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BC Broekhin is een actieve school. Op allerlei manieren (via onze
Website, Magister en Facebook) proberen wij ouders van onze
leerlingen te informeren over actuele (onderwijs-)ontwikkelingen of
bijzondere gebeurtenissen op school. Onze taak is volbracht als wij
onze leerlingen optimale mogelijkheden hebben geboden om hun
talenten te ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk bij te

Leerlingen werkten mee
aan muziekuitvoering
The Wall


dragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot sociaal bewuste
mensen. De ouders / verzorgers van onze leerlingen zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners. Voor u, daarom, deze nieuwsbrief!

Elf kansklasleerlingen hebben op
zaterdag 15 oktober hun debuut
gemaakt tijdens een optreden in
het Mecc in Maastricht!
Docent P. Ploum is drummer in
'The Pink Floyd Sound', een
tributeband die muziek van deze
legendarische formatie speelt.
Zij speelden o.a. een geweldige
versie van het nummer 'The Wall',
met een belangrijke bijdrage van
onze leerlingen.

ONDERZOEK SOCIAAL KLIMAAT EN
VEILIGHEID OP SCHOOL
Recent zijn alle ouders en leerlingen van onze school gevraagd mee te werken
aan een enquête voor een landelijk onderzoek in het kader van de Wet ‘Sociale
Veiligheid op school’.
De respons was geweldig. In een week tijd hebben meer dan 500 ouders en bijna
750 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Hiervoor onze hartelijke dank!
De informatie is voor ouders en leerlingen terug te vinden op
www.scholenopdekaart.nl. In de toelichting staan ook de scores op de individuele
vragen van ouders en leerlingen vermeld.

De leerlingen hadden een
geweldige avond en kregen een
groot applaus na afloop!

GGD Onderzoek gezondheid
In het najaar van 2015 heeft de GGD Limburg-Noord de
Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd. Alle scholen voor
Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in onze regio zijn benaderd
voor deelname aan de monitor. Ook onze school heeft
deelgenomen aan dit onderzoek.
Een klein stukje uit deze rapportage:
Het Bisschoppelijk College Broekhin Roermond is een grote
school met een heterogene leerlingpopulatie. Over het
algemeen zijn de resultaten van BC Broekhin op de verschillende gezondheidsthema’s vergelijkbaar met de regionale
cijfers. Op diverse gezondheidsthema’s zien we dat BC

binnen de regio. We zien dat het ziekteverzuim iets lager ligt

Broekhin zelfs positiever scoort ten opzichte van de regio.

dan het regionaal gemiddelde. Wat verder opvalt op school

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd laten zien

is dat de jongeren aanzienlijk minder alcohol drinken dan

dat uw leerlingen hun gezondheid en kwaliteit van leven iets

vergelijkbare jongeren binnen de regio.

positiever ervaren dan vergelijkbare leerlingen

Meer weten? Lees hier verder

Beroepsbeoefenaren van allerlei organisaties, bedrijven en
zzp’ers komen een dagdeel vertellen over hun werk bij het
Beroepenfeest van Roermond On Stage. Deze persoonlijke
Na de middelbare school vallen teveel jongeren uit tijdens

informatie van degene die het vak echt zelf uitoefent is een

vervolgopleidingen. Vaak door een verkeerde beeldvorming

belangrijke aanvulling op de informatie van de decaan en

van de gekozen opleiding. Dit veroorzaakt in diverse

van de vervolgopleidingen. Folders en internet kunnen dit

branches een tekort aan medewerkers. Om de keuze van

niet vervangen. Want wie kan het beroep beter schetsen

de toekomstige leerlingen makkelijker te maken wordt

dan degene die op de werkvloer het beroep dagelijks

“Roermond on Stage” georganiseerd. Belangrijke data zijn:

uitvoert en precies weet wat je ervoor moet doen?

9 februari 2017

On Stage BEROEPENFEEST

Op www.roermondonstage.nl. kunt u zich aanmelden en

9 maart 2017

On Stage DOE DAG

vindt u alle praktische informatie.

‘OP STAGE’
Van 21 november tot en met 25 november vond de ondernemersweek voor onze leerlingen plaats.
In het kader hiervan gingen de derdejaars vmboT+ leerlingen deze week snuffelen aan allerlei bedrijfstakken. Want als je meer
weet van de praktijk wordt het kiezen voor een vervolgopleiding natuurlijk een stuk gemakkelijker. De leerlingen gingen op stage
bij allerlei soorten bedrijven zoals Smurfit Kappa Roermond Papier, de Hema of Jumbo of bij Stichting Katimo in Asenray (zie foto)
maar ook bij I4Things in Herten.
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Ook onze leerlingen van de vrijeschoolafdeling gingen ‘op stage’ in een winkel en in een zorginstelling. Boordevol mooie verhalen
en ervaringen kwamen de kinderen terug op school. Want hoe anders kan een beroep zijn in de praktijk als je echt mee mag
doen? In een winkel betekent dit klanten aanspreken en proberen van dienst te zijn. In een zorginstelling gaat dat weer heel
anders. Voor de kinderen was de stageweek een bijzondere belevenis waarvan ze veel geleerd hebben.
Met dank aan enkele ouders kunnen we een paar beelden laten zien.

BEST WISHES
Het einde van het jaar 2016 is in zicht en het nieuwe jaar dient zich aan.
Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2017 te wensen.

Zaterdag 11 maart 2017: OPEN DAG BC BROEKHIN VAN 10.00 – 13.00 UUR
Aanmelden kan via onze website www.broekhin.nl
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