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Vakantie !

die scheikunde volgen zullen één van de toa’s (technisch
onderwijs assistent, vroeger werd zo iemand amanuensis
genoemd), Marion Verstrepen, gaan missen. Ook zij gaat
met pensioen.

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de bovenbouw van het vwo.
Het is bijna vakantie. In deze nieuwsbrief sluiten we af en kijken we vooruit
naar het volgend schooljaar.
Inmiddels staat vast dat mijn opvolgster, mevrouw Brigitte Paro meteen na
de zomervakantie als afdelingsleider zal
beginnen. Ze zal zich vast wel aan u
voorstellen in de volgende nieuwsbrief.
U kunt haar in levenden lijve zien op de ouderavonden
die in september voor u worden georganiseerd. Met bijna
iedereen heb ik de voorbije jaren plezierig zaken gedaan
en ik heb er het volste vertrouwen in dat collega Paro
vergelijkbare of nog betere ervaringen met u zal hebben.
Hebt u iets wat zeer dringend is: vanaf 1 september kunt
u haar via de mail bereiken b.paro@bonhoeffer.nl . Zelf
heb ik me heilig voorgenomen me nergens mee te bemoeien, alleen zal ik wel alles wat ik met verscheidene
leerlingen (en hun ouders) heb afgesproken nog voor hen
gaan regelen.

Informatieavonden

In september zullen er avonden worden georganiseerd
waarop de afdelingsleider en de mentoren u nader gaan
informeren over het komende schooljaar. Donderdag 14
september worden de betrokkenen bij vwo 4 en vwo 6 op
school verwacht, vwo 5 staat wat later, op woensdag 27
september centraal. U zult t.z.t. via de mail een uitnodiging ontvangen.

Mentoren schooljaar 2017-2018

De volgende collega’s worden in het nieuwe schooljaar
belast met een mentoraat in de bovenbouw van het vwo.

Met vriendelijke groet,

Collega’s Marieke Knoben (geschiedenis), Tim Kornet
(Engels) en Antoine Stock zullen zoveel mogelijk van hun
leerlingen “meenemen” naar de zesde klas. Dit team wordt
versterkt met Gerda Nicolai (biologie) die een groot deel
van de leerlingen van Esther Tros overneemt.

Douwe J. de Jong

Afscheid

Wilma Kramer (Frans), Sylvia van Montfoort (Engels) en
Laurent Sikkens (l.o. en NLT) worden mentor van vwo 5.
De roosterdames gaan hun best doen zoveel mogelijk van
hun mentorleerlingen weer bij hen onder te brengen. Karen Faber (geschiedenis) en Theo Wesker (wiskunde) nemen ook een mentoraat op zich. Vwo 5 telt het komend
jaar maar liefst 112 leerlingenwant er komen zo’n 25 leerlingen met een havodiploma bij.
Sylvia van Montfoort zal naar verwachting tot de herfstvakantie afwezig zijn. Haar lessen worden overgenomen
door vakcollega’s, terwijl Douwe de Jong haar mentoraat
zal waarnemen.

Een aantal collega’s neemt deze week afscheid van het
Bonhoeffercollege. We zullen Esther Tros, docente Nederlands en jarenlang mentor in de bovenbouw van het
vwo, na 19 jaar zeker gaan missen. Zij heeft een uitdagende baan gevonden aan de Europese school in Bergen.
Collega Piet Voncken die de laatste jaren maatschappijleer doceerde gaat met pensioen. Ivonne Langedijk, docente klassieke talen, is verhuisd naar Langedijk (!) en
gaat bij haar om de hoek in Heerhugowaard les geven.
Collega en (oud-leerling) Britt van der Ploeg gaat na een
aantal jaren biologie te hebben gedoceerd haar loopbaan
vervolgen buiten het voortgezet onderwijs. De leerlingen

Vwo 4 zal dit jaar wat kleiner uitvallen: Louise Rijnierse
(wiskunde), Kees Denneman (biologie, nlt & anw) en
Martin Nauta (economie) zullen mentor zijn.
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gramma van de reis is wel iets anders dan in voorgaande
jaren. We hebben besloten London te mijden. Omdat de
ontvangst in de gastgezinnen in Herne Bay in 2016 niet
voor iedereen even hartelijk was gaan we nu naar Hastings
aan de zuidkust. We doen in ieder geval Dover (kasteel en
“cliff walk”), Canterbury en Cambridge aan. Over het programma zullen we u meteen na de vakantie nader informeren. De begeleiding is in handen van Thea de Vries (docent
Engels), Douwe de Jong en twee van de mentoren, Louise
Rijnierse en Martin Nauta.

Voor de leerlingen begint het schooljaar op dinsdag 5 september.
Vwo 4
De leerlingen van vwo 4 worden om 8.45 in Berg en Bal
verwacht. Het adres: De Bloemen 69, 1902 GT Castricum. Er zal een aantal sportieve activiteiten worden aangeboden. Het programma eindigt om 12.00 uur met een
hapje en een drankje

Doorstroomrendement
Woensdag 14 juni was het “uitslagdag”. Iedereen wil dan
graag ook weten wat het percentage geslaagden is. Eigenlijk is dat vreemd: je bent dan alleen geïnteresseerd in het
rendement van het examenjaar. De onderwijsinspectie let
op andere zaken: welk percentage leerlingen komt zonder
vertraging de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs door en welk percentage leerlingen haalt vervolgend onvertraagd het diploma. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u na wat doorklikken zien hoe het
Bonhoeffercollege het doet.
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-envergelijk/sector/vo/onderwijssoort/vwo/id/420?
pagina=1&zoekterm=castricum
Als u op Onderwijsresultaten klikt en dan op Actueel overzicht weet u meer.
De ervaring leert dat als in ieder leerjaar 90% van de leerlingen of meer bevorderd wordt het dorstroomrendement
(ruim) bovengemiddeld ligt. U zult begrijpen dat we met
89% geslaagden beslist niet ontevreden zijn, maar dat we
het graag nog iets beter hadden willen hebben. In vwo 4
zijn 6 van de 84 leerlingen niet bevorderd, in vwo 5 waren
dat er 8 van de 93. Daar hebben we ons doel wel ruim gehaald. Als u zich nu afvraagt waarom we in vwo 4 en vwo
5 niet wat strenger zijn zodat we nog meer leerlingen de
teleurstelling van het zakken voor het examen besparen: de
helft van de leerlingen die bij de bevordering naar vwo 6
nog niet aan de norm van het examen voldeed is toch geslaagd. Helaas laat zich niet voorspellen welke leerlingen
het examen wel/niet halen.
Als dit soort zaken u interesseren zijn de site van de Onderwijsinspectie en van Scholen op de kaart voor u interessant.
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbarescholen/1607/Bonhoeffercollege?
school=1607&presentatie=1&sortering=2

Vwo 5
Golfsurfen en strandactiviteiten in twee
groepen. De leerlingen zullen per
mail nader worden
geïnformeerd.
Groep 1 meldt zich
om 8.45 uur op het
Castricumse strand voor strandtent De Deining. Groep 2
lost hen om 12.15 uur af en wordt tot 15.30 uur bezig gehouden. Iedereen heeft dan de zwemkleding al aan en
heeft ook een handdoek, een tussendoortje, iets te drinken
en zonnebrand bij zich. Na het golfsurfen wordt iedereen
voorzien van een drankje en patatje.
Vwo 6
Een golfclinic op de golfbaan van Heemskerk in twee
groepen.
De mentorleerlingen van collega’s Nicolai en Stock worden om 9.45 uur op de golfbaan verwacht en zijn rond
13.30 uur klaar. De mentorleerlingen van collega’s Knoben en Kornet worden om 11.15 uur op de golfbaan verwacht en zijn om 15.00 uur klaar. Iedereen heeft zijn kleding aan het weer aangepast en zijn eigen lunch meegenomen. Tussen de bedrijven door krijgt iedereen een drankje
aangeboden. Vanaf het schoolgebouw kost het een klein
half uur om de golfbaan per fiets te bereiken.

Europaweek
18 september begint de Europaweek. Dit jaar gaan wat
minder klassen op stap dan in voorgaande jaren. De tweede klassen gaan een aantal dagen naar Texel, Mavo 3 gaat
naar de Ardennen en Berlijn en Havo 4 gaat wandelen in
het Lake District, naar Berlijn en Zuid-Engeland. Van de
bovenbouw van het vwo gaat alleen klas 4 op reis. We
hebben ervoor gekozen de laatste reis van het vijfde naar
het zesde leerjaar door te schuiven. De betrokkenen worden dan niet in twee achtereenvolgende leerjaren met prijzige reisactiviteiten geconfronteerd. Het aanbod voor vwo
6 voor 2018 staat nog niet vast.

Fijne vakantie !

Vwo 4 gaat ook dit jaar weer naar Engeland. We vertrekken op maandag 18 september en donderdag 21 september kunt u uw kind weer in de armen sluiten. Het proNieuwsbrief vwo bovenbouw
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