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Activiteiten
Vervroegd examen aardrijkskunde
Dit jaar zat ik (Paul Bloemen) op 5 atheneum en ik volgde daarin ook het vak aardrijkskunde. In de
loop van het jaar kwam onze leraar, R. van Loo, met het idee om het examen aardrijkskunde te vervroegen voor leerlingen die het zelf wilden en van wie hij verwachtte dat ze het zouden halen. Voor
mij was de keuze al heel snel gemaakt. Ik was redelijk goed in aardrijkskunde en het vervroe-gen had
voor mij meer voordelen dan nadelen.
Zo zou ik volgend jaar 3 uur in de week minder les hebben als ik het zou halen en natuurlijk in mijn
examenjaar een examenvak minder om aan te denken. Een nadeel van het vervroegd afronden van
aardrijkskunde was wel dat er veel zelfstudie aan vast zat, maar in mijn geval was dat geen heel groot
probleem. Het lastigste aan alles was dat je in een kortere periode alle schoolexamens van het zesde
jaar in moest halen, wat zorgde voor grote schooldrukte in een korte tijd. Maar doordat alles kort
achter elkaar was, zorgde het er ook voor dat je alles wat je daarvoor geleerd had nog steeds wist; zo
was het een voordeel én een nadeel.
Verder was het ook fijn om al een eerste indruk te krijgen van hoe het is om een centraal examen te
maken. Zo weet je of je goed met de stress om kan gaan die bij een examen komt kijken en hoe het is
om drie uur lang een toets te maken waar je weken voor geleerd hebt. Het uiteindelijke resultaat bij
het atheneum 5-groepje was ook meer dan goed en dat geeft dus aan dat het een idee van de heer
Van Loo werkt . Misschien is het zelfs slim om dit bij meer vakken in te voeren. Het vormt immers
een groot voordeel voor het eindexamenjaar.
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Taaldorp 2019
Afgelopen week hebben de docenten Frans weer een taaldorp georganiseerd. Daarbij was, zoals gewoonlijk, veel hulp nodig bij het opbouwen en het afbreken, want een paar vrouwen met twee linkerhanden (alhoewel, dat valt eigenlijk wel mee...) zijn al gauw onhandig daarin. Maar gelukkig hebben wij heel veel leerlingen die op eigen initiatief heel goed hebben meegeholpen met het slepen
van materiaal van de kelder naar de lokalen en weer terug. Veel handen maakten licht werk. Omdat
wij lang niet al deze leerlingen bij naam en klas kennen, willen we bij dezen iedereen die de handen
uit de mouwen heeft gestoken bij taaldorp hartelijk bedanken voor de spontane hulp! Wat fijn dat er
zo veel meewerkende leerlingen op onze school rondlopen!
Namens alle docenten Frans: merci beaucoup!

Afsluiting technasiumopdracht ‘de bijen’
De technasiumleerlingen van leerjaar 1 zullen donderdag 27 juni, na hun laatste proefwerk, hun
werkstukken plaatsen in het tijdelijke park bij het burgemeester Van Grunsvenplein. Hier zal om
13:00 uur een feestelijke opening zijn waar de leerlingen hun werkstukken presenteren aan de opdrachtgever. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar het ondersteunen van de bijenstand en
hebben werkstukken gemaakt die hierin voorzien.
De werkstukken zijn een vast onderdeel van het tijdelijke park en daarom zijn ze dus altijd te bezichtigen op de plek waar voorheen winkelcentrum de Plu lag.

Mededelingen
Diploma-uitreiking
Op maandag 1 juli is om 14.30 uur de diploma-uitreiking van het atheneum en om 18.00 uur die van
het gymnasium. Op dinsdag 2 juli is om 14.30 uur is de diploma-uitreiking van de havo maatschappijstroom en om 17.30 uur van de havo natuurstroom. Alle uitreikingen zijn in het studiehuis.

Verlenging certificering Bernardinus Business School
De Bernardinus Business School is al enkele jaren een gecertificeerd lid van VECON Business School.
De verlenging van deze certificering is het bewijs dat de Bernardinus Business School bezig is met de
juiste activiteiten. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ons ook de komende twee jaren weer een VECON Business School mogen noemen. Met de certificering tonen wij aan dat de Bernardinus Business
School voldoet aan de eisen van het curriculum en dat wij ook de juiste facilitering leveren betreffende de betrokken docenten.
Wij kijken ernaar uit om ook in het schooljaar 2019-2020 een leerzaam en uitdagend programma aan
te bieden met de Bernardinus Business School!
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Lars Keulders wereldwijde wiskundewedstrijd
Zoals ook in de afgelopen jaren heeft dit jaar weer een aantal leerlingen meegedaan aan de wereldwijde wiskundewedstrijd Kangoeroe. Iedere deelnemer kreeg
als herinnering een kleine attentie.
Er zijn verscheidene leerlingen op schoolniveau in de prijzen (boeken of spelletjes) gevallen. Lars Keulders uit HAT34 kon met het behalen van een vierde plaats
op landelijk niveau naast een oorkonde ook een grafische rekenmachine in ontvangst nemen.

David Becker, ster in natuurkunde
David Becker heeft vrijdag 7 juni de 7e plaats verworven in de
derde ronde van de Nationale Natuurkunde Olympiade.
Aan de eerste ronde deden grofweg 4000 leerlingen mee, van wie
er 200 door gingen naar de tweede ronde (waarvan 8 leerlingen
van het Bernardinuscollege). De derde ronde werd bereikt door
20 leerlingen, onder wie David.
David heeft een week aan de Universiteit van Groningen zowel
practica als klassieke hoorcolleges gevolgd om zich voor te bereiden op de eindtoets. In een bloedstollend spannende bijeenkomst bleek David bij de top 10 van Nederland te horen. Helaas
heeft hij de top 5 (die Nederland vertegenwoordigt in
de internationale ronde in Tel Aviv) net niet bereikt,
maar dit resultaat is niet om minder trots op te zijn!
David heeft daarnaast ook op zijn eindexamenlijst een
10 voor het vak natuurkunde gehaald en gaat dan ook
Technische Natuurkunde studeren aan de TU-Eindhoven. We gaan in de toekomst zeker nog van hem horen!
Namens het gehele Bernardinuscollege: van harte proficiat!!
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Het gaat goed met Eline!

Agenda
ACTIVITEIT
Proefwerkweek BB

TIJD
19 t/m 27 juni

Vrijdag 21 juni 2019

Start proefwerkweek OB

21 t/m 27 juni

Maandag 24 juni
2019

Ouderraadvergadering

19.00 uur

Woensdag 19 juni
2019

PLAATS

Donderdag 20 juni
2019

Dinsdag 25 juni 2019

Woensdag 26 juni
2019
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