Heerlen, 26 juni 2020
Beste leerling en ouders,

Ouders van onze nieuwe leerlingen ontvangen vanaf nu ook de Updatebrief
Vanaf deze updatebrief informeren wij de ouders van onze nieuwe brugklassers en leerlingen
die instromen op andere leerjaren in schooljaar 2020-2021 ook door middel van deze wekelijkse
updatebrief. De brief verschijnt vanaf nu één keer per week. Tijdens de Coronacrisis is de
updatebrief 13 weken lang twee keer per week gepubliceerd vanwege de vele informatie. In de
updatebrief (vanaf 26 augustus weer gewoon de nieuwsbrief) informeren wij de leerlingen,
ouders en in een aparte brief de medewerkers over allerlei beleidszaken en praktische zaken
over de school. Vanaf volgend schooljaar pakken wij de draad weer op met een nieuwsbrief in
een digitaal huisstijlformat. Je kunt dan zelf kiezen voor koppen snellen of meer lezen. Onze
nieuwe leerlingen van het schooljaar 20-21 kunnen wij deze updatebrief nog niet digitaal sturen
omdat zij nog geen eigen schoolmailaccount hebben. De leerlingen krijgen dit account bij
aanvang van het schooljaar vanaf 26 augustus.
Versoepeling Coronamaatregelen
Premier Mark Rutte en vice premier Hugo de Jonge hebben woensdagavond laten weten dat de
VO scholen vanaf 1 juli weer geheel open mogen gaan met in achtneming van de basale
hygiëne- en veiligheidsmaatregen. De anderhalve meter maatregel geldt niet meer voor de
leerlingen onderling maar wel tussen leerling en docent en medewerkers van de school
onderling. De schoolleiding en de projectgroep ‘opstart’ zal in de komende weken voor de
zomervakantie de maatregelen bespreken en hoe wij de school inrichten vanaf 24 augustus
2020 zodat de leerlingen, medewerkers veilig in de school kunnen functioneren.
Plenda agenda voor leerlingen
De brugklassers van schooljaar 2020-2021 ontvangen van de school de Plenda agenda. Dit is
een agenda en methode in één waarmee de studiecoaches in leerjaar 1 de leerlingen leren
ordenen, plannen en het ontwikkelen van een eigen leerstrategie. De brugklassers hoeven dus
geen agenda aan te schaffen. De studiecoaches verstrekken de Plena agenda bij de start van het
schooljaar. Andere leerlingen kunnen natuurlijk op eigen initiatief ook de agenda bestellen.
https://www.planning-en-agenda.nl/
Inzicht in de leerstrategie

De Plenda is een praktische tool om te leren plannen, maar ook om inzicht te krijgen in de eigen
leerstrategie.
Door te plannen kun je achterhalen hoeveel tijd je waar aan kunt besteden en hoe je
doelgerichter werkt.
Ook word je door een beter overzicht veel minder afgeschrikt door die berg huiswerk of de druk
die je voelt als je niet precies weet wat je wanneer wilt gaan doen.
Prioriteiten leren stellen en de aandacht richten op de juiste zaken zorgt ervoor dat leerlingen
zich beter focussen.
Eigenaarschap van de leerling
Met de Plenda kunnen leerlingen onderzoeken en ervaren hoe en waarom plannen kan leiden
tot slimmer, effectiever en fijner studeren.
Zij moeten zelf gaan bepalen of en wanneer ze deze vaardigheid inzetten. Als ze zich dit
eenmaal eigen hebben gemaakt, hebben ze er de rest
van hun leven plezier van! Ze kunnen altijd vertrouwen en terugvallen op deze vaardigheid.
Definitieve slagingspercentages havo, atheneum en gymnasium
Wij zijn buitengewoon trots om te melden dat voor het eerst in de 107-jarige geschiedenis van
de school alle examenkandidaten van havo, atheneum en gymnasium geslaagd zijn (100%).
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen, die de Resultaat Verbetertoetsen gemaakt hebben
waardoor zij geslaagd zijn, geïnformeerd door hun mentor dat ook zij geslaagd zijn. Met gebak,
confetti en de geslaagdenvlag hebben de mentoren de voorlopige cijferlijst aan de leerlingen
thuis afgegeven. Een heel groot compliment aan alle geslaagden en aan alle docenten en
medewerkers die bijgedragen hebben aan dit enorme succes.
Diploma-uitreiking 2020
Enige tijd geleden hebben wij de momenten waarop de feestelijke diploma-uitreikingen zullen
plaatsvinden gepubliceerd. Als service nogmaals de planning hieronder. Wij nodigen alle
teamleden (havo-atheneum-gymnasium) en alle overige collegae uit om bij de diverse diplomauitreikingen aanwezig te zijn.
Woensdag 1 juli
Atheneum
12.00u
Dhr. van Loo
15.00u
Dhr. Lousberg
18.00u
Mevr. van Rijn
Donderdag 2 juli
11.30u
14.00u
16.30u
19.00

Havo en gymnasium
Dhr. Keune
Dhr. den Boer
Dhr. Biessen
Dhr. Prakken

Vrijdag 3 juli
12.00u
15.00u

Havo
Mevr. van de Werf
Mevr. Gossens

18.00u

Mevr. Heinink

De uitreikingen zullen maximaal 1,5 uur duren en vinden plaats op school. Wij kunnen dan alles
weer opruimen, schoonmaken en klaarzetten voor de volgende groep.
Dress code: feestelijk!!
Bestellen jaarboek 2019-2020
Dit unieke Bernardinus Jaarboek 2019-2020 is in de maak!
Het kan van jou worden. Laat die kans niet voorbij gaan.
We hebben de stijl zo veel mogelijk laten lijken op de oude, vertrouwde Bernardinusstijl die
jullie gewend zijn ;)
Maak €17,50 over naar IBAN NL 02 INGB 0660 7327 50 t.n.v. SVOPL
Bernardinuscollege o.v.v. Jaarboek 2020 én je naam.
Dan kun je jezelf de trotse eigenaar noemen van een uniek exemplaar van het Jaarboek 20192020.
Betaal dit bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdag 26 juni, want op is op!
Met vriendelijke groet, de Jaarboekcommissie,
Caro, Iris, Jeroen, Rachel, Sasha en Sten

Projectleider LOB Havo
Afgelopen week heeft de sollicitatieronde plaatsgevonden voor projectleider Loopbaan
Oriëntatie Begeleiding (LOB) havo. Femke Heinink zal deze taak op zich gaan nemen en zal
hierbij nauw samenwerken met de projectleiders LOB gymnasium en atheneum Hennie Hordijk
(gymnasium) en Ryanda Soomers (atheneum).

