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Klankbordgroep geeft feedback en feedforward over meten en toetsen
Dinsdagavond 4 juni heeft de zesde bijeenkomst plaatsgevonden
van de klankbordgroep bestaande uit leerlingen, ouders, relaties
en collegae. In aanwezigheid van de dertig deelnemers heeft Monique Palmen, teamleider team 1-2, in een pitch de kernpunten
aangegeven van de ontwikkeling van het onderwijsmodel in het
eerste leerjaar : de domeinen in de ochtend rond het thema ‘wie
ben ik?’ waarbij de samenwerking tussen vakken centraal staat en
het middagprogramma waarin remediale activiteiten, talentontwikkeling, projecten, excursies en leesplezier aan bod komen.
De projectgroep Learning Analytics heeft met de leden van de
klankbordgroep gesproken over meten, toetsen, feeds op basis
van de doelstelling om de leerling zich te laten ontwikkelen en
hierin bewuste stappen te laten zetten. Marcel Put heeft de deelnemers namens de leden van de
projectgroep op een prachtige manier meegenomen in het onderwerp ‘toetsen in dienst van het leren = zicht houden op het leerproces’. De projectgroepleden Learning Analytics hebben veel feedback ontvangen waarmee zij de opzet van de taxonomie waarmee wij vanaf 20 augustus starten,
kunnen verfijnen.

1

Geslaagd voor het examen Elementair Boekhouden in 2019
Op maandag 15 april jl. hebben 21 leerlingen van de Bernardinus Business School
deelgenomen aan het Examen Basiskennis
Boekhouden BKB/Elementair Boekhouden.
De geslaagden zijn: Vince Holtus, Olivier
van der Eerden, Frank en Thom Heijnen,
Sverre Musz, Bente Kerres, Rick Meijs, Jim
Fickers, Levi Franssen, Liedeke Loffeld,
Mirte Kuijpers, Jasmijn Sevarts en Max
Schonewille.Alle geslaagden van harte gefeliciteerd en succes met dit diploma in de
toekomst.Het diploma werd uitgereikt op
de 3 juni tijdens de officiële afsluitingsavond van de Bernardinus Business School.

Apollodag ASICS voor gymnasium 1 op maandag 3 juni
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, dat is waar ASICS voor staat (Anima Sana In Corpore
Sano) en dat is waar deze Apollodag voor staat. Een dagje in het teken van lichamelijke en geestelijke
inspanning, heerlijk buiten op ons sportveld.
Organisatie en begeleiding van de dag lag in handen van de leerlingen BSM van gymnasium en atheneum 5 van collega Maurice Rijvers. De verantwoordelijkheid nemen, kinderen instrueren, goede
sfeer creëren en het goede verloop van de activiteiten in de gaten houden zijn stuk voor stuk leerzame onderdelen van de opdracht.
In vier groepjes van 10 leerlingen, een mix van jongens en meisjes uit beide klassen, gingen de gymnasiasten de competitie aan. Ook dat hebben we van de klassieken geleerd: geen sport zonder competitie, in onderlinge wedijver haal je het beste
uit jezelf naar boven. De onderdelen waren
trefbal, hardlopen, hindernisspel, voetbal/hockey en denkspellen. Bij het hardlopen was iets
nieuws bedacht: het onderdeel bestaat uit 10
sprintjes van één tegen één; voor elke sprint
wordt er een multiple choice vraag gesteld; degene die de sprint wint mag de vraag beantwoorden en het punt voor zijn team binnenhalen. Interessant om te zien hoe het weten van
het antwoord de wil om te winnen en dus de
fysieke kracht vergroot.
Na afloop hadden de BSM’ers nog kleine voedselpakketjes als prijzen voor de nummers 1 t/m 4. Een
leuke geste als dank voor de sportieve samenwerking.
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Agenda
Woensdag 5 juni 2019

Introductie nieuwe
brugklasleerlingen

14.00 – 15.30 uur

Donderdag 6 juni 2019
Vrijdag 7 juni 2019

Excursie Trier G3
Handbaltoernooi euregiocup
Inhalen rekentoets H4,
H5, V6, 3F en ER

Maandag 10 juni 2019

Pinkstermaandag

Dinsdag 11 juni 2019

Taaldorp 2e klassen
Presentatie leerjaar 1
aan gehele personeel

Woensdag 12 juni 2019

Softbaltoernooi euregiocup
Uitslag CE1

t/m 13 juni
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