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Klankbordgroep leerlingen
Maandagmiddag was de eerste samenkomst met leden
van de MR, Leerlingenraad en klankbordgroepen van het
havo, atheneum en gymnasium, onder leiding van meneer
De Munck, meneer Reumkens, meneer Lenssen en meneer
Cortenraad. Hierbij werden actuele gebeurtenissen op het
Bernardinuscollege besproken met als doel het onderwijs
te verbeteren en samen tot een goede communicatie te
komen. En wij zijn al flink op weg! Zo hebben we al veel
ideeën en zaken besproken, zoals de scheiding van de bovenbouw en onderbouw, het mentoraat en de toekomst van de nieuwsbrief. Wij willen graag de vertegenwoordiging van de leerlingen zo optimaal mogelijk maken. Bovendien is de mening van al onze
leerlingen belangrijk!
Iris Gouverne en Mikail Claassen

GGD Jeugdzorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid-Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale
ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Als de leerlingen in de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs zitten, worden ze uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Ouders, leerlingen en
docenten kunnen ook zelf contact opnemen met het team JGZ. Het team werkt eveneens nauw samen met school en andere organisaties rondom de jeugd.
Gezondheidsonderzoek
Bij het gezondheidsonderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige naar de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Tevens wordt geïnformeerd naar gedrag en leefgewoonten. Het onderzoek vindt op school
plaats en duurt ongeveer 30 minuten. Bij behoefte aan extra hulp of zorg, kijkt de jeugdverpleegkundige samen met de leerling wat daarvoor nodig is. Hierbij kan ook de jeugdarts ingeschakeld worden.

Zij draagt zorg voor doorverwijzing naar (specialistische) hulp. Daarnaast kan zij aansluiten bij een
Ronde Tafel Overleg. Ook kan zij ervoor kiezen om zelf met een leerling in gesprek gaan.
Contactgegevens
Team JGZ op het Bernardinuscollege:
Doktersassistente (links)
Gwendy Fraats
T: 06-42797716
M: gwendy.fraats@ggdzl.nl

Jeugdarts (midden)
Annette van der Spoel
T: 06-38162526
M: annette.vanderspoel@ggdzl.nl

Jeugdverpleegkundige (rechts)
Antoinette Kec
T: 06-15838725
M: antoinette.kec@ggdzl.nl

De Klankbordgroep Bernardinuscollege gaat weer van start
Het afgelopen jaar hebben ongeveer 40 leerlingen, medewerkers, ouders en relaties van de school
deelgenomen aan de zogenaamde klankbordgroep van het Bernardinuscollege. Tijdens het overleg
spreken alle deelnemers over actuele onderwerpen die centraal staan bij de ontwikkeling van de
school. In het vorige schooljaar hebben wij gesproken over de missie-visie, het leerlingenprofiel, het
docentenprofiel, communicatie, het onderwijsmodel in de onderbouw en het onderwerp leren en
meten (learning analytics). De feedback van de deelnemers wordt direct toegepast in de plannen en
uitvoering in het onderwijs in de school. De klankbordgroep start om 17.30 uur met soep en een
broodje voor de deelnemers die dit fijn vinden. Vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur bespreken wij de actuele onderwerpen met behulp van actieve werkvormen die mede bepaald worden door de deelnemers.
Wij nodigen leerlingen, ouders en medewerkers uit om deel te nemen aan onze klankbordgroep. Je
kunt je opgeven bij Peter-Paul Lenssen, onderwijsdirecteur havo via zijn e-mailadres: ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl
De overlegmomenten van de klankbordgroep in dit schooljaar zijn: maandag 28 oktober 2019, dinsdag 21 januari 2020, woensdag 1 april 2020 en donderdag 28 mei 2020 van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Als je wilt deelnemen, ontvang je een uitnodiging via je e-mailadres met de bespreekpunten en eventuele informatie voor het overleg.

Werving medewerkers en leerlingen voor promofilmpje BC
BE movie, de bioscoopfilm van Bernardinus
In de nieuwsbrief heb je de afgelopen weken kunnen lezen dat het Bernardinuscollege een nieuwe
huisstijl heeft. De eerste twee letters van onze naam staan steeds centraal BE. BE staat voor het zijn
van onze leerlingen en medewerkers en wie de leerlingen willen worden als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling. De BE car rijdt inmiddels rond, onze leerlingen sieren diverse onderdelen van de
huisstijl en nu staat het maken van de BE movie op het programma. De BE movie is een korte film
waarin leerlingen en medewerkers een rol spelen en de school het decor is. Het Bernardinuscollege
presenteert zich in dit filmpje op originele wijze voor leerlingen en ouders tijdens informatieavonden
en de bioscoop.
Wij zoeken op korte termijn drie medewerkers en zes leerlingen.
Heb je interesse of heb je vragen over hoe de film eruit gaat zien of over de inhoud van de rollen,
meld je dan uiterlijk 11 september 2019 aan bij Peter-Paul Lenssen ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl.

Kranslegging
Uitnodiging: 75 JAAR BEVRIJDING
Kranslegging Schooljeugd, vrijdag 13 september 2019
Algemene begraafplaats te Heerlerheide
Het mijnwerkersmonument, gewijd aan de nagedachtenis van de in 1943 doodgeschoten mijnwerkers Reinier Savelsberg (48 jaar) en Meinardus Tempelaars (38 jaar), geniet al vanaf 1985 de warme
belangstelling van leerlingen uit het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. Dit wordt gesymboliseerd door een kranslegging bij het monument op de begraafplaats te Heerlerheide. Deze herdenking door de schooljeugd is ondertussen een waardevolle traditie geworden. Aanvankelijk vond de
kranslegging plaats op 4 mei (Nationale Dodenherdenking), maar
later is gekozen voor september vanwege de historische bevrijding van Heerlen op 17 september 1944. Wij herdenken de offers
die voor onze vrijheid gebracht zijn. De kranslegging wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen het Bernardinuscollege en
Basisscholen Mijn Spoor en De Ganzerik. Vanaf het begin krijgt
deze activiteit de warme, morele ondersteuning vanuit de parochie en het gemeentebestuur van Heerlen.
Het initiatief voor de kranslegging ging uit van de Stichting Februari 1941, genoemd naar de Februaristaking in dat oorlogsjaar, begonnen als eerste manifestatie van solidariteit van de Nederlandse bevolking met haar joodse medeburgers. Door de adoptie
van oorlogs- en verzetsmonumenten wil de stichting bij jonge
mensen de aandacht vestigen op de wezenlijke waarden van vrijheid, menselijkheid en democratie. Dat dit geen overbodige luxe

is, bewijst de actualiteit: vooroordelen, rassenwaan, discriminatie en geweld zijn ook in de 21e eeuw
volop aanwezig.
foto van het Mijnwerkersmonument
te Heerlerheide
Programma
Om 13.30 uur zal een herdenkingsdienst in de Corneliuskerk (Heerlerheide) gehouden worden. Daarna
volgt omstreeks 14.10 uur een sobere plechtigheid op de begraafplaats aan de Kampstraat. Een historische jeep zal de bloemstukken van de kerk naar de begraafplaats brengen. Ook zullen mijnwerkers
in historisch tenue, oud-strijders en muzikanten de gebeurtenis luister bij zetten.
De betrokken leerlingen worden op school op de gebeurtenissen voorbereid.
Martin van der Weerden
mjhvanderweerden@cs.com
06-15894406 of 045-5325094

