Nieuwsbrief september 2021
WE ZIJN BEGONNEN!!!
We zijn weer begonnen!!!
Helaas is het weer in de zomervakantie een beetje
tegengevallen... Ik hoop dat iedereen toch een fijne
vakantie heeft gehad! Het team is fris begonnen en
mede dankzij de zonnige teamdag in IJmuiden extra
gemotiveerd om er een topjaar van te maken.
We zijn dit jaar met 303 leerlingen het schooljaar
gestart. Nu de eerste lesweken achter de rug zijn,
lijkt alles weer als vanouds:
de leerlingen zijn goed gemutst en we hebben lessen
op school! Ook zijn de leerlingen van leerjaar 1
“gewoon” naar Texel gegaan.
De komende weken staan in het teken van het aan
de slag gaan met de mentorgesprekken, de opstart
van de ondersteuning, het opstellen van het PTO
voor leerjaar 1, 2 en havo 3 en het PTA voor 3t en 4t.
We gaan er weer een fijn
schooljaar van Maken!
Ik heb er zin in!
Raymond Weijgertse
Directeur

DIPLOMA
Op 2 juli vierden we de diploma-uitreikingen. Na
een moeilijk jaar zijn uiteindelijk 70 van onze 71
leerlingen geslaagd! Gelukkig waren de regels
rondom corona iets versoepeld en konden we er
weer een mooi feest van maken, inclusief docentenband, liedjes en de leerlingen roast.

TEXEL
KENNISMAKEN
Wat hadden we een geluk
met het weer
dit keer! Woensdag hebb
en we de eerste
kilometers op de fiets afg
elegd. Het fijne
van een kennismakingsu
itje is wel dat
leerlingen meer tijd hebb
en om een
plekje in de groep te vin
den.
De eerste vriendjes en vri
endinnetjes zijn
gemaakt en de mentoren
hebben nader
kennis kunnen maken me
t hun leerlingen. We hebben ook gez
ien hoe onze
leerlingen karakter hebb
en getoond en
echte doorzetters zijn.
Onze excursie is een mo
oie opstap naar
de rest van het schooljaa
r.
Eentje waarin eenieder
zijn uitdagingen tegemoe
t
gaat en wij er samen iet
s
moois van gaan maken!

TEXEL

16 AUGUSTUS

Na vakantieverhalen te
hebben uitgewisseld
begon de eerste werkdag voor de docenten
met… een teambijeenkomst. Daarna gingen
alle secties aan de slag
om plannen uit te werken voor het komende
schooljaar.

WALIBI

Vorig schooljaar hebben
we o.a. afgesloten met
een tripje
naar Walibi met de hele
school. Het was
een
geslaagde
dag!

NOG 1x AFSCHEID VAN MENEER SPRINGER

Nog één keer heeft het team afscheid genomen van
meneer Springer. Hij heeft zijn afscheidsfeestje gevierd
op een clipper. Het was een prachtige dag en een mooi
afscheid. Sommige leerlingen zullen meneer Springer nog
tegenkomen. Hij wil leerlingen met faalangst begeleiden.
En voor degenen die moeite hebben met wiskunde, wij
hebben gehoord dat je misschien voor bijlessen contact
met hem kunt opnemen.

VERLOFAANVRAGEN

Voor het aanvragen van verlof hebben we twee formulieren.
Het eerste formulier is bestemd voor tandarts-,
dokters- of ziekenhuisbezoek. Deze formulieren
liggen op de balie van de administratie en leerlingen kunnen deze hier zelf ophalen. Ouders
vullen de formulieren in en ondertekenen ze
ook. Uiterlijk de dag voor het verlof kan het
formulier ingeleverd worden bij de administratie.
Voor aanvragen voor huwelijk, overlijden, deelname aan sportwedstrijden
of andere privéaangelegenheden,
moet een formulier van de leerplichtwet ingevuld worden. Deze formulieren kunnen opgehaald worden bij
de administratie. Ze moeten door de
ouder/verzorger worden ingevuld en
bij de administratie worden afgegeven
door de leerling. De directeur beoordeelt de aanvraag. Zodra de beoordeling er is, kan de gele doorslag van
dit formulier weer opgehaald worden bij de administratie.

KLAS 1d 2020-2021

Aan het eind van het schooljaar
gingen de meeste mentoren met hun
klassen nog iets doen ter afsluiting
van het schooljaar. Mevrouw Djidel
ging pizza eten op school.
Omdat het een tijdje duurde voordat de pizza’s
bezorgd werden,
hebben de leerlingen ondertussen wat spelletjes gedaan.

INLOGGEN

Alle nieuwe leerlingen
zijn inmiddels geholpen bij het inloggen
in mijn.zaam.nl en in
Magister.

SCHOOLMAIL

Alle brieven die wij vanuit
school sturen zijn met ingang
van dit schooljaar ook terug
te vinden op mijn.zaam.nl.
Als je niets wilt missen, log
dan in op mijn.zaam.nl. Ga
naar het tegeltje belangrijke
documenten leerlingen. Kies
rechtsboven de drie puntjes
en selecteer daar ‘mij waarschuwen’. Zo krijg je elke keer
als er een document wordt
geplaatst automatisch een
melding.

Elke leerling heeft vijf office
licenties. Om Office 365 op
de computer te downloaden,
moet je de onderstaande
stappen doorlopen:
• Ga naar mijn.zaam.nl
• Open de mail
• Klik op het
Office 365
icoontje (de
9 blokjes in 1
icoontje)
• Druk op Office 365
• Kies Office-apps installeren

Iedereen heeft een schoolmailadres.
Via mijn.zaam.nl en het
tegeltje mail kunnen leerlingen in hun schoolmail. In hun
mailbox vinden de leerlingen
mails van docenten en algemene mail
vanuit
school.

ICT VRAGEN

Mochten er nog
vragen zijn of
is het nog niet
helemaal gelukt,
meneer Zeeman
is op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag in de ochtend
aanwezig om te helpen.

MAGISTER APP
Het is ook mogelijk een app
op tablet of mobiel te installeren.
Zoek in de Play Store of de
Apple Store naar Magister
(app voor leerlingen en
ouders).

Bij school moet ZAAM ingevuld worden. Meer informatie is te vinden op https://
www.magister.nl/leerling-ouder.

LEERLINGENRAAD De leerlingenraad bestaat uit een

klassenvertegenwoordiger uit iedere
klas en komt minimaal zes keer per
jaar bij elkaar.
De leerlingenraad geeft gevraagd en
ongevraagd advies, denkt mee over
beleid en ondersteunt bij verschillende activiteiten. Zo is de leerlingenraad
bijvoorbeeld betrokken bij de organisatie van schoolfeesten of geeft advies
over bijvoorbeeld de schoolkantine.
De leerlingen voor de leerlingenraad
zijn inmiddels gekozen. Goede ideeën
kunnen doorgegeven worden aan
jouw klassenvertegenwoordiger.

OUDERRAAD

Op het BNC is de Ouderraad (OR)
actief. De OR bestaat uit negen ouders
en komt minimaal vijf keer per jaar
bijeen. De OR fungeert als klankbord
voor de school en komt met gevraagd
en ongevraagd advies.
Daarnaast ondersteunen leden van
de OR bijvoorbeeld bij open dagen
en thema-avonden. Mocht je vragen
hebben dan kun je een mail sturen
naar or@bnc.nu.

DEELRAAD

Het BNC kent een deelraad, waarin
twee leerlingen, twee ouders en vier
teamleden de medezeggenschap
vormgeven. De deelraad adviseert,
heeft op bepaalde punten instemmingsrecht en ondersteunt de directeur. De deelraad van het BNC is te
bereiken per mail via deelraad@bnc.
nu. Wilma van Splunder is de voorzitter van de Deelraad.
Op ZAAM-niveau is er een Gemeenschappelijke MR (GMR). Hier wordt
gesproken over ZAAM brede zaken.
Vorig jaar zaten hier twee van onze
leerlingen in.

GEVONDEN VOORWERPEN
Tijdens het opruimen van de
kluisjes en de
school hebben
wij veel spullen gevonden.
Het betrof
voornamelijk
gymkleding.
Als er iets
kwijt is
geraakt in
het vorig
schooljaar, dan kan dat voor de herfstvakantie nog opgehaald
worden. Alle spullen zijn neergezet in het kamertje tussen
lokaal 4 en 5.
Na de herfstvakantie schenken wij alles aan een goed doel.

KENNISMAKINGSDAG
Tijdens de kennismakingsdag hebben alle leerlingen
alvast kennisgemaakt met
hun mentor. Er zijn foto’s
gemaakt van alle leerlingen
voor in Magister. Er is een
rondleiding geweest, er was
een presentatie over belangrijke wetenswaardigheden,
er konden vragen gesteld
worden en leerlingen hebben
een sleutelhanger gemaakt.
Tussendoor was er nog tijd
voor wat fruit en drinken.
In de avond waren de ouders
op school.

NIEUWE LEERLINGEN
We hebben dit jaar 63 nieuwe leerlingen in leerjaar 1 mogen
verwelkomen! Ook zijn er een aantal leerlingen van andere
scholen die dit jaar bij ons hun lessen gaan volgen. De nieuwe
leerlingen komen overal vandaan. Zo komen ze van 35 verschillende basisscholen en wonen zij in 14 verschillende woonplaatsen. Wij zijn al heel lang niet meer de school waar alleen
kinderen uit Waterland naar school gaan!

PURMEREND

LANDSMEER

AMSTERDAM

DEN ILPENDAM
ILP KATWOUDE
MARKEN

MONNICKENDAM

BROEK IN WATERLAND
OOSTZAAN PURMERLAND

EDAM VOLENDAM

ZUIDOOSTBEEMSTER

SPINNEN

FACTUREN

Door de nieuwbouw naast onze school
zijn alle bomen en struiken aan de zijkant
weggehaald. En wat een verrassing voor de
collega die als eerste na de vakantie het schoolgebouw
weer ging openen.. Alle
spinnen hadden zich verzameld in de hal! Meneer
Visser, onze conciërge, heeft
ze weggehaald. Ze hebben
allemaal een nieuwe woonomgeving. En voor iedereen
die ze gemist had, maakte hij
foto’s. We wisten niet dat er
zoveel verschillende soorten
waren.

Vanaf vorig school
jaar maken wij gebr
uik
van WIS Collect. In
plaats van een fact
uur
per post, ontvange
n ouders een mail
met
daarin een link na
ar de betaalportal.
Daar
zijn alle facturen va
n de school terug
te vinden en kunnen fact
uren betaald word
en. Je
hebt daar ook de ke
uze tussen alles in
een
keer betalen of in
drie delen.

Wil je hier meer ov
er weten, kijk dan
het
voorlichtingsfilmpj
e op:
WIS Collect ouders

FOTOMUUR
Mevrouw Steenbeek
vond tijdens het
opruimen een aantal
klassenfoto posters.
We vonden het
jammer om ze weg te
doen. Ze zijn nu voor
iedereen te bewonderen in de kantine.

DE MENTOR
De mentor is het eerste
aanspreekpunt voor zijn/haar
leerlingen.
Hij/zij is in eerste instantie ook de contactpersoon
voor de ouders. De mentor
zorgt ervoor dat ouders op
de hoogte zijn van eventuele zorgen vanuit school en
andersom.
Voor leerjaar 1 en 2 geldt
dat er drie keer per jaar een
gesprek is tussen leerling,
mentor en ouders over de
voortgang. Het portfolio en
de behaalde cijfers worden
als basis voor dit gesprek
gebruikt.

NIEUW !!!

Esther
van
Baarsen
ondersteu
ning
In de volgende
nieuwsbrieven
meer

Als de leerling op school problemen heeft met een medeleerling of een docent, zal de
mentor bemiddelen. Als dit
niet mogelijk is, onderneemt
hij/zij stappen om de leerling
door te verwijzen naar de
leerjaarcoördinator.
De studieresultaten zijn ook
voor de ouders te volgen via
Magister. Naar aanleiding
daarvan kunnen ouders altijd
een afspraak maken met de
mentor of een vakdocent. De
mentor zal in alle gevallen
zijn/ haar leerlingen zo goed
mogelijk begeleiden, zodat
de leerling zich prettig voelt
op school en zich optimaal
kan ontwikkelen.

Jasmin Kroon
versterkt sectie
Duits

Kiek Schouten
gaat Nederlands
geven

Janis Dollmann
stagiaire bij Natuur/
scheikunde.

ONDERSTEUNING

Lianne

Esther

Dit team bestaat uit een
ondersteuningscoördinator
mevrouw van Baarsen en een
leerlingbegeleider mevrouw
Maat. Het team wordt versterkt door twee externe begeleiders: Mevrouw Luckers
(Begeleider passend onderwijs) en mevrouw Oudheusden (Schoolmaatschappelijk
werkende).
De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor
de tweedelijnszorg. De leerlingbegeleider heeft contact
met mentoren en ouders van
de leerlingen die begeleid

Tirza

Joke

worden en met externe
instanties.
Indien nodig wordt er voor
een leerling een handelingsplan opgesteld. Hierin
worden begeleidings- en
ondersteuningsafspraken
vastgelegd.
Zijn er problemen en weet je
even niet hoe je hiermee om
moet gaan of waar je hulp
kunt krijgen? Overleg eerst
met je mentor of loop even
langs bij het kantoor van ons
ondersteuningsteam. Het
kantoor kun je vinden naast
lokaal 11.

Mevrouw van Rossum
van Bevo gaf leerlingen
de opdracht om een
moodboard te maken van
hun vakantie. Deze foto’s
stonden erop. Wij denken
dat leerlingen er ook foto’s
opgezet hebben van hun
droomvakantie. Of zouden
sommige leerlingen dit
echt allemaal gezien
hebben?

MOODBOARD

VAKANTIE

SPONSOR ACTIE
Rondom De Internationale Dag voor de Vrede
op 21 september, gaan
een aantal klassen van de
onderbouw een sponsoractie bedenken.
Een sponsoractie voor
de Community Garden
in Libanon die wordt onderhouden door Syrische
meiden die gevlucht zijn
naar Libanon. Opgezet
om in eigen levensonderhoud te voorzien en
toekomstig ondernemerschap op te zetten.
Donderdag voor de
herfstvakantie, 14 oktober, wordt het eindbedrag
bekendgemaakt.

Land vooraf a– okt. 2020

Land achteraf

Niet alleen politieke corruptie en Covid spelen Libanon parten.
De dringende behoefte aan primaire levensbehoeften is nog
meer toegenomen toen ook nog de graanvoorraad voor de
ogen van de Libanese bevolking in vlammen is opgegaan door
de explosie in augustus 2020. Daar komt bij dat de hyperinflatie nu al maanden onophoudelijk toeneemt.
De vraag is hoe aan eten te komen in tijden van groeiende schaarste en armoede? Een antwoord is creëer het
zelf! Wanneer iemand groente weet te verbouwen, een
ander kippen kan houden en een derde het lokale brood
Tannour kan maken, kan je voorzien in de dagelijkse
behoeften. De Gemeenschapstuin is dan een feit!
Samen met hulp van de non-profit GlobalDreamweb.org wordt
zo gewerkt aan de opbouw van zelfvoorziening en aan inspiratie voor de toekomst.

Tannour bakken		

Kippenhuis opgeknapt

WOORDJES
Pubers zijn ontzettend goed
in creatief taalgebruik.
Op Twitter, Facebook en
Whatsapp zetten jongeren de
regels van de Nederlandse
taal naar hun hand.
Waarschijnlijk komt de
verandering en het kortere taalgebruik omdat taal
van jongeren voornamelijk
digi-efficiënt moet zijn. Taal
is het middel, de boodschap
overbrengen het doel. De
juiste spelling is minder
belangrijk.
De onderstaande zinnetjes/
woordjes worden vaak
gebruikt als einde van een
discussie. Herkennen
jullie ze?
Fucking
Ja komt goed
Ff Chili
Boeien
Gast
Wtf
No shit sherlock
Goed van je wil je nu een
sticker
Het is de puberteit
Dat is zo satisfying
Kapot saai
Ja.. dus?
Toxic
Random
Ik ga stuk
Sad
Nope
Akwart

COUNSELOR
Meneer
Kroes van
wiskunde is
onze school
counselor.
Als counselor begeleidt hij
leerlingen
die tegen sociaal/
emotionele problemen
aanlopen. Hij vult het gat op
tussen mentoren en leerlingbegeleider. De mentor is
het eerste aanspreekpunt.
Heb je vragen voor meneer
Kroes? Je kunt hem mailen
via je.kroes@bnc.nu.

TOA (technisch onderwijsassistent)

Onze TOA mevrouw Ligthart
heeft haar schouder gebroken en zal de komende tijd
niet op school aanwezig
kunnen zijn. In de tussentijd komt Chris Terburg een
aantal van haar taken overnemen. Hij heeft bij ons op
school gezeten en vorig jaar
stage gelopen bij Mariola.
We hopen dat het goed gaat
met haar en dat ze snel weer
alle natuur/scheikunde- en
biologielessen kan voorbereiden.

ICT LESSEN LEERJAAR 1
Onze 1e jaars leerlingen
krijgen ICT-lessen. De eerste
lessen worden gebruikt om
de leerlingen wegwijs te
maken in mijn.zaam.nl en in
Magister.

De rest
van het programma bestaat
uit het werken met Word,
hoe gebruik je de spellingcontrole of hoe voeg je nummering in bij het maken van
een werkstuk, het werken
met Excel, hoe bouw je een
formule op die kan helpen bij
het maken van een berekening en hoe maak je een
PowerPoint. Tijdens de 20
minutengesprekken presenteren de leerlingen zich aan
hun ouder(s) en mentor.
En als laatste wordt er aandacht besteed aan het veilig
werken op het internet. Wat
is slim om te delen digitaal
en wat is niet heel verstandig
om online te verspreiden.
De lessen worden verzorgd
door Sanne Meijer.

TEAMBUILDING

Na de eerste dag op
school ging het personeel op dinsdag
17 augustus naar
IJmuiden voor een
teambuildingsdag.
Samen met de bus; net een echt
schoolreisje!

Het Winnende team!

Aangekomen op locatie werden we
al snel in teams verdeeld. We starten met de vuurproef: met natuurlijke materialen zo snel mogelijk een
vuurtje stoken zodat het touwtje
boven de korf doorbrandde. Nadat
deze klus geklaard was, mochten de
teams los met de andere spellen:
bouwwerken maken met houten
palen en touw, bijlen gooien enz.
Voor de kenners, Expeditie Robinson
was er niets bij deze dag!

In de middag gingen we in drie nieuwe teams verder. Nu moesten we
o.a. samen bepalen hoe we zonder
de grond te raken met houten latten
en touw veilig ‘een mijnenveld’
konden oversteken. Ook moesten we
kilometers steppen door IJmuiden
voor een speurtocht en schoten we
met zelfgemaakte katapulten een
volleybal weg. Afsluitend mochten
de echte durfals onder ons nog de
toren beklimmen om ab te seilen en
te tokkelen. De waterratten kozen
voor het ruime sop en gingen de
zee op om te raften en een aantal
bleef droog en veilig beneden aan de
grond om de rest aan te moedigen.
Alle spellen waren gericht op
communicatie en samenwerking
en het op een andere manier – nog
beter - leren kennen van elkaar. De
weergoden waren ons goed gezind
die dag en we kijken terug op een
meer dan geslaagde dag zo aan het
begin van het nieuwe schooljaar!

BELANGRIJKE DATA
VAKANTIES 2021-2022
16-10 t/m 24-10
25-12 t/m 09-01
19-02 t/m 27-02
15-04 		
18-04
23-04 t/m 08-05
26-05
		
27-05
		
06-06
		
16-07 t/m 28-08

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag (GEEN VRIJ)
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Vrij
2e pinksterdag
Zomervakantie

SEPTEMBER
Nog niet bekend
16-09
		
			
23-09
30-09

Cito 0 leerjaar 1
Kennismakingsavond ouders en
mentoren leerjaar 2,3 en 4
Infoavond BNC (groep 8)
Bijeenkomst Deelraad

OKTOBER
04-10 t/m 7-10		
Werkweek Ardennen (onder
			voorbehoud)
7-10
Infoavond BNC (groep 8)
VOLG ONS OP:

