentraining van
Lyceo. Het aanbod ziet er als volgt uit. Havo 5: economie, management&organisatie, scheikunde,
wiskunde A en wiskunde B. Atheneum en Gymnasium 6: economie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B. Meer informatie tref je aan op www.lyceo.nl/bernardinus. Inschrijving is mogelijk tot begin april 2019.

Josine Schyns-Gielkens stelt zich voor
Mijn naam is Josine Schyns-Gielkens. Per 1 maart ben ik jullie nieuwe collega als medewerker P&O. Ik
ben ex-Bernardijn en na het behalen van mijn havodiploma heb ik bij het Bell College in Heerlen de
opleiding voor medisch secretaresse en directiesecretaresse gevolgd.
Na mijn opleiding heb ik secretariaatswerk gedaan bij de afdeling pathologie en daarna bij de poli
kno in het ziekenhuis in Sittard. In 1990 heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt en ben ik gestart als medewerker personeels- en salarisadministratie bij het Eijkhagencollege in Landgraaf. In
2012 heb ik deze werkzaamheden voortgezet bij het Sintermeertencollege en vanaf 1 maart aanstaande zal ik deze combineren met dezelfde werkzaamheden bij het Bernardinuscollege.
Sinds 1990 ben ik getrouwd met Rob en ik woon in Wittem. We hebben twee dochters die na het afronden van hun studie met veel plezier aan het werk zijn. Ik hou van wandelen, lekker eten en lezen.
Voorlopig ben ik op dinsdagochtend aanwezig. Ik zie uit naar onze samenwerking!
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Agenda
DAG

ACTIVITEIT

TIJD

Woensdag
13-02-2019

Aachenrally G3
Excursie KUA H5/AG6
Excursie Tongeren G 2

Donderdag
14-02-2019

EHBO Herhalingslessen
Leerlingbesprekingen Bovenbouw

12.00 – 15.30
15.30 – 18.00

Vrijdag
15-02-2019

Toneelvoorstelling Apollo
Projectdag Havo 1

18.00

Maandag
18-02-2019

Ouderavond vakdocenten

Dinsdag
19-02-2019

Bijeenkomst Kerntean
Bijeenkomst personeelsvereniging
Ouderavond vakdocenten

Woensdag
20-02-2019

Cuderavond vakdocenten

Donderdag
21-02-2019

BBS Havo 5 Learning by doing
Na het 7e lesuur
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09.00 – 17.00 uur

PLAATS

Max v.d. Schoot
255 256 257

Max v.d. Schoot

