Heerlen, 10 juni
Beste leerling, ouder(s),
De start van de live lessen op 8 juni
Op maandagochtend 8 juni zijn ongeveer driehonderd leerlingen gestart met de Livelessen
binnen de school. Velen kwamen goed gemutst vanuit de diverse windrichtingen op de fiets of
met de bus aan. De drie ingangen (hoofdingang Akerstraat; leerlingen vwo 5 en derde leerjaar,
Gymnasiumhal; leerlingen vwo 4 en tweede leerjaar, achteringang Franciscusweg; leerlingen
havo 4 en eerste leerjaar) werden goed gebruikt en ondanks het feit dat leerlingen en docenten
en medewerkers aangaven het allemaal een beetje vreemd te vinden heeft iedereen zich
uitstekend aan de veiligheidsafspraken gehouden en daarmee verdienen jullie allemaal een
groot compliment. Het is natuurlijk een volgende fase waarin wij allen omschakelen van weken
thuis studeren naar leren op school, een dag per drie dagen. Dit vraagt flexibiliteit van een ieder
en is mogelijk een situatie die niet beperkt blijft tot de komende weken maar zich uitstrekt tot
in het najaar van 2020. De VO-raad (vereniging van schoolbesturen in Nederland) heeft de
regering gevraagd hier een uitspraak over te doen in de komende weken. Tijdens maandag en
dinsdag hebben wij gesproken met en geluisterd naar onze leerlingen; op de gang en in het
klaslokaal. De leerlingen geven aan de situatie te begrijpen en hebben begrip voor de
organisatie van de live en online lessen. Er is natuurlijk een bonte verzameling opgetekend van
individuele meningen van leerlingen en medewerkers waarin vergelijkingen met scholen die de
lessen anders organiseren ook voorbij komen. In de media wordt door experts, zoals
psychologen, ook volop geschreven over de start van de scholen in relatie tot onze populatie
leerlingen; de pubers. In de mening van deze experts komt steeds terug dat wij ons in een
situatie door de Corona crisis bevinden waarbij aan ons eisen gesteld worden die wij mogelijk
nog niet eerder aan ons gesteld werden en waarbij niet alles kan wat elk individu zelf zou willen.
Naast flexibiliteit van leerlingen, medewerkers en ouders zijn weerbaar worden en
verantwoorde leerrisico’s nemen binnen een veilige omgeving een vaste waarde in onze
dagelijkse onderwijspraktijk. Ons uitgangspunt is om goed naar elkaar te luisteren en daar waar
mogelijk alternatieven te bedenken nu en in de toekomst.
Leestip: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/04/helaas-u-heeft-geen-verbinding-a4001633
Openbaar vervoer en onze leerlingen
Vanaf 8 juni zijn de live lessen op school weer van start gegaan. Meerdere ouders hebben op
basis van berichtgeving van de overheid aangegeven dat hun kind in een straal verder dan 8
kilometers van de school woont. Waar het om gaat is dat vermeden moet worden dat het
openbaar vervoer te druk wordt. In beginsel hebben de vervoerders gesteld dat zij tot maximaal
40% van de reizigers kunnen vervoeren op een verantwoorde manier en volgens de richtlijnen

van de overheid. Het bestuur van SVOPL heeft overleg gevoerd met streekvervoerder Arriva
over dit onderwerp.
Het openbaar vervoer is wel beschikbaar voor leerlingen (en medewerkers) die
noodzakelijkerwijs zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Daarbij wordt gesproken over een
afstandsnorm van 8 kilometer. Echter er zijn wellicht leerlingen die minder ver kunnen fietsen
of helemaal niet en sommige leerlingen kunnen misschien nog wel verder fietsen met evt. een
e-bike. Dus leerlingen die noodzakelijkerwijs niet op eigen gelegenheid naar school kunnen zijn
en blijven welkom in de trein en bus.
Een mogelijk misverstand is dat de regionale vervoerders speciaal vervoer gaan regelen. Het is
niet zo dat de streekvervoerder leerlingen individueel of collectief van A via B naar de scholen
gaat vervoeren. Leerlingen die niet met eigen vervoer kunnen reizen worden geacht het
reguliere openbaar vervoer te gebruiken. Wat de streekvervoeder gaat doen is maatwerk
bieden in de vorm van extra versterkingsbussen op lijnen of ritten die overvol (dreigen) raken.
Daarvoor monitoren zij van dag tot dag het aantal reizigers in de voertuigen. We moeten met
zijn allen voorkomen dat de bussen en treinen te vol raken.
Van onze school reizen dagelijks 33% van de leerlingen (leerjaar 1-4 havo en 1-6
atheneum/gymnasium. Dit zijn een kleine driehonderd leerlingen) naar school waarbij de
meeste leerlingen gebruik maken van de fiets/scooter of vervoer door ouders. Daar waar het
wel te vol wordt, zet Arriva extra bussen in.
Be.fit
De leden van de sectie Lichamelijke Opvoeding en Bewegen Sport en Maatschappij hebben een
set energizers ontwikkeld voor onze leerlingen om tussen de live lessen en de in de pauzes in de
lokalen ook in beweging te blijven (zie bijlage). Kies wat je kunt gebruiken en overleg even met
de collegae uit genoemde vakken als je meer advies nodig hebt.
Ontwikkelperspectief leerling 2020
In de recente Updatebrieven heb je kunnen lezen over de overgangsnormen van 2020; het
zogenaamde ‘Ontwikkelperspectief leerling 2020’. Het ontwikkelperspectief gaat uit van drie
onderdelen:
- De studieprestaties per vak in periode 1, 2 en 3 (tot aan de coronacrisis);
- De bewijsstukken van de leerstof vanaf 16 maart 2020;
- De feedback en het ontwikkelperspectief dat ingevuld is door de vakdocenten.
De docenten en mentoren stellen vanaf deze week voor iedere leerling het
Ontwikkelperspectief per vak samen. De mentoren en coaches inventariseren in de komende
weken het totaalbeeld per kind. De coaches/mentoren zullen in de komende week met hun
leerlingen bespreken hoe zij zelf de reflectie per vak invullen. Dit totaal beeld staat centraal in
de leerlingbesprekingen vanaf 2 juli en zal op 9 en 10 juli persoonlijk door de coach/mentor
besproken worden met zijn/haar leerlingen.

Inleveren schoolboeken eindexamenleerlingen
Het schooljaar 2019 – 2020 loopt ten einde. Dit betekent dat de boeken van het boekenfonds
ingeleverd moeten worden.
Om het innemen van de boeken zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een paar richtlijnen
opgezet.
• Alleen complete pakketten worden aangenomen, tenzij er een boek kwijt is. Hiervoor
moeten wij dan de nieuwprijs in rekening brengen.
Als je niet het complete pakket bij je hebt is er de gelegenheid om het complete pakket
alsnog vóór 15.00 terug te brengen, anders volgt er mogelijk een boete van € 10,- per
boekenpakket per dag. Let er s.v.p. op dat je het gehele boekenpakket inlevert.
• Niet ingeleverde/kwijtgeraakte boeken worden in rekening gebracht (nieuwwaarde).
• I.v.m. het covid-19-virus worden dit jaar de boeken niet gecontroleerd op beschadigingen.
Mocht een van de boeken beschadigd zijn dan vragen wij jullie dit aan te geven zodat een
volgende leerling een onbeschadigd boek ontvangt.
• Boetes worden op de dag zelf afgerekend bij de medewerkers van het boekenfonds.
• Een eventuele boete wordt niet teruggegeven
• De boeken ongekaft inleveren.
• De sticker, vooraan in het boek, moet ingevuld zijn.
I.v.m. het covid-19-virus vragen wij jullie dringend om je aan het onderstaande schema te
houden en binnen de school 1,5 m afstand van elkaar te nemen.
Voor vragen kunt u terecht bij boekenfonds@bernardinuscollege.nl

Inleveren boeken schema 2020
Lokaal 120 (Studio)
Vrijdag 26 juni
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10.00
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14.00
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10.45
12.45
14.45

10.45
12.45
14.45

11.30
13.30
15.30

Havo 5
Atheneum 6
Gymnasium 6

