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Violist Enzo Kok in finale Prinses Christina Concours 2019
Enzo Kok, leerling havo 5, is zaterdag 6 april tijdens de
halve finale van het Prinses Christina Concours in Den
Haag doorgedrongen naar de landelijke finale op zondag
14 april in Den Haag. Ook heeft hij één van de drie publieksprijzen gewonnen. Wij zijn nu al super trots op Enzo
en wensen hem én zijn familie heel veel succes komend
weekend!

Onderzoek onderwijsinspectie HRM (Human Resource Management)
Dinsdagmiddag 9 april heeft onderwijsinspecteur dhr. D. te Boekhorst een onderzoek namens de onderwijsinspectie uitgevoerd omtrent het onderwerp Human Resource Managment (Personeelsbeleid) van het Bernardinuscollege. In de afgelopen weken heeft rector Guy de Munck tijdens de twee
personeelsbijeenkomsten onder andere gesproken over het strategische personeelsbeleid in relatie
tot de onderwijskundige ontwikkelingen in de school en de formatie voor het volgende schooljaar.
De inspecteur heeft met name onderzoek gedaan naar of en hoe het personeelsbeleid, waarin de
ontwikkeling van alle personeelsleden centraal staat, in verbinding staat met de onderwijskundige
keuzes in de school en vice versa en in hoeverre er sprake is van een professionele dialoog binnen de
school.
De inspecteur heeft gesproken met een groep docenten, teamleiders, een van de P&O-medewerksters en de directie. In de terugkoppeling van de inspecteur met de directie, een P&O-medewerkster
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en een lid van College van Bestuur van SVO|PL gaf hij aan het beeld binnen de school een verademing te vinden. Het HRM-beleid op de school is op de goede weg en het is niet vrijblijvend volgens
de inspecteur. Met name de betrokkenheid van de medewerkers bij de transitie van de school, het
samen inhoud geven aan alle onderwijskundige processen en het elan dat momenteel ervaren wordt
door bovengenoemde collegae benoemde de inspecteur als positief. In de gevoerde gesprekken is
met name de transparantie over de actuele onderwerpen en keuzes in de school als positief genoemd. Dhr. te Boekhorst was zeer te spreken over hoe wij op dit moment omgaan met de krimp en
de daaruit voortkomende overformatie die wij zoveel mogelijk proberen te voorkomen door een
grote groep collegae de mogelijkheid tot scholing aan te bieden. Hierdoor wordt meteen geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderwijs en de ontwikkeling en professionaliteit van medewerkers om
onze school uiteindelijk excellent te laten worden. ‘Wij hebben ons onderwijs teruggekregen’ is een
van de quotes die door de inspecteur met name genoemd werd als een mooi voorbeeld van de huidige werkwijze in de school.
De inspecteur heeft ook aandachtpunten genoemd. Het gesprek met onze leerlingen over de onderwijskundige veranderingen kan intensiever gevoerd worden, de regelmatige gesprekken met de leerlingen van de leerlingenraad, de klassenvertegenwoordigers en de klankbordgroepbijeenkomsten
zijn al goede voorbeelden. Op dit moment zijn vele medewerkers op enthousiaste wijze betrokken bij
de onderwijskundige ontwikkelingen hetgeen veel inspanning van iedereen vraagt. Het oog hebben
voor de balans in de werkzaamheden van iedereen die actief meewerkt is eveneens een concreet
aandachtpunt.
Al met al heeft het onderzoek goede feedback gegeven op de ontwikkelingsfase waarin wij ons allen
op dit moment bevinden. Het is een compliment voor ons allen dat de positieve ontwikkeling voor
buitenstaanders goed zichtbaar is.

Toetsen op het Bernardinuscollege
Maandagochtend stond het onderwerp toetsen in de schijnwerpers in de landelijke pers. L1 radio en
televisie heeft gevraagd hoe onze school omgaat met toetsen nu en in de toekomst. U treft via de
links de interviews aan waarin teamleiders Mariet en Monique vertellen over ons huidige toetsbeleid
en alvast vooruit kijken naar hoe wij omgaan met meten en toetsen in het volgende jaar in de eerste
klas waarbij de studiecoach ook een grote rol zal spelen. Via onderstaande links meer informatie.
Middelbare scholen willen minder toetsmomenten.
Verzet tegen 'doorgeslagen toetscultuur' middelbare scholen

Sponsorloop
Onder collega's, maar ook onder ouders leeft er een grote betrokkenheid bij mensen of dieren die
het niet zo goed hebben getroffen. Dat hebben we kunnen merken bij het inbrengen van goede doelen. Zeker ouders laten merken dat ze zich graag inzetten voor een ander. We hebben besloten om
alle doelen te honoreren. Om niemand teleur te hoeven stellen en om alle goede acties te ondersteunen.
De lijst van goede doelen is:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stg. stop hersentumoren. Een stichting gerund door Klaske Hofstee die de stichting heeft opgericht nadat haar man gediagnosticeerd was met een tumor.
Sjaak Pach stg. Dit is een stichting die vaarvakanties aanbiedt voor kinderen en jongeren met
een lichamelijke beperking.
Stg. Wensambulance. Deze stichting biedt mensen met een ernstige ziekte een wensrit aan in
een ambulance. Deze mensen verkeren meestal in de terminale fase.
Kika, behoeft geen toelichting, lijkt ons.
Dierenbescherming, lijkt ook ons helder.
Prinses Beatrix Spierfonds: een bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek naar het GuillainBarré syndroom.
Stichting HIP (hulp aanbieden aan mensen in nood)
Stichting Huntington (Huntington is een erfelijke ziekte die bepaalde delen van de hersenen
aantast
Taiama Andreas , een organisatie in Sierra Leone die vrede en gerechtigheid wil brengen.
Home for Disabled People India; deze club, begonnen door een oud-Bernardijn, maakt zich
sterk om in India voorzieningen voor kinderen met een beperking te organiseren.
Dance4life
Stg. Bootvluchteling: medische hulp en verzorging voor vluchtelingen die op Lesbos zijn gestrand.

Activiteiten
English Theatre Company
Op donderdag 18 april a.s. om 9.15 uur zal het gezelschap ‘English Theatre Company’ het Bernardinuscollege bezoeken en het toneelstuk ‘What if?’ opvoeren voor alle havo 3 en atheneum 3 leerlingen, 'in English, of course!’ Het is een komisch toneelstuk met veel herkenbare situaties, maar ook
met een serieuze ondertoon.
Korte beschrijving van het stuk:
‘What if’ is mainly about Kate, a teenage girl who is having to think of what she wants to study later
at university and her three friends. These are Alex, and two very different twins (= tweelingbroers),
Ben and William, who all also have to think of what they want to do after school; either work or
study.
Each is very different. Ben is the cool kid, very self-confident and his aim is to become rich and famous. Of course, he doesn’t know how. But that won’t be a problem, will it? William is a bit of a
geek. He knows exactly what he wants to do; study science and become a scientist. So, no problem
there, or is there?
Alex thinks he would like to become a photographer but imagines he will become a doctor like his
father and his grandfather and his great-grandfather. A real problem. What will he do?
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Kate simply doesn’t know; she likes travelling, she likes working with people in a team and she is very
good with people as well. She’d like to do something like that and something a little creative; but
what?
Het bijwonen van deze 50 minuten durende voorstelling in het auditorium is verplicht en gratis!
Soms mogen de leerlingen zelfs gratis deelnemen aan het stuk .....! De leerlingen worden begeleid
door docenten.

Mededelingen
Winnaar Nutella-prijsvraag
Zoals vorige week beloofd, maken wij nog kort melding wie de fortuinlijke winnaar is geworden van
de 3 kilogram-pot Nutella, die op de “Dag van de Duitse Taal” als prijs te winnen viel. Het juiste aantal Nutella-logo’s die door school verspreid hingen bedroeg 16. Helaas heeft niemand van de inzenders het juiste aantal geraden. Een leerling uit HAT23 kwam met haar antwoord echter het dichtst in
de buurt van het juiste antwoord. Zij heeft de prijs in ontvangst mogen nemen en besloten deze
enorme hoeveelheid broodbeleg met twee klasgenootjes te delen.
Wir gratulieren die drei Gewinnerinnen und wünschen guten Appetit!

Wiskunde Olympiade
Ook dit jaar heeft een deel van de leerlingen van 4 havo en 4/5 vwo deelgenomen aan de wiskunde
olympiade. In eerste instantie waren vier van onze leerlingen toegelaten tot de tweede ronde op de
UM (landelijk 940 leerlingen). Dit was al mooi, want alleen de beste 12% van het land ging naar deze
tweede ronde.
Van deze vier zijn er nu zelfs twee leerlingen die met de beste 44 van het land gaan deelnemen aan
de finale ronde in september op de TUE!

Agenda

DAG
Woensdag
10-04-2019

ACTIVITEIT
Herkansing SE3

TIJD
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PLAATS

Donderdag
11-04-2019

Klankbordgroepen
Leerlingbesprekingen 3e klas

Vrijdag
12-04-2019
Maandag
15-04-2019

Examen elementair boekhouden
Ouderavond mentoren klas 3
Profielkeuze
Profielwerkstukken avond

Dinsdag
16-04-2019
Woensdag
17-04-2019

Definitieve profielkeuze

Donderdag
18-04-2019

English Theater
Gala
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