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De eerste…..

Ik wens alle leerlingen, ouders en/of verzorgers en medewerkers van het Bonhoeffercollege een fijne vakantie en
tot 2019!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Maréchal, Afdelingsleider bovenbouw havo.

Beste ouders en verzorgers,
Later dan de bedoeling was, ontvangt
u de eerste nieuwsbrief over en van
de bovenbouw havo. Een periode
met hoogtepunten, maar helaas ook
verdrietige momenten. Voor vele
leerlingen van havo 4 was de buitenlandse reis een hoogtepunt. Als begeleider van de Oxfordreis kijk ik met
heel veel plezier terug op een zeer
geslaagde werkweek. Een reis met vele indrukwekkende
bezoeken waaronder: Oxford, Cambridge, de filmstudio’s van Harry Potter en vooral veel plezier gehad met
de leerlingen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u een
impressie van de reizen. Echter kent deze periode ook
paar verdrietige en daarmee lastige momenten. Het
overlijden van een moeder van een leerling en het ziek
worden van een van onze leerlingen. Door deze nare gebeurtenissen zie ik ook bij leerlingen en docenten veel
betrokkenheid en saamhorigheid om elkaar te steunen.
Wij wensen beide families en vrienden heel veel sterkte
in de aankomende tijd.
Door middel van deze nieuwsbrief wil ik ook mijn zorg
uitspreken over de cijferontwikkelingen van leerlingen
van zowel 4 als 5 havo. Uit de rapportvergadering komt
een beeld naar voren dat veel leerlingen onvoldoende
werk verrichten om dit jaar positief af te sluiten. Mentoren hebben deze zorg uitgesproken naar de leerlingen
en naar de (meeste) ouders toe. Leerlingen in de bovenbouw havo moeten gemiddeld 15 uur huiswerk maken,
waarbij leerlingen het grootste deel thuis moeten doen.
De indruk leeft onder de docenten dat dit nog onvoldoende plaats vindt met als gevolg een negatieve weerslag op de cijfers. 18 januari is de 2e toetsperiode en ik
hoop dat leerlingen zich positief herstellen en mooie cijfers laten zien.
De leerlingen van havo 5 hebben de kladversie van hun
profielwerkstuk ingeleverd bij de begeleider. Na de
kerstvakantie krijgen leerlingen de laatste feedback zodat zij deze kunnen verwerken in de definitieve versie.
De presentaties van de profielwerkstukken zijn op 19
maart. Voor deze avond krijgt u nog een uitnodiging.
Daarnaast moeten de leerlingen van havo 5 nu zicht
hebben op de vervolgopleiding. In de laatste periode
mogen zij deze beoogde opleiding bezoeken tijdens een
opendag en/of meeloopdag.

Marieke bedankt!!!

Na ruim twintig jaar schoolwerk gaat Marieke de Vree,
docente, mentor, organisatrice, ontwerpster, manusje
van alles en nog veel meer, het Bonhoeffercollege verlaten. Naast haar docentschap heeft zij ook een carrière
buiten de school en ze wil deze verder uitbouwen.
Marieke is een kunstenares en ontwerpster van tassen.
Nadat zij een aantal jaren geleden een felbegeerd diploma leerbewerkster had behaald, nam de vraag naar haar
tasontwerpen toe. Marieke is ook een vrouw die graag in
de vooruit kijkt en mede daarom opende zij afgelopen
november haar nieuwe tassenatelier en leerlokaal POOKPOOK in Castricum. Hierin showt ze niet alleen haar eigen
tasontwerpen, maar geeft ze ook workshops. Verder blijft
zij zichzelf ook ontwikkelen door het volgen van opleidingen en cursussen. Wilt u meer weten over haar tassenontwerpen of tasworkshops, of wilt u haar verder volgen,
kijk dan op haar website www.pookpook.nl
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zellig!
Ik vond het een erg gezellige reis, maar ook erg indrukwekkend.
Met vriendelijke groet, Rafel Bakker, h4b

Op het Bonhoeffercollege is zij altijd een belangrijk lid van
het havo bovenbouwteam geweest. In de eerste plaats als
mentor, maar ook als organisatrice van buitenlandse reizen, startdagen voor beide havo jaarlagen en veel excursies voor het vak CKV.
Al deze dingen en haar frisse kijk op onderwijs zal het bovenbouwteam en de school zeker gaan missen. Wij wensen Marieke heel veel succes, voldoening en lol toe met
deze moedige stap die zij gaat zetten!!!
Marieke bedankt!!!

Met zestig leerlingen uit havo 4, meneer Maréchal, meneer Van der Velden, meneer Kornet, mevrouw Van der
Sluis en mevrouw Smit gingen we begin dit schooljaar
naar Oxford. Een ervaring om nooit te vergeten! Om
kwart over zes ’s ochtends moesten we verzamelen op
De Brink, zwaaiden we onze ouders gedag en gingen we
vol enthousiasme de bus in. Samen met mijn beste
vriendin had ik een heel mooi, ruim plekje in de bus. We
reden met de bus naar Calais in Frankrijk en daar gingen
we met de boot naar Dover in Engeland.
Het eerste wat je in Dover ziet, zijn de prachtige White
Cliffs. We maakten een korte wandeling door dit mooie
gebied. Daarna reden we
weer door naar Abingdon,
een plaatsje vlakbij Oxford. Daar zouden we de
komende vier nachten
slapen. De aankomst
kwam steeds dichterbij en
het begon ook steeds
spannender te worden,
we waren erg benieuwd
in wat voor een gastgezin
we kwamen. Op school
hadden we al indelingen
gemaakt, ik zat samen
met twee hele goede vriendinnen van mij in een gastgezin. Er waren ook mensen die met z’n tweeën of zelfs
vieren zaten. In het gastgezin moest je natuurlijk zoveel
mogelijk Engels praten. In het begin was dit best spannend, maar het wende snel.
Er waren veel activiteiten in die week gepland en we
hadden dus een strak schema. Een van de meest bijzondere activiteiten was het bezoek aan de Harry Potter
Studio in Londen. Ik heb zelf nog nooit een film van Harry Potter gezien, maar toch vond ik het erg fascinerend
om het allemaal te zien.
De stad waar we de meeste
tijd hebben doorgebracht is
natuurlijk Oxford zelf. Oxford is naar mijn mening
een van de leukste steden
waar ik ooit ben geweest;
ik vond de sfeer er erg gezellig.
In Oxford hebben we meerdere activiteiten gedaan,
zoals punten. Iemand van
een ander groepje was in
het water gevallen tijdens het punten. Gelukkig kon hij
wel weer veilig bij de boot komen en dus konden we er

Europareis
Afgelopen september zijn er weer veel Bonhoefferleerlingen uitgevlogen, Europa in. Zo ook de havo 4 leerlingen.
Hieronder leest u hoe enkele leerlingen dit ervaren hebben.
In september dit jaar ging ik met de school reis mee naar
Rome. Ik vond de stad Rome heel leuk en heel warm. Het
lopen in DJ tempo (heel snel) door de stad maakte het nog
wel wat warmer allemaal, maar gelukkig maakte de ijsboer bij het Pantheon alles goed. Het Colosseum vond ik
erg mooi en indrukwekkend om te zien en binnen te komen, met natuurlijk in de wetenschap dat daar superveel
mensen als amusement werden vermoord. Ook vond ik
het Foro Romano erg leuk met het huis van de Vestaalse
maagden en de verbrandplek van Julius Caesar. Het vroege opstaan was wel een beetje heftig, dus het was af en
toe een beetje vermoeiend maar er waren gelukkig ook
uitrust momenten zoals in Villa Borghese waar ze hele lekkere bankjes hebben. En natuurlijk alle tientallen kerken
die we gezien hebben waren ook heel mooi en uitbundig.
Ik zou zeker nog een keer naar Rome gaan, al is het alleen
maar om nog een keer naar die goeie ijsboer te gaan met
het heerlijke ijs.
Groetjes Susan van Amsterdam
Ik ben tijdens de Europa reis naar Krakau in Polen geweest. We begonnen met een rondleiding door een
ghetto. Tijdens de rondleiding gingen we naar een synagoge en we zagen delen van de Joodse wijk. Iemand die de
oorlog heeft overleefd, heeft ons verteld over het leven als
jong meisje tijdens de oorlog. We hebben ook Auschwitz
bezocht, we kregen daar een rondleiding en heel veel uitleg. De rondleiding ging door de barakken van Auschwitz.
Daar zag je hoe enorm zwaar de mensen het hebben gehad in Auschwitz. Ik vond het bezoek aan de concentratiekampen erg indrukwekkend en heftig.
We hebben ook een bezoek gebracht aan de zoutmijnen,
het was erg mooi om te zien wat voor kunstwerken er met
zout gemaakt zijn.
We kregen veel vrije tijd dus we hebben ook het mooie,
kleurrijke centrum van Krakau kunnen zien. Er was een erg
groot plein, met allemaal winkeltjes daaromheen. Ook zijn
we nog met de hele groep wezen bowlen. Dat was erg ge-
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wordt gekeken van bedrijven (balans, resultatenrekening etc.) maar zeker ook naar de financiële kant van
mensen. Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals verzekeren, sparen, lenen (studiefinanciering), beleggen in aandelen, huren of kopen van een woning.
Daarnaast is er ook een stuk scheidings- en erfrecht
toegevoegd wat erg interessant is en helaas soms ook
actueel.
Het vak bedrijfseconomie is dus uitgebreid met een
belangrijk thema: financiele zelfredzaamheid.

hard om lachen. Bij ons
groepje ging het ook niet helemaal soepel. We gingen
als eerste weg en kwamen
als eerste aan, maar dat
kwam omdat we na 10 meter (waar we 20 minuten
over hebben gedaan) omkeerden, we kwamen maar
niet vooruit! De jongens van
het bedrijf moesten een
beetje lachen, maar wij waren wel blij dat we weer veilig op de kant stonden.
Een andere activiteit die we in Oxford hebben gedaan
was een spooktocht, Bill Spectre’s Ghost Walk. De man
vertelde het erg leuk en door de spooktocht kon je ook
zien hoe mooi Oxford in de avond was. Een hoogtepunt
van de spooktocht was dat de man in mensen hun arm
ging ‘snijden’, zelfs meneer Maréchal liet zich in zijn arm
snijden!
De Europareis is een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad, zelfs de
lange busreizen waren erg gezellig. Ik heb buikpijn van
het lachen gehad en ik vond het super jammer toen de
week voorbij was en we dus weer naar huis moesten.
Renske Haasbroek, h4a

Loopbaanbegeleiding
Havo 4
Opleidingenmarkt
Voor de havo 4 leerlingen was de jaarlijkse Bonhoeffer
Opleidingenmarkt verplicht. Een zeer groot aanbod
aan diverse MBO, HBO en WO opleidingen werd hier
aangeboden. De markt werd druk bezocht. Hopelijk
brengt dit de leerlingen weer een stapje dichter bij
hun besluitvorming.
Alle leerlingen uit havo 4 brengen een bezoek aan Inholland voor kennismaking met het hbo op 7 februari.
De leerlingen kunnen zich van te voren opgeven voor
een eigen gekozen workshop.
Havo 5
Alle leerlingen uit havo 5 hebben een informatie bijeenkomst gehad van studenten van de HvA over studeren en wat daarbij komt kijken.
De meeste leerlingen hebben een account (sommigen
ook voor de ouders) aangemaakt bij; Mijn studieplan.
Op deze website wordt een duidelijk tijdspad voor dit
examenjaar over de ‘te nemen stappen’ weergegeven.
Voor wie nog geen idee heeft voor een studiekeuze,
maak interessetesten. Zie; www.studiekeuze123.nl/
studiekeuzetesten (bv De persoonlijkheidsmeter, deze
duurt 10 minuten en is gratis)
Advies vanuit het decanaat: bezoek open/
meeloopdagen. Zie de kalender hieronder, maar
check ook de websites van de scholen;
Open dagen HBO 2018/19
HVA
TIJD
ZA. 03/11
10.00-14.00
ZA. 12/01
10.00-14.00
ZA. 09/03
10.00-14.00
ZA. 16/04
18.00-21.00

Business Class
Op dit moment staat er nog 1 meeting gepland voor de
BBC op donderdag 6 december. We sluiten dit jaar af met
een gastspreker die bekend staat om zijn inspirerende en
motiverende colleges, Erno Pickee. Hij werkt o.a. Bij Inholland Haarlem als docent Business Studies, oprichter
van Your Legacy Academy en is ook terug te vinden bij de
TEDx Talks. Het onderwerp is ook voor ons nog even een
verrassing maar het wordt een prachtige afsluiting van
een hectisch jaar. BBC 2018 heeft zich o.a. bezig gehouden met het verbeteren van hun presentatietechnieken
en hun netwerkkwaliteiten, vervoerder UPS geholpen om
actuele bedrijfsmatige vraagstukken op te lossen en
ideeen gegenereerd om geld in te zamelen om een nieuwe middelbare school in Ghana te kunnen bouwen. Eind
januari gaan we weer van start met een nieuwe groep
enthousiaste leerlingen. De voorbereidingen zijn al in volle gang en zoals het ernaar uitziet zit er een leuke praktijk
casus aan te komen van een grote verzekeraar.

INHOLLAND
WO. 31/10
ZA. 15/12
Wo. 13/02
ZA. 06/04

bedrijfseconomie
Sinds dit schooljaar is het vak management & organisatie
veranderd in bedrijfseconomie. Er zijn vele nieuwe onderwerpen komen bij dit nieuwe vak aan de orde. Centraal staat dat er niet alleen naar de financiele kant
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17.00-20.00
10.00-14.00
17.00-20.00
10.00-14.00
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HU (UTRECHT)
ZA. 24/11
ZA. 09/03

9.30-15.00
9.30-15.00

HOGESCHOOL LEIDEN
ZA. 15/12
ZA. 09/02
ZA. 06/04

9.30-14.00
9.30-14.00
9.30-14.00

AERES HOGESCHOOL DRONTEN
ZA. 01/12
11.00-16.00
ZA. 16/03
11.00-16.00
VR. 08/02
13.00-16.30
HOGESCHOOL ROTTERDAM
ZA. 10/11
10.00-14.00
ZA. 08/12
10.00-14.00
ZA. 09/02
10.00-14.00
DO. 04/04
16.00-20.00
AMSTERDAMSE HOGESCHOOL der KUNSTEN
ZA. 26 / 01
10.30-13.00
ZA. 23 / 03
10.30-13.00

Agenda
22/12 t/m 6/1
17/1
18/1 t/m25/1
28/1
7/2
8/2
9/2
11/2
13/2
14/2
16/2 t/m 24/2
25/2
28/2

kerstvakantie
studiedag docenten
toetsweek
start periode 3
havo 4 naar InHolland
40 minuten rooster
open huis
deze week rapporten
aanvragen herkansingen
Bonhoeffer Talenten Show
voorjaarsvakantie
studiedag SVOK docenten
herkansingen

HET HAVO BOVENBOUWTEAM EN DE
REST VAN HET BONHOEFFERCOLLEGE
WENST U ALLEN FIJNE FEESTDAGEN,
EEN GOEDE JAARWISSELING EN EEN
GELUKKIG 2019!!
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