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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 hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het

VAS2017


belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot sociaal bewuste
mensen. Ouders zijn een van onze belangrijkste samenwerkingspartners.
Voor u, daarom, deze nieuwsbrief.

Op 18 en 19 maart vond de
VastenAktieShow (VAS2017) plaats. Deze
show wordt door onze leerlingen samen
met mevrouw Boots georganiseerd.

EXAMENSTRESS

Ongelofelijk wat een talent er bij ons op
school zit! Het publiek werd getrakteerd op
een reis door de tijd door middel van korte
ultra komische sketches die onderbroken
werden door optredens van
gepassioneerde zangers en
instrumentalisten, een oerdegelijke heavy
metal band en optredens van eigentijdse
dancegroepen.
Het programma was enorm afwisselend
met een juiste mix van allerlei
muziekstijlen.
Het was een bijzondere avond voor
diegenen die een kaartje hadden gekocht.

Op woensdag 10 mei starten de leerlingen met de eindexamens.
Voor veel leerlingen, maar ook voor onze docenten is dit een spannende tijd.
Er is de afgelopen periode hard gewerkt door de leerlingen zelf, de mentoren en
vakdocenten, maar ook door ouders om zo goed mogelijke resultaten te behalen.
Wat kunnen ouders doen?
Het is goed als ouders weten wanneer welk examen plaats vindt. Hang het rooster
van uw zoon of dochter op de koelkast zodat het hele gezin op de hoogte is.

Zorg voor regelmaat, maak samen een plan van aanpak.

het resultaat wat minder is, als het maar z’n best doet. Beloon

Maar denk ook aan een goed ontbijt, lunch en avondmaaltijd.

de inzet, niet het resultaat. Probeer zelf rustig te blijven; een

Wees belangstellend. Vraag of ze alles hebben, informeer

kind kan onzeker worden als u als ouder te bezorgd bent over

hoe het studeren of examen is gegaan en wat er morgen op

een slechte afloop.

het programma staat.
Lukt het studeren even niet of heeft uw kind een slecht gevoel
Stem uw verwachtingen af op de mogelijkheden van uw kind.

bij de laatste toets? Zorg dan dat uw vertrouwen overeind

Studeren mag als een uitdaging ervaren worden en een

blijft. Wat kan hem/haar motiveren, wat zou hij/zij steunend

gezonde dosis stress komt de prestatie vaak ten goede. Te

vinden? Misschien kunt u samen tot goede tips of trucjes

hooggespannen verwachtingen daarentegen, kunnen bij een

komen?

kind faalangst veroorzaken en bang maken dat het de ouders
zal teleurstellen. Vertel uw kind dat u het niet zo erg vindt als

WIJ WENSEN IEDEREEN ONTZETTEND VEEL SUCCES!

EXAMENKALENDER
Woensdag 10 mei t/m dinsdag 23 mei

CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 1e tijdvak

Woensdag 24 mei

Galabal eindexamenkandidaten in Theaterhotel De Oranjerie

Woensdag 14 juni

Uitslag 1e tijdvak

Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni

CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2e tijdvak

Vrijdag 30 juni

Uitslag 2e tijdvak

Dinsdag 4 juli

Diploma-uitreiking vmbo-t+ in Het Forum te Roermond

Woensdag 5 juli

Diploma-uitreiking havo in Het Forum te Roermond

Donderdag 6 juli

Diploma-uitreiking vwo in Het Forum te Roermond

ERASMUSPROJECT
Onlangs bezochten docenten en leerlingen uit Zweden, Denemarken,
Kroatië, Italië, Finland en Turkije onze school in het kader van "het
Erasmusproject".
Tijdens het bezoek aan BC Broekhin werden door docenten en leerlingen
ideeën uitgewisseld over mogelijkheden om de internationale arbeidsmarkt,
specifiek voor de VMBO-leerlingen (in dit project), toegankelijker te maken.
Welke vaardigheden heeft een leerling nodig om te kunnen wonen en werken
binnen de EU? En welke rol speelt het onderwijs hierin. Belangrijke vragen
waarover ze samen in gesprek gingen.
In het filmpje noemt een van de leerlingen dit bezoek aan onze school 'the experience of a lifetime'. Meer weten? Het filmpje is
hier te bekijken.

KENNISMAKING MET MARC DEMANDT
Eind vorig schooljaar werd duidelijk dat de heer W. Coolen,
adjunct directeur van BC Broekhin, een tijdje uit de running
zou zijn. Inmiddels lijkt het erop dat de heer Coolen dit
schooljaar niet meer terug keert. BC Broekhin heeft de heer
Marc Demandt bereid gevonden om de heer Coolen, als
adjunct directeur ad interim, met ingang van 1 februari te
vervangen.
Voorheen was de heer Demandt werkzaam als docent
economie en werd hij zes jaar geleden benoemd als lid van
het managementteam, eerst als teamleider onderbouw
vmbo-havo en later als teamleider bovenbouw vwo. Als ad
interim adjunct directeur is hij verantwoordelijk voor de
algemene bedrijfsvoering en beheert hij, samen met directeur
Jos Gijzen, onder andere de portefeuilles financiën, formatie

‘Ik wil graag werken op een school waar kinderen veel

en facilitaire zaken.

leren, maar zich ook heel erg op hun gemak voelen!
Daarnaast vind ik het belangrijk te werken in een

De heer Demandt is getrouwd, woont in Herten, is vader van

professionele omgeving. Met oog voor talent en hart voor

vijf kinderen en heeft een passie voor muziek. Hij speelt piano

leerlingen en medewerkers.’

en is hij vorig jaar enthousiast gestart met lessen gitaar
spelen.

FELICITATIES VOOR DE KONING
De leerlingen van HV1F hebben voor de vijftigste verjaardag van onze Koning Willem Alexander samen een felicitatiekaart gemaakt.
Ze hopen natuurlijk op een reactie van het Koninklijk Huis, of op een persoonlijke bedankbriefje van Zijne Koninklijke Hoogheid.
En als dat het geval is…., dan laten wij dat beslist weten via onze Facebookpagina.

KENNISMAKING MET RENÉE GEENEN

Door de -vooralsnog- tijdelijke uitval van de heer Coolen (en
de vervanging van hem door de heer Demandt), kwam de
positie van teamleider vwo bovenbouw vacant. Wij zijn blij u
te kunnen laten weten dat mevrouw Geenen bereid was deze
taken (tijdelijk) waar te nemen. Mevrouw Geenen beschikt
over een enorme werkervaring: als docent Duits, als mentor,
als coach, als leerlingcoördinator, als sectievoorzitter Talen,
als sectievoorzitter Duits en als teamleider.
Mevrouw Renée Geenen is werkzaam geweest in zowel het
volwassenen-, en avondonderwijs als ook in het voortgezet
(regulier) middelbaar onderwijs. Mevrouw Geenen woont in
Swalmen, houdt van tuinieren, klussen, lezen en fietsen en is
bijzonder geïnteresseerd in de Oosterse filosofie (en met

‘Kennisoverdracht en de wisselwerking die er ontstaat in

name in het Tibetaans Boeddhisme).

het contact met kinderen is helemaal mijn ding.’

ONTWIKKELINGEN VRIJESCHOOL, door Frank Neiss
De afgelopen jaren is er stevig geïnvesteerd op het vlak van
organisatie, faciliteiten, administratie, onderwijs en leerlingenzorg en
zijn er de noodzakelijke stappen gezet om het vrijeschoolonderwijs
stevig te verankeren binnen BC Broekhin.
Er ligt nu een mooi plan voor gepersonaliseerd vrijeschool-onderwijs
vanaf de 10e klas. Er is een krachtig team samengesteld dat de
toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien. Een toekomst waarin
de focus ligt op een strakke uitvoering van de gemaakte plannen. Dit
vereist leiderschap met kwaliteiten op dit gebied. Mijn interesses zijn
vooral gericht op onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. Na de
meivakantie zal mijn rol als leidinggevende dan ook overgenomen
worden.
Mijn hart ligt bij het onderwijsconcept van de vrijeschool en ik zal het
komend schooljaar dan ook nog aan de vrijeschool verbonden
blijven. Naast het werk in de afdeling voor voortgezet vrijeschoolonderwijs van BC Broekhin zal mijn rol verschuiven naar het
Kenniscentrum voor Gepersonaliseerd Leren van SOML, waar Ik
een bijdrage ga leveren aan SOML-brede innovatietrajecten, zoals Agora-ontwikkeling, een mogelijke opleiding voor leraren met
betrekking tot Gepersonaliseerd Leren, Het Platform Voortgezet Onderwijs-Hoger Onderwijs en Gepersonaliseerd VAVO-onderwijs.
Ik zie een mooie nieuwe uitdaging met rasse schreden naderen, maar zal het dagelijks werk met de mensen die ik veel dank
verschuldigd ben, zoals klassenleraren en vakdocenten, ook wel missen.

