MAVO
Nieuwsbrief

Ten eerste
Mijn werk als afdelingsleider doe ik met veel
plezier. De samenwerking met collega’s en de
contacten met leerlingen en ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Na zo’n dertig
jaar als leidinggevende aan de mavo
verbonden te zijn geweest heb ik
recentelijk toch het besluit genomen
op 1 januari 2018 met pensioen te
gaan.
De sollicitatieprocedure voor de nieuwe afdelingsleider is gestart. Ik heb er alle vertrouwen
in dat mijn opvolger mede dankzij de inzet en
het enthousiasme van het mavoteam het afdelingsleiderschap op een goede manier zal weten
in te vullen.
Alle leerlingen en medewerkers van onze school
wens ik een succesvolle voortzetting van het
schooljaar toe.
Frans Bouwens
Vertrek Michel
Ruim 13 jaar geleden solliciteerde ik
bij het Bonhoeffer. Jos Bodar ging
met pensioen en er werd een vervanger gezocht. Ik werkte op dat moment nog bij Unilever en was bezig
met de lerarenopleiding. Nog niet
actief op zoek naar een baan in het onderwijs,
maar dit was een kans op een goed aangeschreven school, ook nog eens dichtbij.
Voor ik het wist was ik aangenomen. Niet perse
vanwege mijn geweldige CV, want ik had nog
geen ervaring in het onderwijs, maar scheikundedocenten zijn van een schaars soort.

Ik moet zeggen dat het eerste jaar zwaar was.
Nog de studie afronden en verschillende niveaus onderbouw, waaronder mavo-3. Ook
meteen al een hele leuke VWO-3 met de toen
14-jarige Iwan de Wit.
Ik heb het altijd erg
naar mijn zin gehad op het Bonhoeffer (en nog),
maar laboratoriumtechniek heeft mij altijd in
het bijzonder aangetrokken. Niet in de laatste
plaats omdat ik het zelf (mbo en hbo) gedaan
heb. Jaren geleden ben ik er eens geweest, leerlingen mochten proeflessen doen. De opleiding
was op sterven na dood. Aangezien het Novacollege de enige opleiding in de regio is heb ik
het lange tijd uit mijn gedachten gehouden.
Toen ik afgelopen jaar toch nog eens een keer
op een open dag ging kijken werd ik in positieve
zin verrast. De opleiding bloeide weer en het
lab was volledig gemoderniseerd. Enkele maanden later was er een vacature waardoor het
balletje is gaan rollen.
Ik draai nu een
week of wat mee op het Nova en ik denk dat ik
voor mezelf een goede keus heb gemaakt. Dit
zit hem vooral in het feit dat er extreem veel
meer tijd voor praktijk is. Omdat je met een
paar docenten een klas 'runt' (natuurkunde,
biologie en scheikunde, meer hebben ze niet)
zijn de lijnen ook zeer kort. Een groot verschil
wat ik me pas later realiseerde.
Het Bonhoeffer is zeker een deel van mij geworden en zoals Ben Smits zei op mijn aangekondigde afscheid; "mooi, dan heb ik er een contactpersoon bij".
Sommige van jullie zal ik blijven zien, verder
bedank ik iedereen voor de collegialiteit, gezelligheid en leermomenten die ik heb mogen ontvangen.
groet,
Michel van den Hoek

Nieuwe coördinator

Texel

Mijn naam is Iwan de Wit. Dit jaar
alweer voor het 6e jaar werkzaam op
onze school. Ik ben docent Economie
en O&O, mentor van Mavo 3 en per 1
november coördinator binnen de Mavo. Ik zal
een rol gaan spelen op onder andere ouderavonden en zal soms disciplinaire taken uitvoeren (al dan niet samen met Frans Bouwens en
later de nieuwe afdelingsleider). Daarnaast ondersteun ik de afdelingsleider bij werkzaamheden als sectorwerkstuk en m4-h4 overgang.

2Mavo is dit jaar wederom naar Texel geweest.
De begeleiding werd gedaan door Rob, Mitchel,
Ben, Marisa en Annelies. Ondersteund door een
paar vier plussers hebben zij de M2 klassen op
een mooie manier geïntroduceerd met het eiland en elkaar! Diverse sportieve en creatieve
activiteiten zijn door de begeleiders op de kaart
gezet. Met als resultaat afgepeigerde en tevreden leerlingen!

Ardennenreis M3

Tijdens de Europaweken in september hebben
leerlingen uit Mavo 3 onder begeleiding van de
heer Tamboer, mevrouw Munnik, mevrouw
Lute en mevrouw van Iwaarden een prachtige
reis naar Berlijn gemaakt. We hebben onder
andere de Rijksdagkoepel bezichtigd, een fietstocht langs de route van de Berlijnse muur gemaakt, Sachsenhausen bezocht, de dierentuin
bekeken en sommige leerlingen hebben zelfs de
voetbalwedstrijd Hertha BSC – Bayer Leverkusen in het Olympisch Stadion bijgewoond. Het
weer was mooi, de nachten kort en de sfeer
geweldig. Volgend jaar weer!

Ook dit jaar ging Mavo 3 weer naar de Ardennen op werkweek. Deze week staat bol van
groepsactiviteiten en teambuilding. Samen kanoën, samen mountainbiken, samen abseilen,
samen kampvuur maken. We sliepen dit jaar in
legertentjes op veldbedden. ’s Nachts werd het
vrij fris, dus de dekens en warme kleding waren
meer dan welkom. Het weer zat ook dit jaar niet
tegen, waardoor we een mooie week hebben
gehad. Voor de echte actieve leerling was het
een walhalla. Er werd in de vrije uurtjes gekletst, gevoetbald, komkommer gegrild (zie foto) en ontzettend veel gelachen. Ook de begeleiding (Koen Weijers, Danilo Del-Tin, Frank van
Lunteren, Carlijn Nooij, Jay Kost en Iwan de Wit)
was zeer tevreden. Zij mochten naar hartenlust
mee doen met de activiteiten

Berlijnreis M3

Nieuwe collega’s
Het Mavoteam verwelkomt dit jaar de volgende collega’s in het team:



Suzanne Wesselman
Koen Weijers

Agenda
7-11

Infoavond mediawijsheid

9-11

Studiedag

20-11 Start periode 2
21-11 Voorlichting mediawijsheid: Games

Welkom bij het leukste team!

