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Afronding schooljaar
De laatste proefwerken worden vandaag en morgen gemaakt. Vrijdag staat alleen voor de brugklassen de sportdag op het programma (zie verderop deze nieuwsbrief) en hebben de docenten een correctiedag. Volgende week is nog een officiële schoolweek waarin zowel door leerlingen als door medewerkers een aantal zaken wordt afgerond.
Op maandag halen de leerlingen hun toetsen op. Ze kunnen deze inzien en controleren. Eventuele
vragen kunnen nog aan de docent worden gesteld. Voor de onderbouw is dit van 08.30 tot 09.15 uur
en voor de bovenbouw van 09.15 uur tot 10.00 uur. Het lokalenschema is per mail gecommuniceerd.
Leerlingen leveren volgende week ook hun boeken in. Daarnaast halen ze op vrijdag om 11.00 of
11.30 uur hun rapport op. De tijden en lokalen zijn reeds per mail gecommuniceerd.
Vanaf maandagmiddag bereiden de mentoren en teamleiders de eindvergaderingen voor. Deze vinden op dinsdag, woensdag en donderdag plaats. Tijdens deze eindvergaderingen bespreekt het docententeam de overgang van de leerlingen. Het team kijkt naar de gehele ontwikkeling van elke leerling in het afgelopen jaar en bespreekt de overgang van de leerling naar het volgende leerjaar. De
mentor zal na de eindvergadering een terugkoppeling geven.

Afscheid van kernteamleden
Debbie Ceiler, onderwijsdirectrice gymnasium
Reeds zeven jaar heb ik genoten van mijn functie als onderwijsdirecteur Gymnasium op het Bernardinuscollege. Het initiëren en aansturen van de onderwijskundige ontwikkelingen in dit schooljaar heb
ik als zeer leerzaam ervaren. Het is prachtig om te zien hoe jonge mensen zich van jongeren naar
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jong volwassenen ontwikkelen. Het is prachtig om op een plek te werken waar een gemeenschap van
mensen – jeugd en volwassen – samen werkt en samen leert.
Als leider heb ik veel op het Bernardinuscollege geleerd, geleerd van u, van uw kinderen en van mijn
collega’s. De tijd is voor mij aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Onlangs ben ik aangenomen als manager bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg.
Vanaf 1 september zal ik deze functie gaan vervullen. Mijn taken als onderwijsdirecteur worden door
dhr. De Munck overgenomen.

Sander Persoon, teamleider havo bovenbouw
Augustus 2002. Fris van de opleiding, van de Clearasil af en mijn eigen puberteit achter me te hebben
gelaten, start ik aan mijn eerste grote uitdaging. Ik mag beginnen als docent lichamelijke opvoeding
op het Bernardinuscollege. Tijdens mijn eerste lesgeefjaren kom ik erachter dat mijn passie niet alleen ligt bij de sport en het lesgeven, de leerlingbegeleiding vind ik ook ontzettend interessant. Ik
krijg de kans om als leerjaarcoördinator aan de slag te gaan, een leuke stap om niet alléén een sportieve impuls te geven maar ook om leerlingen breder te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Na enkele stappen als coördinator van zowel onderbouw vmbo-t en havo als bovenbouw
havo ben ik de afgelopen jaren werkzaam geweest als teamleider van de bovenbouw havo. Nu is de
tijd aangebroken om een nieuwe stap te zetten.
Men spreekt van 7 mooie jaren. Om er zeker van te zijn dat ik deze heb meegemaakt, heb ik er voor
de zekerheid nog 10 jaren aan vastgeplakt. Maar, na 17 jaar werkzaam te zijn op deze mooie school,
heb ik de keuze gemaakt om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik zal het onderwijsleven verruilen
voor het bedrijfsleven.
Met veel plezier kijk ik terug op de vele mooie momenten. Met name de ontwikkeling die onze
school het laatste jaar doormaakt heb ik als zeer inspirerend ervaren en heeft de uiteindelijke keuze
niet gemakkelijk gemaakt.
De samenwerking met leerlingen en ouders heb ik als zeer prettig ervaren. Samen streven naar hetzelfde doel, het beste voor iedere leerling! Ik wens de leerlingen en mijn collega’s heel veel succes in
hun toekomst!

Taakwijziging van Ronald Deumens, teamleider gymnasium
De afgelopen twee schooljaren ben ik teamleider gymnasium aan onze school geweest. In die tijd
hebben we mooie zaken kunnen realiseren, waarbij vooral initiatieven die door leerlingen voor leerlingen opgezet werden de hoogtepunten zijn. Daaronder valt zeker de inbreng van de klassenvertegenwoordigers die sinds vorig schooljaar goed mee hebben gedacht over ons onderwijs en waarbij
ook hun ideeën hebben geleid tot de organisatie van een gymnasiumdag die in een soort van ‘Oscarformat’ aandacht schonk aan positieve ontwikkelingen van leerlingen die zich niet altijd in cijfers laten vangen. Ook dit jaar weer een prachtig initiatief, waarbij gymnasiasten van de 3e en 4e klas zich
sterk maakten om, via een door hen georganiseerde toneeldag, de nieuwe brugklasleerlingen van
ons gym zich nog meer thuis te laten voelen op onze school.
Het afgelopen schooljaar heeft uiteraard vooral in het teken gestaan van een nieuwe onderwijskundige koers die vanuit een nieuwe missie en visie van onze scholen van het Bernardinuscollege vorm
heeft gekregen. In lijn met die visie, waarbij ook het onderzoekend zijn naar onszelf, naar de ander
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en naar onze omgeving centraal staat, ben ik mezelf ook steeds meer de vraag gaan stellen of mijn
kwaliteiten en ervaringen als teamleider gymnasium binnen onze school optimaal benut worden ten
bate van de nieuwe onderwijskundige formule, waarin onder andere betekenisvol, vakoverstijgend
en samenwerkend leren sleutelwoorden zijn. Hoewel ik gevoelsmatig het antwoord eigenlijk wel
wist, heeft mijn ratio iets meer tijd gevraagd.
Inmiddels weet ik zeker dat de concretisering van ons onderwijs iets is waar ik zo veel mogelijk inhoudelijk in wil duiken. Mijn ervaringen, zoals ik die onder andere in de (onderzoeks-)wereld opdeed,
waarin ik de 15 jaar vóór mijn overstap naar het VO vertoefde, zullen een meerwaarde zijn voor het
onderwijs dat ik samen met mijn collega’s wil neerzetten voor de ontwikkeling van de leerling in
breedste zin. Een ontwikkeling waarbij de leerling zichzelf leert ontdekken, met eigen wil, weten en
kunnen; een ontwikkeling waarbij voorop staat dat wij als school de leerling in dat zelfontdekkingsproces ondersteunen zodat de leerling een eigen, bij hem of haar passende plek vindt in de maatschappij en gedegen en weloverwogen keuzes kan maken.
De ambitie is groot en daarbij horen ook belangrijke keuzes. Voor mij ook de keuze om dichter bij de
leerling te staan en de effectiviteit van het onderwijs en alles wat we ontwikkelen en zullen ontwikkelen beter te kunnen onderzoeken. Ik kijk ernaar uit om dit volgend jaar invulling te geven, samen
met een team van collega’s waarbij onderwijskundige research & development centraal staat. Daarbij laat ik mijn huidige taak als teamleider gymnasium met een glimlach achter me.

Sportdag eerste klassen aanstaande vrijdag
In goed overleg met de directie is besloten om de sportdag van aanstaande vrijdag door te laten
gaan. De vooruitzichten zien er gelukkig beter uit, de temperatuur zal gaan dalen. Desalniettemin zullen wij enkele voorzorgsmaatregelen treffen om deze sportieve activiteit zo goed mogelijk te laten
verlopen. De duur van het programma wordt ingekort, dat betekent dat we de sportdag uiterlijk om
12.00 uur afsluiten. Daarnaast lassen we extra drinkmomenten in en verlagen we de intensiteit van
de diverse atletiekonderdelen.
Laten we er met z'n allen een mooie jaarsluiting van maken! En last but not least, welke klas mag de
titel van de sportiefste klas van 2019 dragen?

Agenda

Woensdag 26 juni
2019

ACTIVITEIT

TIJD

Proefwerkweek BB

19 t/m 27 juni
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PLAATS

Donderdag 27 juni
2019

Vrijdag 28 juni 2019

Uitslagdag CE2
Sportdag klas 1

Maandag 1 juli 2019

Diplomauitreiking Ath.
Diplomauitreiking Gym.
inzage proefwerken onderbouw
inzage proefwerken bovenbouw

Dinsdag 2 juli 2019

Diplomauitreiking Havo
M-stroom
N-stroom

14.30 uur
17.30 uur
08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur

14.30 uur
17.30 uur

Woensdag 3 juli
2019
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