Aan de leerlingen van de eerste klas en hun ouders/verzorgers
Heerlen, 14 juli 2020
Onderwerp: start schooljaar 2020-2021

Beste brugklasser,
Je hebt je tijd als basisschoolleerling afgerond en enkele dagen geleden is de zomervakantie
begonnen. Tijd om even heerlijk te gaan genieten! Je hebt tijdens het welkomstgesprek op
Bernardinus kennis gemaakt met een studiecoach, teamleider of onderwijsdirecteur. Het was
de bedoeling om op 10 juni jl. al kennis te maken met je studiecoach en met je
klasgenoten. Door de veiligheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis kon deze
bijeenkomst helaas niet doorgaan. Wij halen het programma van 10 juni natuurlijk in en wel op
woensdag 26 augustus aanstaande.
Wij zien ernaar uit om je na de vakantie weer te zien en dan als ‘echte’ leerling van
het Bernardinuscollege! Tijdens de introductiedag zullen we er samen voor zorgen dat jij je
snel thuis voelt op onze school.
Naast uitgebreide informatie over de introductie vind je in deze brief ook nog een aantal
data die van belang zijn voor een goede start. Het is daarom handig als je je
ouder(s)/verzorger(s) deze brief ook laat lezen!
Wij hopen dat je zin hebt in het nieuwe schooljaar en dat we samen fijne en succesvolle jaren
tegemoet gaan.
Introductiedag woensdag 26 augustus
Op maandag 24 en dinsdag 25 augustus zijn alle docenten en medewerkers van de school met
een druk programma bezig om een goede start van het jaar neer te zetten. Daarom begint
jouw eerste dag pas op woensdag. Deze dag wordt gevuld met kennismakingsactiviteiten
met je klasgenoten, je studiecoach, de school en het schoolgebouw. Ook bekijk je met je
studiecoach je lesrooster. Je hebt die dag de volgende spullen nodig:
• geschikt schoeisel (je gaat naar buiten!);
• een lunchpakket;
• agenda en schrijfgerei.
Je boeken heb je nog niet nodig. Laat die maar lekker thuis!

Programma introductiedag woensdag 26 augustus
08.30 uur:
Bijeenkomst van alle brugklasleerlingen in het auditorium en overige ruimtes
(de veiligheid staat hier voorop!)
08.45 uur:
Kennismaking met je klasgenoten en de school, aansluitend korte pauze
10.00 uur:
Teambuildingsactiviteit en buitenactiviteit biologie
12.00 uur:
Pauze
12.30 uur:
Sportactiviteit
14.45 uur:
Afsluiting met coach (15-30 minuten). Tussen 15.00 en 15.30 uur zijn we klaar.
Het begin van de lessen op donderdag 27 augustus
Op donderdag 27 augustus beginnen je lessen. Neem dan je laptop, boeken, schriften en
andere benodigde spullen, zoals een rekenmachine, voor die dag mee. Het is niet de bedoeling
dat je met al je ontvangen boeken gaat slepen die dag! Kijk even op je rooster voor
welke lessen je spullen mee moet nemen. Natuurlijk zullen we in de eerste week rustig
beginnen om je overal aan te laten wennen.
Begeleidingsstructuur
Wij vinden het belangrijk om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom heb je een eigen
studiecoach. Dit is een docent die jou en je klasgenoten persoonlijk gaat begeleiden gedurende
het schooljaar. De studiecoaches zijn Stijn Linders voor havo, Audrey Bijsmans voor atheneum
en Maurice Rijvers voor gymnasium.
De projectleiders van leerjaar 1 en 2 zijn Isis Agouzoul en Stijn Linders. Zij houden zich bezig
met organisatorische zaken en met alle onderwerpen die te maken hebben met het onderwijs
in de eerste klas. Mocht je studiecoach niet in de buurt zijn, dan staan de projectleiders
leerjaar 1-2 natuurlijk ook voor je klaar.
De studiecoach
De studiecoach begeleidt en coacht jou in je persoonlijke ontwikkeling en in je
studieontwikkeling. Als je ergens mee zit, staat hij/zij voor je klaar. De studiecoach spreekt
regelmatig met jou over je ontwikkeling, over hoe je leert, zaken aanpakt, wat je goed doet en
hoe je jezelf kunt verbeteren. Je komt je coach een paar keer per week tegen: in de les, tijdens
het ontwikkeluur (klassikaal) en tijdens de coachmomenten waarin je alleen met je
studiecoach praat. Ook is hij/zij de eerste contactpersoon voor je ouders.
In het begin van het schooljaar doe je veel nieuwe ervaringen op. Je hoeft niet alles in één keer
te weten of te leren. Je hebt elke week een lesuur, het ontwikkeluur, waarin je samen met je
klasgenoten en de studiecoach werkt aan allerlei onderwerpen. Hoe leer ik? Welke manier van
leren past bij mij? Wat heb ik nodig om mijn studie handig aan te pakken? Jullie besteden ook
aandacht aan teambuilding: samen werken en elkaar helpen.
Je gaat werken met een persoonlijk digitaal ‘dashboard’ (Presentis), waarin jij, je studiecoach
en docenten informatie plaatsen over je persoonlijke ontwikkeling. Jij en je studiecoach
beheren samen je persoonlijke dashboard, zodat jij, je ouders en je studiecoach altijd alle
actuele informatie over jou en je studie bij de hand hebben. De inloggegevens krijg je in het
begin van het schooljaar. Je studiecoach zal je hierover informeren.

Lestijden
Op het Bernardinuscollege hebben we de volgende lestijden:
Lestijden vanaf schooljaar 2020-2021 (een les duurt 60 minuten)
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Het Open Leer Centrum (OLC) met de mogelijkheid om te studeren is open van 8.00 tot 17.00
uur.
In de ochtend volg je altijd domeinlessen tot 13.20 uur. Binnen een domein werken vakken
samen. Elke periode heeft een thema. In periode 1 staat het thema Wie ben
ik? (identiteit) centraal. Je gaat lessen volgen in de domeinen:
•
Nederlands
•
Klassieke talen & cultuur (alleen op het gymnasium)
•
Wiskunde & Rekenen
•
Bewegen & Sport
•
Moderne Vreemde talen
•
Mens & Maatschappij
•
Mens & Natuur
•
Kunst & Cultuur
•
Onderzoek & Ontwerpen (voor de leerlingen die de Technasiumstroom volgen)
•
Digitale geletterdheid
In de middag, vanaf 13.20 uur, volg je verschillende activiteiten:
• Persoonlijk Ontwikkel Uur (POU). Dit uur kun je in overleg met je studiecoach persoonlijk
invullen. Je kunt hulplessen volgen in Nederlands, Moderne vreemde talen, Wiskunde &
Rekenen, Mens & Natuur, Klassieke talen & cultuur (gymnasium). Dit zijn lessen waarin je
extra hulp krijgt als je onderdelen van een domein nog niet helemaal onder de knie hebt.
Als je geen extra hulp nodig hebt, kun je het uur invullen door aan verdieping en
verbreding van onderdelen van een domein te werken.
• Ontwikkelmomenten met je studiecoach waarin je individueel met je studiecoach praat.
• Projectenmiddagen en excursies rond thema’s die in de domeinlessen aan bod komen.
• Leesplezier: elke week besteden wij hier samen aandacht aan, omdat lezen en
taalontwikkeling belangrijk is voor je algemene ontwikkeling.
• Clubs op vrijdagmiddag: je maakt een persoonlijke keuze uit een aanbod van activiteiten,
onder andere op het gebied van sport, cultuur, historie. In de eerste week zijn er nog geen
clubs, maar maken we een stadswandeling die in het teken staat van het thema van
periode 1 (Wie ben ik?).

SOMtoday en Zermelo
SOMtoday is een onlineplatform voor leerlingen, docenten en ouders. Hierin staan onder
andere je weekrooster, huiswerk, resultaten en je aan- en afwezigheid. Zermelo is een
onlineplatform voor roosterzaken. Hierin zie je het actuele dagrooster, bijvoorbeeld als er een
lokaalwijziging is.
Voor zowel SOM als Zermelo ontvang jij je inloggegevens in het nieuwe schooljaar. Bij digitale
geletterdheid krijg je meer informatie en uitleg over de platformen. Je ouder(s)/verzorger(s)
krijgt/ krijgen in de eerste weken van het nieuwe jaar eigen inlogcodes via het bij ons bekende
mailadres. Zij kunnen zo meekijken, maar zich bijvoorbeeld ook inschrijven voor een
ouderavond, wat niet via het leerlingaccount kan.
Op onze website, www.bernardinuscollege.nl, staan links naar SOMtoday en Zermelo. Ook kun
je de apps al downloaden op je smartphone of tablet. Zodra je de inloggegevens hebt, kan dan
alles in orde worden gemaakt!
Mocht iets niet lukken, dan horen we het graag, zodat we jou of je ouder(s) kunnen helpen.
Office 365
Voor al onze leerlingen wordt door de school kosteloos een Microsoft Office 365 abonnement
beschikbaar gesteld. Middels dit abonnement kan de leerling op de laptop de complete
Microsoft Office suite (Word, PowerPoint etc.) installeren. Als het Microsoft Office pakket al
aanwezig is op de laptop als proefversie dan kan het schoolaccount gebruikt worden om deze
vervolgens te activeren. Microsoft Windows 10 beschikt standaard over een beveiligingscenter
(Windows Defender) waardoor de aanschaf van een aparte virusscanner niet nodig is. Op
school zijn kluisjes beschikbaar waarin je je laptop kunt opbergen als deze niet wordt gebruikt.
Schoolgids
De schoolgids 2019-2020 is te vinden op de website van de school. In het begin van
het schooljaar 2020-2021 is de schoolgids 2020-2021 te vinden op onze website en zal per mail
gedeeld worden. Tot die tijd kun je op de website, onder het kopje ‘Praktisch’, de huidige
schoolgids nog vinden.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf zal dinsdag 1 september alle nieuwe leerlingen van
het Bernardinuscollege op de gevoelige plaat vastleggen. Deze foto wordt ook gebruikt voor
het schoolpasje dat je later ontvangt.
Infoavond
De infoavond voor je ouders staat gepland op de tweede week van de start van het nieuwe
schooljaar. Hiervoor wordt aan het begin van het schooljaar nog een aparte
uitnodiging gestuurd naar je ouders.
HAC11
HAC12
HAC13

31-8-2020
31-8-2020
31-8-2020

18.30 - 19-15
19.30 - 20.15
20.30 - 21.15

Auditorium
Auditorium
Auditorium

ATC11

1-9-2020

18.30 - 19-15

Auditorium

ATC12

1-9-2020

19.30 - 20.15

Auditorium

GYC11
GYC12

2-9-2020
2-9-2020

18.30 - 19-15
19.30 - 20.15

Auditorium
Auditorium

Indeling schooljaar en meetmomenten
Op het Bernardinuscollege wordt het schooljaar verdeeld in vier periodes. Elke periode wordt
afgesloten met een ‘meetweek’. In de eerste klas wordt de eerste ‘meetweek’ beperkt tot
twee dagen om je aan het systeem te laten wennen. De ‘meetweken’ voor de eerste
klas zijn op 5 en 6 november, van 25 tot en met 29 januari, van 1 tot en
met 9 april en van 9 tot en met 15 juli.
Tijdens de periode besteden we vooral aandacht aan je leerproces. Waar sta je? Welke
leerdoelen heb je al behaald? Wat heb je nodig om weer een stapje verder te komen? Zo
proberen we het beste uit elke leerling te halen. Meer informatie over hoe dat precies gaat en
over het doorstromen naar de tweede klas krijg je van je studiecoach en krijgt/krijgen je
ouder(s)/verzorger(s) tijdens de informatieavond in het begin van het schooljaar.
Schoolvakanties in het schooljaar 2020-2021
De schoolvakanties voor komend schooljaar zijn:
Herfstvakantie:
maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie:
maandag 21 december 2019 tot en met vrijdag 1 januari 2021
Carnavalsvakantie:
maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021
Meivakantie:
maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021
Zomervakantie:
vanaf maandag 26 juli 2021
Franciscusdag vrijdag 2 oktober.
Dit is echt een super dag waarbij ook je ouders, opa en oma, andere familieleden en
bekenden van harte welkom zijn op school. Tijdens Franciscusdag staat
het Bernardinuscollege stil bij mensen die het minder goed getroffen hebben. Door middel van
diverse activiteiten zullen alle leerlingen op school proberen om gezamenlijk een
mooi geldbedrag in te zamelen. Dit bedrag wordt verdeeld over een aantal goede doelen. In
het begin van het schooljaar volgt meer informatie rondom de organisatie
van Franciscusdag en de betreffende goede doelen.
Dierentuin Keulen donderdag 5 november (onder voorbehoud).
Om de introductieperiode af te sluiten met een ontspannen en leerzame activiteit bezoeken
alle brugklassers de dierentuin van Keulen. Meer informatie over dit uitstapje volgt.
Tot slot willen wij je een heerlijke vakantie toewensen en tot woensdag 26 augustus!
Met vriendelijke en zonnige groet,
de studiecoaches,

Stijn Linders (havo),
Audrey Bijsmans (atheneum) en
Maurice Rijvers (gymnasium).

de projectleiders,

Isis Agouzoul en Stijn Linders.

