Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het BNC
Betreft: Informatie onderwijsontwikkeling

Monnickendam, 29 januari 2019
Geachte heer, mevrouw,
Omdat iedere leerling anders is, streven wij ernaar om meer maatwerk te bieden. De route naar
meer maatwerk zal een route zijn van kleine stapjes. Meer maatwerk zullen wij onder andere
creëren door de lessen op te delen in verplichte lessen en keuzelessen. Dit heeft gevolgen voor het
rooster en de manier waarop leerlingen begeleid worden. Met deze brief informeer ik u over de
stappen die wij op korte en lange termijn zetten met als doel ons onderwijs en de begeleiding verder
te versterken.
Veranderingen voor de leerling
Voor de leerlingen veranderen er drie zaken:
• Keuzeles Volgend schooljaar zullen de leerlingen een aantal momenten in de week kunnen
kiezen welk vak ze op dat moment gaan volgen. Daar gaan we nu vast mee oefenen: bij de
meeste vakken is in periode 3 één les in de week een “keuzeles”. Tijdens deze les bepalen de
leerlingen in overleg met de vakdocent of ze aan het betreffende vak gaan werken of aan
een ander vak. De leerlingen blijven in het lokaal. In verband met de route naar het examen
is besloten voor klas 4 zo min mogelijk wijzigingen door te voeren. Voor klas 4 geldt dan ook
dat zij geen keuzeles hebben.
• Lestijd Voor sommige lessen is 45 minuten te kort, voor andere onderwerpen is een les van
45 minuten te lang. Om die reden kiezen we ervoor om vanaf maandag 4 februari te werken
met lesblokken van 30, 60 of 90 minuten. Vanaf die week staan ook de keuzelessen in het
rooster.
• Studievaardigheden In leerjaar 1 en 2 is er extra aandacht voor studievaardigheden als
plannen & organiseren, samenwerken en presenteren.
Schooljaar 2019-2020
De leerling zal meer eigenaar moeten worden van het eigen leren. Nu is het leren nog te veel docent
gestuurd. De komende maanden zetten we de eerste kleine stapjes. Een leerling die ruimte krijgt om
keuzes te maken, moet daarin begeleid worden. Dit schooljaar gaan we daarmee oefenen en wordt
de leerling ondersteund door de mentor en vakdocent. In het nieuwe schooljaar wordt de
begeleiding intensiever door de invoering van een studieloopbaanbegeleider. Deze heeft een aantal
maal per week een gesprek met de leerling over de studievoortgang. De studieloopbaanbegeleider
komt in de plaats van de mentor. Dankzij het aanleren van de juiste studievaardigheden en een
helder opgesteld onderwijsprogramma worden leerlingen in staat gesteld om, uiteraard binnen een
bepaalde, veilige bandbreedte, keuzes te maken.

Om deze doelen te bereiken passen wij ons aanbod op verschillende manieren aan:
- Het programma per vak staat beschreven in leerdoelen die zijn vastgelegd in een
studiewijzer of planner;
- Er zal in periode 3 voorzichtig worden gestart met één keuzeles van een half uur bij bepaalde
vakken. Dit zal in periode 4 worden uitgebreid.
- Het aanbod van studievaardigheden wordt aangepast. Deze vaardigheden zijn van belang
voor het leren op het BNC en in het vervolgonderwijs. Centraal staan de vaardigheden
samenwerken, plannen & organiseren, initiatief nemen en reflecteren.
- De lestijd gaan van 45 of 90 minuten naar 30, 60 of 90 minuten per les.
- Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen we werken met “studieloopbaanbegeleiders” (slb’er)
in plaats van mentoren. Deze slb’er zal werken met een kleinere groep leerlingen met meer
focus op het leren.
- De leerlingen werken vanaf volgend schooljaar 2019-2020 met een portfolio waarin zij de
bewijsstukken van het leren verzamelen.
Onze resultaten zijn goed en over het algemeen zijn leerlingen en ouders tevreden. We zijn de
gesprekken over onderwijsontwikkeling en de kleine pilot van vorig schooljaar niet gestart als gevolg
van een probleem, maar vanuit de behoefte om beter onderwijs te bieden.
Op maandag 4 februari start roosterperiode 3 en gaan we dus een volgende stap zetten. De lestijden
worden aangepast en leerlingen mogen bij een aantal vakken één lesblok van 30 minuten in overleg
met de vakdocent zelf invullen. Enerzijds lijkt dit een grote stap, aan de andere kant is dit ook een
kleine stap: we nemen de leerlingen mee, laten ze niet los en begeleiden ze bij deze keuze. We zullen
deze stappen met de leerlingen evalueren om de juiste keuzes te maken voor de inrichting van de
laatste onderwijsperiode van het huidige schooljaar en volgend schooljaar.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
In geval van vragen, neemt u gerust contact met ons op. Dit kan via de mentor of door een vraag te
sturen naar onderwijsontwikkeling@bnc.nu .Uiteraard houden we u op de hoogte.
Na de voorjaarsvakantie ontvangt u per mail de evaluatie van de eerste twee weken.
Met vriendelijke groet,
Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College
r.weijgertse@bnc.nu

