
HERFSTVAKANTIE!

Als de herfstvakantie begint, zit deel 1 van het 
schooljaar erop. Het is een moment van terug-
blikken en vooruit kijken en... van leerlingen (en
collega’s?) die écht wel moe zijn...

Ik kijk met een goed gevoel terug op deze 
eerste periode, mede omdat de leerlingen 
gezellig allemaal elke dag naar school konden! 
Raar hoe zoiets gewoons ineens bijzonder kan
worden. 

Na de herfstvakantie gaan we al gauw
richting POP-weken en de eerste tentamenweek
voor 3 en 4 vmbo-t. Na de ontspanning van
volgende week, gaan we daarna weer fijn met
elkaar aan de slag!

Ik wens je een fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur

Nieuwsbrief november 2021

Op 26 oktober komt de 
schoolfotograaf. Zorg ervoor 
dat je op school bent, je 
haar perfect gekapt is en dat 
je natuurlijk je beste outfit 
aan hebt!

Wij maken gebruik van 
Studio Deko. Er zullen 
foto’s genomen worden 
van individuele leerlingen 

en er worden klassenfoto’s 
gemaakt. Een paar weken 
later worden de foto’s in 
de mentorles uitgedeeld. 
Als ouder kun je beslissen 
om de foto’s te houden en 
dan betaal je deze. Als je 
de foto’s niet wilt houden, 
kunnen ze worden terugge-
stuurd in de bijgevoegde 
envelop.
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SLOW MOTION

De leerlingen van leerjaar 1 hebben in de thea-
terles een spannende James Bond-achtige scène 
in slow motion gemaakt. Dit moest op muziek 
gebeuren, er mocht alleen uitgebeeld worden en
 niet gesproken worden.



HPO

HPO staat voor Huiswerk, Planning en Ondersteuning. Het is 
een ondersteuningsles die wordt aangeboden voor een kleine 
groep gemotiveerde leerlingen (max. 9) die extra hulp nodig 
hebben bij het plannen van hun schoolwerk. Deze lessen 
worden gegeven door de leerlingbegeleider. Dit is een tijdelijk 
traject en het vindt plaats op dinsdag- en donderdagmiddag 
tijdens het 8e uur.

Het doel van HPO is dat de leerlingen hun schoolwerk leren 
plannen met behulp van een papieren agenda. Daarnaast is 

er ruimte om met verschillende 
leerstrategieën te oefenen 

en huiswerk te maken. 
Een aanmelding 

loopt via de 
mentor.

BIJLES
 
Er is bijles voor ieder vak, 
onder andere op de maan-
dag- en de dinsdagmiddag. 
Een leerling meldt zich 
hiervoor aan bij de vakdocent 
of de vakdocent nodigt de 
leerling uit. Deze lesafspraak 
komt in Magister te staan. 
Er wordt tijdens de bijles op 

een specifiek onderdeel extra 
uitleg aan de leerling gege-
ven. De docent neemt met 
de aanwezige leerlingen de 
leerstof nog eens door, helpt 
bij het huiswerk maken, be-
spreekt vragen over toetsen 
of beantwoordt vragen. Vaak 
werkt een bezoekje aan dit 
bijlesuur zeer verhelderend 
voor een leerling!

ONDERSTEUNINGSLES

De ondersteuningslessen voor Nederlands zijn begonnen. 
Leerlingen die hiervoor in periode 1 in aanmerking kwamen, 
zijn intussen hiervoor uitgenodigd. 

Tijdens deze ondersteuningslessen neemt een docent de stof 
waarvan de school denkt dat leerlingen deze nog niet voldoen-
de beheersen, opnieuw door. Als een leerling ondersteunings-
les heeft, staat dat in de agenda van Magister.

HUISWERKBEGELEIDING

Het BNC heeft drie middagen per week huiswerkbegeleiding. 
De leerlingen worden hiervoor door de mentor opgegeven. 
Een leerling die opgegeven is voor huiswerkbegeleiding, is 
verplicht daar naartoe te gaan. Het volgen van huiswerkbege-
leiding kan onderdeel zijn van een individueel ontwikkelplan 
van een leerling. 

Voor leerjaar 1 en 2 zijn er ook ondersteuningslessen rekenen 
en begrijpend lezen. Indien nodig kunnen ook leerlingen van 
leerjaar 3 en 4 deelnemen aan de ondersteuningslessen.



UITVINDERS

Leerlingen in leerjaar 
2 moesten voor NaSk 
een verslag schrijven 
over uitvinders. Er 
waren werkstukken 
over hele oude 
uitvinders zoals 
John Logie Baird 
die belang-
rijk was bij de 
uitvinding van 
de televisie en 
verslagen over 
nieuwe uitvin-
ders als Steve 
Jobs die Apple oprichtte en 
altijd een zwarte coltrui met 
spijkerbroek droeg.

In het verslag van 
Sem zagen we dat 
hij de uitvinding van 
de telefoon, de klok, 
het vliegtuig, de 
auto en de fiets heel 
belangrijk vond voor 

de mensheid. 

Lotte vond juist 
de mobiel, de 
beugel, de ver-
warming en het 
ziekenhuis erg 
belangrijk.
De leerlingen 
vonden het in 

ieder geval leuk en leerzaam 
om hierover na te denken.

Dat meneer Visser van de 
natuur houdt, blijkt wel uit 
het feit dat hij samen met 
meneer Van Bemmel de tuin 
bijhoudt. In zijn vrije tijd doet 
hij nog meer voor de natuur. 
Zo telt hij nachtvlinders op 
Marken. 
Met een zogenaamde 
“ledemmer” vangt hij van 
1 april tot 1 november de 
vlinders in de nacht. In de 
ochtend telt en fotografeert 
hij iedere vlinder apart. 
Dit gebeurt twee keer per 
maand. De gegevens worden 
ingevoerd bij de Vlinderstich-
ting. Maar waarom eigenlijk?
In Nederland gaat het met 
veel soorten vlinders niet 
goed. Maar niemand weet 
precies hoe de ontwikkeling 
in het agrarisch gebied ver-
loopt en welke effecten de 
natuurmaatregelen die 

boeren nemen 
hebben op de insecten. 
Dat was aanleiding voor LTO 
Noord, de Vlinderstichting en 
Boerennatuur om te onder-
zoeken of boeren zelf een 
bijdrage kunnen leveren aan 
een betere kennis van de in-
sectenstand in het agrarisch 
gebied. Daaruit ontstond 
het project Boeren Insecten 
Monitoring Agrarisch Gebied 
(BIMAG).
Er is gekozen voor het tellen 
van dagvlinders en nachtvlin-
ders omdat vlinders goede 
indicatoren zijn voor de 
kwaliteit van het landschap. 
Bovendien reageren ze door 
hun korte levenscyclus snel 
op veranderingen in hun 
leefgebied.

VLINDERS TELLEN



PUBERS IN EN RONDOM HET HUIS

Grappige wezens die pubers! Ou-
ders verwonderen zich en ergeren 
zich. En pubers snappen echt 
niet waarom hun ouders hen niet 
begrijpen!
Regelmatig terugkomende items 
bij pubers in huis:

Dingen 
zijn kwijt 
en moeten 
snel gevonden worden. Uiteraard is 
hulp van de ouders daarbij vereist. En 
het geeft niet wat je als ouder aan het 
doen bent: laat alles vallen en zoeken 
maar!

In de keuken is ALWEER alles op. Soms lijkt het alsof er kabou-
ters in huis verstopt zijn die allemaal lijden aan obesitas en die 
te lui zijn om de lege verpakkingen of de ravage in de keuken 
na de daad weer op te ruimen.

Een huis ligt vol sporen van de pubers, wat 
best handig kan zijn! Wanneer je je puber 
zoekt, hoef je alleen het spoor te volgen.

Ergens is het normaal geworden dat de pubers 
te pas en te onpas het huis binnenstormen met een hele 
horde gelijkgestemden.  Best gezellig, maar hé waarschuw je 
ouders even zodat zij in ieder geval iets puberwaardigs kunnen 
aantrekken.

Moeilijk voor ouders… Gewend zijn 
aan de basisschool waar je kinderen 
acht jaar met dezelfde leerlingen in de 
klas zaten.  
Tijdens de puberleeftijd wisselen de 
contacten snel… Er komen heel veel 
nieuwe gezichten langs die je soms 
slechts twee seconden ziet: een seconde tijdens de tocht naar 
de slaapkamer en een seconde tijdens de tocht naar buiten. 
Het is echt niet de bedoeling dat je als ouder een band met 

deze pubervrienden opbouwt!

Persoonlijke spullen heb je als ouders 
al een tijd niet meer. 
Is het bruikbaar voor zoon of doch-
ter? Dan kan je erop rekenen dat het 
gepakt, gebruikt of ‘geleend’ wordt en 
dat het vervolgens onvindbaar is. 🪤

Dingen gaan stuk. Echt heel vaak! En 
gek genoeg is het in alle gevallen de 

schuld van... iedereen maar natuurlijk nooit van 
de gebruiker.

Geen dag is voorspelbaar en geen dag gaat 
zoals gepland.
Je geduld en flexibiliteit worden op de proef 
gesteld.
Ga op de bank zitten, aanschouw het geheel en vraag je af hoe 
het over vijf of tien jaar gaat met de kids die nu af en toe het 
huis zo onveilig maken.



TECHNIEK

Bij techniek moesten 
de leerlingen van 
leerjaar 1 een brug 
bouwen. Hij moest 
sterk genoeg zijn 
zodat de auto van 
meneer Boven 
eroverheen kon 
rijden. 

Er werd druk 
geplakt, geknipt, 
geboord en over-
legd. De meeste 
bruggen waren 
geslaagd voor de 
test.



DESCENDANTS

Lisa Ebbinkhuijsen heeft samen met Evira van 
Asten in het voorjaar van 2020 de populaire film 
“The Descendants” bewerkt naar een musical in 
het Nederlands! 

Helaas moesten de audities door de coronacrisis online 
gehouden worden. Ze willen het stuk nu dit schooljaar gaan 
opvoeren.
De grote rollen zijn bijna verdeeld, maar heb je interesse om 
met een kleinere rol mee te spelen of te dansen of te zingen, 
of als ouder mee te werken aan de kostuums, dans- zang- of 
regiebegeleiding, dan horen we het graag! Je kunt een e-mail 
sturen aan mevrouw Van Splunder: w.van.splunder@bnc.nu.

Dit sprookje gaat over de 4 kinderen van de 
meest kwaadaardige schurken van Disney, Evil 
Queen, Javar, Cruella de Vil en Malificent.  

Mal, Evie, Carlos en Jay worden uitgenodigd 
door prins Ben om naar Auradon te komen en 
een goed leven te leiden, hoe gaat dit verder?  

 

Interesse? Meld je aan bij mevrouw Van Splun-
der voor meer informatie en de audities 

w.van.splunder@bnc.nu 

 

Wordt geregisseerd door Lisa Ebbinkhuysen uit 
3A en Mevrouw Van Splunder. 

29 Oktober eerste audities 

DE TUIN

Op het BNC hebben wij een 
prachtige achtertuin. De heer 
Van Bemmel, geholpen door 
onze conciërge Jaap Visser, 
plant hier af en toe wat 
nieuwe planten. Vlak voor 
de zomervakantie was onze 
tuin een aantal pruimen- en 
perenbomen rijker.

Helaas is het niet gelukt om 
dit jaar fruit aan onze bomen 
te krijgen. Misschien dat het 
ons volgend schooljaar wel 
gaat lukken.



GASTLES MUZIEK

Twee muziekdocenten van Muziek-
school Waterland kwamen tijdens de 
theater- en muziekles aan de eerste 
klassen een proefles geven voor 
Popfabriek on the Road. 
Popfabriek on the Road is een rij-

dende popschool die naar de dorpen toekomt. Bij Popfabriek 
on the Road kun je 15 weken lang in een band spelen onder 
leiding van een ervaren bandcoach. De coach neemt alle 
instrumenten en apparatuur mee. Als je zelf al een instrument 
bespeelt, mag je dat natuurlijk ook gebruiken. Iedereen kan 
meedoen, ook als je nog niet eerder muziekles hebt gehad. 

Tijdens de proefles 
hebben de leerlin-
gen in 25 minuten 
tijd samen een lied 
gezongen en een 
ritme gemaakt. De 
docenten vertelden 
dat de leerlingen zelf 
bij Popfabriek on the 
Road kunnen aan-
geven welke num-
mers ze interessant 
vinden. Inmiddels zijn 
er al 3 eersteklassers 
geïnteresseerd voor 
de lessen. De popfa-
briek zal bij voldoen-
de aanmeldingen 
naar Monnickendam 
komen hiervoor.

BIOLOGIE

Mevrouw Verkerk gaf de leerlingen van leer-
jaar 3 een les microscopie. 
Met behulp van een microscoop, die op 
het digibord kan worden aangesloten, liet 
mevrouw Verkerk zien hoe leerlingen een 
preparaat moesten maken en hoe ze de microscoop scherp 
moesten stellen. De leerlingen gingen daarna zelfstandig in 
tweetallen aan de slag en maakten met hun telefoon prachtige 
foto’s van hun preparaat. 

Thomas en Luca uit 3h1 hadden het uienvlies 400x vergroot. 
Bij hun uitleg aan mevrouw Verkerk schreven zij:
Als u goed kijkt, zie u volgens mij onder 1 van de foto’s een 
delende cel want ik lijk de chromosomen te zien.

Wie ziet ook de delende cel?



DE APP

Ouders hebben intussen hun inlogcode voor het ouderge-
deelte van Magister gekregen.
Deze code kan gebruikt worden om de cijfers en de absen-
tie van uw kind(eren) te volgen. U hebt hem ook nodig om 
een afspraak te maken voor een van de oudergesprekken. 

Wilt u meer weten over Magister? Onderstaande link kan 
zowel door u als uw kind(eren) gebruikt worden. In korte 
filmpjes wordt uitleg gegeven:  Magister

Mocht u als ouder of als leerling last hebben van een niet 
goed werkende app? Verwijder dan de app van de tele-
foon en installeer de nieuwe versie.

15 t/m 26 november vinden 
de POP-gesprekken plaats 
voor leerlingen uit leerjaar 
1, 2 en 3h. POP staat voor 
persoonlijk ontwikkelplan. 
Tijdens een POP-gesprek be-
spreken de leerling, ouder(s)/
verzorger(s) en de mentor de 
voortgang van de leerling aan 
de hand van een presentatie. 

De presentatie bestaat voor 
leerjaar 1 uit de volgende 
onderdelen:
• Wie ben ik?
• Wat kan ik goed?
• Hoe sta je er cijfermatig 

voor?
• Wat ga je doen om het te 

verbeteren?
• Welke hulp heb je daarbij 

nodig en van wie?
• Welk(e) doel(en) heb je?

• Waar ben je trots op?

En voor leerjaar 2:
• Hoe ging het opstarten dit 

jaar? 
• Wat is erover van je 

vorige POP-gesprekken en 
wat is daarmee gedaan? 

• Hoe sta je er cijfermatig 
voor?

• Wat ga je doen om het 
(nog) beter te maken?

• In kaart brengen inhaal-
toetsen en nog in te 
leveren opdrachten. 

• Welke hulp heb je daarbij 
nodig?

• Welk doel heb je voor de 
volgende periode?

De gesprekken duren 20 
minuten. 
Een uitnodiging voor deze 
gesprekken ontvangt u via de 
mentor.

CITO

De eerste Cito toetsen zijn 
inmiddels door de leerlin-
gen van leerjaar 1 gemaakt. 
Op het BNC worden deze 
digitaal gemaakt op de 
eigen laptop. Op de dag dat 
de leerlingen Cito-toetsen 
moeten maken, krijgen ze 
een link naar de site van 
Cito met een inlogcode.

De leerlingen maken 
Cito-toetsen voor Neder-
lands, Engels en rekenen/
wiskunde.

De gegevens worden 
gebruikt bij het ondersteu-
nen van de leerling en het 
eventueel aanpassen van 
het lesprogramma. 
Na deze analyse worden de 
mentoren, leerjaarcoördi-
natoren en ouders op de 
hoogte gebracht.

Leerjaar 2 maakt de Cito 
in februari en leerjaar 3 in 
april. De leerlingen hoeven 
zich hiervoor 
niet voor te 
bereiden.

POP

https://www.magister.nl/leerling-ouder/


KRIJN

Klas 1B was creatief met de op-
dracht die ze kregen van mevrouw Van Kuijeren.
In het nieuws heb je kunnen zien dat er nu een beeld is van de 
oer-Nederlander Krijn: een reconstructie van een Neandertha-
ler. Als je het nog een keer wilt bekijken, klik op de volgende 
link: https://nos.nl/l/2396746. 
De opdracht was maak een meme bij Krijn de oer-Nederlander.
De leukste meme is uitgeprint en in lokaal 7 opgehangen. De 
winnaar heeft bovendien een prijs gekregen!

Onze mu-
ziekdocent 
stelt zich 
voor…
Ik ben 
werkzaam aan het Don Bosco 
College te Volendam en op 
donderdag op het BNC.
Als docent muziek laat ik 
de leerlingen kennismaken 
met de instrumenten die 
o.a. gebruikt worden in een 
popgroep.

Zo werken we o.a. met 
drumstel, gitaar, basgitaar en 
keyboard.
Ter voorbereiding op het spe-
len op het keyboard krijgen 
de leerlingen les in het 

notenschrift, zodat ze daarna 
zelfstandig een liedje van 
blad kunnen spelen.

De liedjes die ik gebruik zijn 
over het algemeen bij de 
leerlingen bekende melodie-
en, zoals “Pirates of the Car-
ribbean” of “Harry Potter”.

Ik pretendeer niet dat alle 
leerlingen de instrumenten 
perfect gaan beheersen, 
maar ik bied ze wel een 
basisvaardigheid, waar-
na ze eventueel zelf 
een keuze kun-
nen maken om 
zich verder te 
ontwikkelen via 
privélessen, als ze 
daartoe gemoti-
veerd zijn geraakt.

Daarnaast is er een samen-
werking met het vak theater 
van mevrouw Van Splunder, 
waarbij de muzikale bijdrage 
geleverd zal worden door de 
leerlingen uit de muziekklas.

MENEER KEIZER

https://nos.nl/l/2396746


ZIEK

Is een leerling ziek, dan bellen ou-
ders tussen 8.00 en 8.30 uur naar 
school. Mocht het te druk zijn, 
dan kunt u ook mailen naar info@
bnc.nu. Als een leerling meerdere 
dagen ziek is, dan moet er elke 
dag gebeld worden.

HAPPYLES

Binnenkort starten er 4 
Happylessen van stichting 
Trimbos voor leerjaar 3 en 4.
‘Happyles is ter bevordering 
van welbevinden en geluk en 
ter preventie van depressie-
klachten bij jongeren.’

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 
de 7 jongeren last heeft van 
depressieve klachten: ner-
gens zin in hebben, chagrijnig 
zijn, zich eenzaam voelen, 
zich schuldig voelen zonder 
duidelijke aanleiding, zich 
slecht kunnen concentreren, 
ineens veel of weinig eetlust 
hebben, weinig energie 
hebben en/of ineens veel of 
weinig slapen. 

De lessen zijn gebaseerd op 
ideeën vanuit de positieve 
psychologie en gaan uit van 
de eigen kracht van de mens 
en richten zich op het ver-
sterken van beschermende 
factoren in de jongere zelf en 
in de omgeving. 

Doel: vanuit een positieve 
insteek de mentale weer-
baarheid van jongeren 
bevorderen en het ontstaan 
van een depressieve stoornis 
voorkomen. 

Jongeren worden zich door 
de lessen bewust van hoe 
zij zich voelen en zij krijgen 
tips en oefeningen die hen 
kunnen helpen zich beter te 
voelen. 

2d
Daar waar de meeste mentoren aan het eind van het school-
jaar een mentoruitje met de klas organiseren, vond mevrouw 
Springer-Vonk het juist leuk om dit aan het begin van het 
schooljaar te doen. Dus klas 2d ging 
lasergamen in Lasertown. En eh, mevrouw Springer-Vonk die 
mag zelf de volgende keer niet meer meedoen... Zij was veel te 
fanatiek!



M O A  B I N K ,  4 A

Lijn: Golvend
Vorm: Organische
Kleur: Neutraal
Waarden: Tinten
Ruimte: Negatief
Textuur: Hard
Compositie: Verticaal
Contrast: Warm - koud

AMANDELBLOESEM 
Schilder: Vincent van Gogh

Ik vind het een mooi kleurijk schilderij

M O A  B I N K ,  4 A

Lijn: Golvend
Vorm: Organisch
Kleur: Primair
Waarden: Tinten
Ruimte: Negatief
Textuur: Gekreukt
Compositie: Horizontaal
Contrast: Warm - koud

 DE
STERRENNACHT
Schilder: Vincent van Gogh 

Het is een heel mooi donker schilderij met een paar

lichte tinten.

M O A  B I N K ,  4 A

Lijn: Golvend
Vorm: Organisch
Kleur: Neutraal en Sacundair
Waarden: tinten
Ruimte: Positief
Compositie: Verticaal
Textuur: Gekreukt

ZELFPORTRET VAN  
VINCENT VAN

GOGH  
Van: Vincent van gogh

Ik vind het een heel mooi schilderij, veel kleuren

over elkaar heen, meneer van Gogh heeft oranje

haar maar het is heel moeilijk om een goeie kleur

te vinden hij heeft het heel goed opgelost om een

beetje geel, groen, blauw, rood en verschillende

kleuren oranje toe te voegen. Ik vind verven met

zeg maar strepen over elkaar erg mooi lange lijnen

zijn maar zo saai.

M O A  B I N K ,  4 A

Lijn: Golvend
Vorm: Geometrisch en een gedeelte
organisch
Kleur: Primair
Waarden: Tinten
Ruimte: Positief
Textuur: Hard
Compositie: Verticaal
Contrast: Warm - kout

 ZONNEBLOEMEN
Schilder: Vincent van Gogh

Bij dit schilderij moet ik meteen denken aan de

lente door de mooie gele kleuren die in de bloem

zelf in de vaas en in de achtergrond zijn verwerkt.

M O A  B I N K ,  4 A

Lijn: Golvend
Vorm: 3D
Kleur: Secundair en neutraal
Waarden: Voeg zwart bij
Ruimte: positief
Textuur: Gekreukt
Compositie: Horizontaal
Contrast: Warm - koud

 TRICK ART MUSEUM -
3D-KUNST EN

INTERACTIEVE
SELFIE-

FOTOBELEVING
maker: helaas niet bekent 

Ik vind het een mooi schilderij. 

Ik vind het erg moeilijk om 3D te schilderen of te

tekenen en deze schilder heeft het goed voor

elkaar gekregen om het net echt te laten lijken!

EEN VEILIG BNC

Het BNC is een veilige school 
waar leerlingen zich prettig 
voelen. Om de veiligheid voor 
eenieder zoveel mogelijk te 
garanderen, worden er diverse 
plannen opgesteld. Zo is er 
het schoolhulpverleningsplan 
voor als er zich calamiteiten 
voordoen, denk hierbij aan 
bijv. een ontruiming of de inzet 
van EHBO. 

Na de herfstvakantie zullen we 
een onaangekondigde brand- 
oefening doen. In november 
is er ook weer een veiligheids-
training voor het hele team.
Het schoolveiligheidsplan 

beschrijft een scala aan 
afspraken en maatregelen die 
het BNC heeft getroffen om de 
veilige sfeer te handhaven en 
te bevorderen. 

Het veiligheidsplan is te vinden 
op de website. Elke twee jaar 
wordt een Risico en Inven-
tarisatie Evaluatie opgesteld 
(RI&E) en die is bedoeld om 
de veiligheid in de breedste 
zin van het woord regelmatig 
“up-to-date” te houden.  

Natuurlijk is het daarnaast van 
groot belang dat we er voor 
elkaar zijn en elkaar helpen. 
Dat geeft niet alleen een veilig 
gevoel, maar ook een prettige 
sfeer.  
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DYSCALCULIE

Mevrouw De Vries begeleidt 
bij ons leerlingen met dyscal-
culie.
Als je dyscalculie hebt, dan 
heb je last met het leren en 
vlot en accuraat oproepen of 
toepassen van reken- en wis-
kundige kennis (feiten en/of 
afspraken), die blijvend zijn, 
ook na gedegen onderwijs.

Op de basisschool leer je om-
gaan met getallen, niet elke 
som hoef je steeds opnieuw 
uit te rekenen. Op een gege-
ven moment is bijvoorbeeld 
6 + 3 een feit geworden. Bij 
kinderen met dyscalculie zijn 
dit geen feiten geworden. Bij 
dyscalculie ontstaat er een 
selectief en specifiek tekort 
bij het aanleren en bewer-
ken van getallen, waaronder 
rekenen. Wanneer kennis 
tijdens de rekenles door 
het langetermijngeheugen 
opgehaald wordt, om in het 
kortetermijngeheugen te 
verwerken, komen leerlingen 
in de problemen. 

Kenmerken
Problemen met het auto-
matiseren uiten zich onder 
andere in:
•  algeheel getalinzicht
•  voor- en achteruit tellen
•  splitsen van getallen 

onder de tien
•  optellen en aftrekken tot 

twintig
•  tafels en vermenigvuldi-

gen tot en met tien
•  klokkijken
•  geldrekenen

In het voortgezet onderwijs 
uit het zich vooral door pro-
blemen met:
• basisvaardigheden
• breuken
• decimalen
• procenten
• verhoudingen
• meten 

In het voortgezet onderwijs 
is het tempo vaak een groot 
struikelblok voor leerlingen 
met dyscalculie. Het tempo-
probleem breekt leerlingen 
niet alleen op bij wiskunde, 
maar ook bij andere vakken 
als natuurkunde en scheikun-
de, waar ook moet worden 
gerekend. 

Aan dyscalculie wordt nog 
weinig aandacht besteed. 
Toch blijkt dat het voorkomt 
bij 1 à 2 % van de bevolking. 

De gevolgen van dyscalcu-
lie kunnen voor leerlingen 
beperkt worden door de 
leerlingen met dyscalculie ex-
tra faciliteiten aan te bieden. 
Altijd met een rekenmachine 
rekenen en gebruikma-
ken van opzoekkaarten en 
een-op-een-begeleiding zijn 
voorbeelden van de onder-
steuning die wij bieden. Deze 
ondersteuning is gedurende 
de hele schooltijd noodza-
kelijk, want een leerling met 
een stoornis heeft recht het 
onderwijs te doorlopen op 
een manier die aangepast 
is aan zijn of haar mogelijk-
heden waar dit mogelijk is. 
Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat er wettelijk géén 
richtlijnen zijn voor leerlingen 
met dyscalculie.

Bovenstaande geldt voor 
leerlingen waarvan dyscal-
culie is vastgesteld door een 
GGZ-psycholoog. Leerlingen 
waarbij geen dyscalculie is 
vastgesteld, maar die wel 
een ernstig rekenprobleem 
hebben, krijgen dezelfde 
ondersteuning. Een-op-
-een-begeleiding is dan niet 
altijd nodig. Soms worden 
leerlingen dan in een groep 
begeleid.



BAARDEN

Mevrouw van Kuijeren legde in de les uit dat in de 17e eeuw 
(Gouden Eeuw) de rijke mannen en vrouwen zich graag op 
hun mooist lieten schilderen, dus met sjieke kleren aan enzo. 
Daarnaast was het voor de mannen zo dat ze vonden dat ze er 
slim en wijs uitzagen met een lange baard. Zij vertelde dat dit 
al eeuwenlang zo was en dat in de geschiedenis mannen met 
baarden als wijze mannen werden gezien. Een slimmerik uit 
de tweede klas merkte daarop op: Maar mevrouw, waarom 

heeft u dan geen baard? 
De hele klas lag in een 
deuk. Laat ik het maar 
als een compliment 
zien.

FIETSEN

Meneer van Bemmel 
had op vrijdag 17 sep-
tember een dag vrij. 
In zijn lange weekend 
ging hij 215 kilometer 
fietsen. Hij wilde graag een speciale route 
langs de Moezel fietsen. Om te fietsen van Trier naar Koblenz 
had hij een iets langer weekend nodig. 
Helaas voor meneer van Bemmel kreeg hij 11 kilometer voor 
Koblenz bij het plaatsje Winningen vlak voor het stationnetje 
een klapband.
Hij moest toen met de fiets in de trein terug naar Trier. Dit 
verliep ook niet zoals gepland. Hij moest uitstappen in Wittlich 
omdat er iets met het spoor aan de hand was. Uiteindelijk 
mocht hij met zijn fiets mee in een soort stadsbus richting Trier 
(40 kilometer). Het is misschien niet zo gelopen zoals meneer 
Van Bemmel graag had gewild, maar het is toch knap dat hij 
zo’n slordige 204 kilometer heeft gefietst in dat weekend. 

MEVROUW KROONMijn naam is Jasmin Kroon, 
ik ben 26 jaar en ik kom uit 
Volendam. Ik ben sinds dit 
schooljaar een nieuwe do-
cent op het BNC, waar ik met 
veel plezier Duits geef aan 
verschillende klassen. 

Naast lesgeven heb ik na-
tuurlijk ook nog een aantal 
hobby’s zoals gitaar spelen, 
zingen, tekenen, gamen etc. 
Ik hoop er samen met de 
leerlingen een leuk, maar 
vooral leerzaam
schooljaar van 
te maken! 



MONDKAPJE

Tijdens de ZWT-les ging het over het dragen van het 

mondkapje. Meneer El Boumeshouli vertelde de 

leerlingen dat ze vanaf maandag 27 september 2021 

geen mondkapje meer hoefden te dragen. Een aan-

tal leuke vragen kwamen naar boven. Meneer, hoe 

dan?? Gaat corona weg van het weekend?? 

Waarom nu wel dragen, is corona maandag 

vertrokken dan? (haha).

OUDERRAAD

Er is met ingang van dit 
schooljaar een nieuwe ouder 
van een leerling van leerjaar 
1 toegetreden tot de ouder-
raad. In het afgelopen over-
leg is onder ander besproken:
• Verkeerssituatie voor 

school 
• Texel is goed verlopen
• Hoe om te gaan met de 

buitenlandse werkweken
• Nieuw opstappunt voor 

de bus
• Leerlingen zijn weer op 

school! Het lesgeven gaat 
als vanouds

• Zelftest: worden actief 
uitgedeeld

• Nieuwe docenten
• Na de herfstvakantie op-

levering nieuwe woningen 
naast school

• Werving nieuwe leerlin-
gen

• Nieuwe roostertijden
• Technische problemen 

met teams 
Heeft u vragen aan de Ou-
derraad, mail dan gerust naar 
or@bnc.nu.

LEERLINGEn-
RAAD

Voor de eerste en komende 
vergaderingen staat een 
uitgebreide analyse van ons 
uitstuurbeleid op het pro-
gramma. 
Het doel is om de staf te 
gaan adviseren over het 
uitstuurbeleid. Wat werkt er, 
wat werkt niet, wat gaat er 
goed en wat kan beter. 

DEELRAAD

Besproken in de deelraadver-
gadering van 30 september 
2021:
- Toetreden nieuwe leden
- Corona
- Werkweek Ardennen
- Takenboek
- Jaarverslag
- Planning PR
- Functie Mix
- PTA
- NPO-gelden
- Buitenschoolse activiteiten
- Lessentabel

SPEKSTEEN

Een deel van onze 
leerlingen van leerjaar 
3 kregen van mevrouw 
Verkerk een les beeld-
houden met speksteen. 
Er is die les druk gevijld, 
gehamerd en geschuurd.



ARDENNEN

LEERJAAR 3



CO2-mETERS

We hebben het afgelopen 
jaar veel geleerd over ven-
tilatie. We hebben destijds 
helaas niet voor alle ruimtes 
CO2-meters kunnen bestel-
len, omdat deze niet meer 
leverbaar waren. 
De afgelopen tijd zijn er 
meer CO2-meters binnen-
gekomen en is ieder lokaal 
voorzien van een meter. Nu 
kunnen docenten op hun 
meter aflezen of er in het 
lokaal geventileerd moet 
worden.
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De leerlingen die in de Arden-
nen waren aten op donder-
dagavond…. HAMBURGERS! 
Op het BNC heeft een groep 
leerlingen onder begeleiding 
van mevrouw Steenbeek van 
de kantine, ook hamburgers 
gebakken.



Herfstvakantie
Schoolfotograaf
Vergadering ouderraad

Tentamenweek leerjaar 
3T en 4T
Pop-week: leerjaar 1, 2 en 3h

BELANGRIJKE DATA

16-10 t/m 24-10 
26-10
26-10

01-11 t/m 05-11

15-11 t/m 26-11

VOLG ONS OP:

DIPLOMA 

Feest op het BNC. Meneer 
Van der Vis is vorig jaar bij 
ons op school gekomen 
na zijn studie Toegepaste 
Wiskunde. Daarna is hij de 
kopopleiding leraar wiskunde 
gaan volgen. Hij heeft zijn 
diploma gehaald en mag zich 
nu dus officieel wiskunde- 
docent noemen.

SLIM.NL

Studenten maar ook leerlingen van onze school kunnen ge-
bruik maken van de website van slim.nl om computerprogram-
ma’s aan te schaffen tegen speciale onderwijsprijzen. Met de 
kortingscode B2S2021 krijg je korting.

PTA en PTO

Het PTO is Programma van

Toetsing onderbouw en PTA

is Programma van Toetsing 

en Afsluiting voor onze 

bouwenbouwleerlingen.

In beide documenten staan

alle toetsen die in een 

bepaald leerjaar worden

afgenomen, inclusief de 

lesstof die daarbij hoort.

Het PTO loopt 1 jaar. Het

PTA loopt over 2 jaar en is 

onderdeel van het examen.

Alle toetsen die volgens 

het PTA gemaakt worden,

moeten op school 

bewaard worden. Als

de schoolinspectie 

daarom vraagt, moeten

zij ze kunnen inkijken. 

Dit is het bewijs dat 

onze leerlingen ze echt

gemaakt hebben en 

dat ze objectief beoor-

deeld zijn.
 
Het PTO en PTA wordt

aan de leerlingen 

uitgereikt. Ben je als 

ouder nieuwsgierig?

Het PTA is onder het

kopje examens terug 

te vinden op onze 

website.

https://nl-nl.facebook.com/bernardnieuwentijt
https://www.bernardnieuwentijtcollege.nl/
https://nl-nl.facebook.com/bernardnieuwentijt
https://twitter.com/bnc_mdam
https://www.instagram.com/explore/locations/243661404/bernard-nieuwentijt-college-monnickendam/

