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Activiteiten
Jaarlijkse sponsortocht vrijdag 19 april

Op 19 april is de jaarlijkse sponsortocht van het Bernardinuscollege onder het motto: IN ACTIE VOOR
DE ANDER. De leerlingen maken ‘s ochtends een wandeling van 12 km om geld voor goede doelen in te
zamelen. Het is een schooldag en dus wordt van de leerlingen verwacht dat ze aanwezig zijn. De aanwezigheid wordt dan ook gecontroleerd.
Iedere leerling ontvangt daartoe een sponsorpas. Die krijgen ze in de week van 1 april via de mentor.
Ze hebben dan nog 2 weken om sponsoren te werven. In de sponsorpas worden stempels gezet bij de
controleposten.
De afsluiting van de tocht is in de Windthal. Er kan dan een drankje worden genuttigd. Elke leerling
meldt zich bij binnenkomst bij de hoofdingang, zodat we kunnen controleren of iedereen veilig is binnengekomen.
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Mevrouw Hoefnagels is bezig om de goede doelen te bepalen. De namen van deze instanties worden
op de sponsorpassen vermeld. Het sportieve gedeelte (de wandeling) is in handen van mevrouw Heinink.
Op vrijdag 19 april hebben onze eindexamenkandidaten ook de laatste schooldag. Dit is de reden
waarom de vertrektijden van de leerlingen variëren. De voorexamenklassen zullen rond 12.30 uur op
school aankomen en kunnen dan eventueel deelnemen aan de activiteiten van onze examenkandidaten.
De vertrektijden per leerjaar zijn als volgt:
8.30 uur
leerjaar 1
9.00 uur
leerjaar 2
9.30 uur
leerjaar 3
10.00 uur
leerjaar 4
10.30 uur
leerjaar 5

Praktijkexamen leerlingen KUMU
Woensdag 13 maart was het weer zover: leerlingen met het kunstvak
muziek als eindexamenvak presenteerden zich tijdens een geweldige
avond. Dit was de kroon op hun werk van de afgelopen 3 jaar. Wanneer je muziek als kunstvak kiest, moet je een aantal praktijkonderdelen afsluiten in de vorm van een concert. Dit deden de 7 kandidaten:
Maas, Jordy, Matteo, Janice, Carlijn, Kristy en Fabiënne met verve. Chapeau! Het muzikale niveau was hoog. Wij zijn trots op jullie en we bedanken jullie voor deze fijne avond!
Ook de leerlingen van havo 4 en atheneum 4-5 die hieraan hebben
meegewerkt, bedankt.

Basquiat x Bernardinuscollege
door Imme Smits (leerling A6)
Eindelijk was het dan zover: de opening van onze
eindexamenexpositie. De eindexamenleerlingen
met kunst beeldend in hun pakket mochten afgelopen vrijdag exposeren in Schunck. De inloop
was vanaf 17.00 en om 17.30 begonnen de toespraken. Er waren twee toespraken en ook onze
eigen directeur, de heer Lenssen, hield een toespraak. Na de toespraken werd de expositie officieel geopend en mochten vrienden en familie
naar boven om de tentoonstelling te gaan bewonderen. De expositie bestaat uit werken van de kunst van eindexamenleerlingen van havo en vwo.
De wer-ken gaan over onze identiteit in combinatie met Jean-Michel Basquiat.
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De expositie is uiteindelijk geweldig mooi geworden en de werken waren stuk voor stuk mega goed en
indrukwekkend. We hebben niet voor niks zo hard gewerkt! Ik heb een vriendin van mij, Linde Brueren,
gevraagd hoe zij de opening had ervaren en ze zei het volgende: ”De opening van de eindexamenexpositie was geweldig! In de centrale hal van Museum Schunck* waren tientallen stoelen gezet en een
klein podium. Er waren meer mensen dan ik had verwacht en er hing een verwachtingsvolle sfeer. Na
de toespraak van de heer Lenssen was het dan zover: we mochten boven gaan kijken naar de prachtige
werkstukken van kunstklassen havo en vwo. Het aanbod was geweldig: van video’s tot driedimensionale werkstukken tot schilderijen. De eindexamenleerlingen hebben supergoed hun best gedaan en het
eindproduct is verbluffend. De presentatie van de werkstukken is ook heel leuk gedaan: midden in de
studieruimte van Schunck, waar je je eigen route kan kiezen. Na afloop was er nog de mogelijkheid de
expositie van Basquiat zelf te zien, gra-tis! Dit was natuurlijk super en veel mensen hebben het werk
van de artiest, op wie alle kunst van onze leerlingen is gebaseerd, nog kunnen bewonderen.”
De eindexamenexpositie is nog te zien tot 15 april.

Deelname scholierenverkiezing/Provinciale Staten 2019
Als spiegel van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van vandaag hebben de collega’s bij het vak
maatschappijleer een schoolverkiezing georganiseerd. Er zijn 252 stemmen uitgebracht. Groen Links is
met 50 stemmen de grote winnaar, gevolgd door D66 met 37 stemmen, VVD met 34 stemmen en Forum voor Democratie is de runner up met 33 stemmen. 50 Plus heeft slechts 2 stemmen en Christen
Unie maar 1.

MedSchool – Kennismaking met de studie Geneeskunde

Gedreven, enthousiaste middelbare scholieren met interesse in de studie Geneeskunde, dat zijn de
scholieren die we zoeken voor het project Gezondheidsuniversiteit MedSchool. Gedurende vier avonden geven we een kijkje in de studie Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Met als centrale
thema: ‘Hart en vaten’ komen de verschillende competenties van een (toekomstig) arts aan bod.
De scholier:
 doet medisch inhoudelijke kennis op;


leert samenwerken met scholieren van verschillende middelbare scholen;



presenteert een wetenschappelijke poster;



leert de juiste vragen aan simulatiepatiënten te stellen;



leert lichamelijk onderzoek bij elkaar te verrichten;
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dient tot slot de fictieve casus op te lossen en de patiënt daarmee te helpen!

Mochten er na de vier avonden als ‘student-geneeskunde-in-spe’ nog vragen zijn over de opleiding,
selectieprocedure en het leven als student in Maastricht, dan is er ook voldoende ruimte om hier antwoord op te krijgen. Alles wordt namelijk georganiseerd en uitgevoerd door studenten van Geneeskunde in Maastricht.
Praktische informatie
 Waar? Trevianum Scholengemeenschap, Sittard


Wanneer? 3, 10, 17 april en 8 mei - van 19:30-21:30 uur



Wie? Gemotiveerde 5 VWO scholieren met het pakket N&G of N&T met biologie die bereid
zijn vier avonden enthousiast deel te nemen. Bij deelname aan vier avonden zal een certificaat
worden uitgereikt.



Wat? Het ontwikkelen van de competenties van een arts en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de opleiding Geneeskunde



Aanmelden? Enthousiaste 5 VWO leerlingen met het profiel N&G / N&T + biologie én met interesse in de studie Geneeskunde.

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor vrijdag 22 maart 17.00 bij mevrouw Hordijk (hh.hordijk@bernardinuscollege.nl)

Mededelingen
Leerlingen in actie: afvalscheidingspetitie
Zittend in de bovenbouwkantine vroegen wij (Maas van Stigt en Ivy Kockelkorn uit vwo 6) ons af
waarom er eigenlijk maar één soort afvalbak in de kantine staat. Er verdwijnen bananenschillen, plastic
verpakkingen en papieren met oude aantekeningen in. Dat moet toch anders kunnen?! We vroegen
rond en eigenlijk was iedereen het wel met ons eens: thuis scheiden we netjes ons afval, dus waarom
gebeurt dat op school niet?! We kregen zoveel positieve reacties op ons idee dat we besloten een petitie te starten. De petitie werd maar liefst 520 keer ondertekend, door zowel lera-ren als leerlingen, van
brugklassers tot examenleerlingen.
Concreet vragen wij:
1. Het daadwerkelijk gebruik maken van de papierbakken in de klaslokalen.
2. Het scheiden van GFT, plastic en restafval in verschillende prullenbakken.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun stem kunnen laten horen en tegelijkertijd iets doen om
van Bernardinus een duurzamere school te maken. Vorige week maandag zijn we in gesprek gegaan
met de directeur, waarbij we de petitie hebben laten zien. De directeur reageerde positief op ons idee.
Wij wachten nu op een vervolggesprek, waarbij de mensen die over het afvalbeleid van onze school
gaan, worden uitgenodigd.

Het Spiegelproject
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Door het enthousiasme van leerlingen rondom de petitie is een leraar,
meneer Grond, geïnspireerd geraakt om samen met leerlingen een klimaatgroep, het “Spiegelproject” te beginnen. Wij zijn een groep op het
Bernardinuscollege die niet alleen wil roepen maar ook daadwerkelijk wil
kijken wat wij persoonlijk, maar ook als school en in de directe omgeving
van het Bernardinuscollege kunnen doen om een positief duurzaam verschil te maken. Op donderdag 4 april aanstaande presenteren wij onze plannen op de ‘Ideeënmarkt’
van de gemeente Heerlen. Daaraan voorafgaand komen we op maandag 1 april samen tijdens een
door ons georganiseerde studiedag. Externe klimaatexperts zijn door ons uitgenodigd om ons te scholen op het gebied van klimaatverandering, energietransitie en mogelijkheden voor Bernardinus.
Ben jij milieubewust en wil jij meedenken wat wij kunnen betekenen voor het milieu op en rondom het
Bernardinus of vind je het gewoon interessant om meer over deze onderwerpen te weten te komen?
Stuur dan een mailtje naar meneer Grond: mj.grond@bernardinuscollege.nl en doe mee met ons Spiegelproject. Alle leerjaren en niveaus zijn uiteraard welkom!
Ivy Kockelkorn (Atheneum 6)
Maas van Stigt (Gymnasium 6)

Uitnodiging Thema-avond Ouderraad
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Agenda
DAG
Woensdag
20-03-2019

ACTIVITEIT
Stemlocatie
Lesvrij na het 4e uur

TIJD

Donderdag
21-03-2019

Proefwerkweek Bovenbouw
SE3

t/m 29-03
t/m 29-03

Proefwerkweek Bovenbouw +
Onderbouw
Ouderraadvergadering

19.00

Vrijdag
22-03-2019
Maandag
25-03-2019
Dinsdag
26-03-2019
Woensdag
27-03-2019
Donderdag
28-03-2019
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PLAATS
Max v.d. Schoot

