
 

 
 
 
 

 

Datum: 17-01-2022 

 

Ouderparticipatie  
Als school vinden wij het belangrijk om ouder(s)/verzorger(s) goed op de hoogte te houden. Op onze website 
plaatsen we belangrijke informatie o.a. in het jaaroverzicht en bij post voor thuis. Daarnaast ontvangen jullie 
enkele keren per jaar een nieuwsbrief. Er zijn ook meedenkbijeenkomsten om samen met ouder(s)/verzorger(s) 
te kijken naar “wat gaat goed gaat en wat beter kan” op Herle.  
 

Meedenkbijeenkomst 16-2-2022 
De meedenkbijeenkomst staat gepland op maandag 16-2-2022 om 18.30 uur. Klik hier indien u zich wilt opgeven 
voor en/of vragen heeft over de meedenkbijeenkomst(en). 
 

3L-dag donderdag 20-1 
Naast de reguliere lessen willen wij leerlingen meer ervaringen meegeven! We willen dat leerlingen steeds meer 
verantwoordelijkheid leren nemen over hun eigen leerresultaten, over hun eigen gedrag & ontwikkeling en over 
hun eigen loopbaan. We hopen hiermee leerlingen voor te bereiden op zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de 
huidige maatschappij. Ook het vergroten van welzijn willen wij bevorderen. 
Samen met jullie steun en onze inzet organiseren we ook dit jaar weer verschillende 3L lessen, dagen en 
activiteiten. Door corona zijn er aanpassingen noodzakelijk maar blijven wij het belangrijk vinden de activiteiten 
zo veel als mogelijk door te laten gaan. 
 
Leerjaar 1: Practicum M&N (bezoek aan het Gaiapark kan helaas niet plaatsvinden) 
De leerlingen van leerjaar 1 gaan aan de slag met een practicum microscopie voor het vak Mens & Natuur. Tijden 
en lokalen komen in het lesrooster zichtbaar.   
Leerjaar 2: Bliksemstage, kennismaken met bedrijven 
Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun profielkeuze gaan zij vandaag, in samenwerking 
met Jinc, meer leren over een bedrijf of organisatie uit de omgeving in de vorm van een bliksemstage. Tijden en 
lokalen komen in het lesrooster zichtbaar. 
Leerjaar 3: Schaatsen in Geleen 
Veel leer je met vallen en opstaan en een portie doorzettingsvermogen. De leerlingen van leerjaar 3 gaan 
schaatsen in Geleen (Glanerbrook). Leerlingen melden zich om 11:30 uur op school en worden met de bus naar 
Geleen gebracht. Rond 15:15 worden ze weer terug op school verwacht.   
Leerjaar 4: Kennismaking met MBO 
Onze leerlingen uit leerjaar 4 maken aan het eind van dit schooljaar een belangrijke keuze. Om hen hierbij te 
helpen zijn er diverse activiteiten waaruit zij deze dag kunnen kiezen.    
Het inschrijven voor de activiteiten gebeurt via SOM. Uw zoon/dochter ontvangt hierover meer informatie.    
Hoe laat uw zoon/dochter aanwezig moet zijn op donderdag 20 januari 2022 is afhankelijk van de gemaakte 
keuze. Houd daarom SOM goed in de gaten!    
In het rooster wordt vermeld op welke tijd leerlingen waar moeten zijn. 
 

Nieuwsbrief ouder(s) / verzorger(s) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytURVVZVElEWTNWWjY2RU5GSzM5TzdTV1JVSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytURVVZVElEWTNWWjY2RU5GSzM5TzdTV1JVSy4u


Corona en klassen in quarantaine  
Corona is en blijft nog steeds onder ons. Zeker nu met de toenemende besmettingen zal het niet uitblijven dat 
klassen in quarantaine moeten. Indien een klas in quarantaine wordt geplaatst ontvangen jullie een brief en in 
het rooster staat dan bij het lokaal TEAMS vermeld.  
 

Examenvoorbereiding 
Dit schooljaar kunnen leerlingen van leerjaar 4 (maar ook leerjaar 3) zich weer (gratis) optimaal voorbereiden op 
het examen!  

• Middels www.eindexamensite.nl. kunnen leerlingen inloggen via SOM en komen zo in de omgeving van 
de site. Leerlingen kunnen het niveau en de vakken selecteren. Er kan op onderwerp geoefend worden, 
alsook oude examens getraind worden. Ook de theorie oefen je via deze site.  

• Ook de lessen examentraining zijn na schooltijd te volgen. 
Belangrijk om ook goed de puntenlijst te controleren, alle toetsen/punten dienen compleet te zijn, anders kan 
een leerling niet op examen. 
 

Studiedagen 28-1 & 8-2 
Op vrijdag 28-1 en dinsdag 8-2 staan studiedagen gepland. Alle leerlingen hebben dan vrij. 

Nieuwe leerlingen 
Helaas mogen we ook dit jaar onze open dag, informatieavonden en doedag niet organiseren zoals we dat 
gewend zijn. Wij hebben daarom een onlineprogramma samengesteld. Zodra het kan en mag zullen er ook op 
locatie Herle activiteiten plaatsvinden. Weet jij iemand die meer wilt weten over Herle? Stuur hem/haar deze 
link dan door https://herle.bcpl.nl/brugklas-informatie/.  
 

Leren leven tijdens pauzes 
Pauzemomenten zijn de momenten waarop leerlingen elkaar ontmoeten. Vaak zijn dit gezellige 
ontmoetingsmomenten. Samen ontdekken ze wie ze zijn, wat ze samen willen, leuk vinden etc.. Ze zien dat 
iedereen anders is en andere talenten en eigenaardigheden heeft. In pauzes leren ze omgaan met elkaar en 
plezier hebben met elkaar. Niet voor elke leerling is dit even makkelijk. 
Tijdens pauzes houden personeelsleden daarom een oogje in het zeil om hulpvragen van leerlingen te kunnen 
beantwoorden en te helpen bij problemen. Ook zijn er op Herle enkele keren per week jongerenwerkers en  
straatcoaches aanwezig tijdens een pauze. Een leerling kan kiezen wie hem/haar het beste kan begeleiden bij de 
hulpvraag. 
 
Jongerenwerkers van Jens 
Jens helpt jongeren onder de 18 met hulpvragen over boosheid, angst of verdriet. 
Je kunt bij de jongerenwerkers van JENS gewoon even je verhaal kwijt, bijvoorbeeld als je iets moeilijk vindt of 
problemen hebt thuis of op school. Je kunt ze bereiken tijdens de pauze, via app, telefoon, mail of ga gewoon 
eens langs bij één van onze jongerencentra of op De Bus. Meer weten over Jens? 
https://www.jenshelpt.nl/web/jens/jongeren/ 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eindexamensite.nl%2F&data=04%7C01%7Ctjm.viguurs%40bcpl.nl%7C858928464c0342ba8a9e08d9d4f04e7e%7C06ebc2f8278745ecbd00fa087b266db6%7C0%7C0%7C637774950828423785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Fpzzbz%2B%2B2B5OyBzV6%2FY7yOKxKH2DbfC9NE3OrcbZfdw%3D&reserved=0
https://herle.bcpl.nl/brugklas-informatie/
https://www.jenshelpt.nl/web/jens/jongeren/


 
Hoi. Ik ben Jeffrey. Jeugd-en-Jongerenwerker van JENS/ALCANDER in de omgeving van 

Heerlen Centrum. 

Denk hierbij aan Zeswegen, Molenberg, Meezenbroek, Eikenderveld en omgeving. 

Wekelijks sta ik in contact met gigantisch veel jongeren van jong en oud. Wij 

organiseren heel veel activiteiten, trainingen en meer voor de jeugd in de wijken of op 

jongerencentrum the Break.Wekelijks zullen jullie mij op donderdag in de pauzes zien. 

Dan zal ik een praatje met de leerlingen maken of samen iets met ze ondernemen.  

06 – 28 75 03 80 

FB: Jeffrey Jens 

Instagram: Jeffrey.jens1 

 
 

 
Ik ben Annika, de jongerenwerker van Jens. Op donderdagen kom ik 

tijdens de grote pauze.  

06 – 18 81 70 36  

FB: Annika Jens  

Insta: Annika.jens.79 

 
 
 
 
 
 
Straatcoaches 
Straatcoaches praten de taal van de jeugd en begrijpen de belevingswereld. Zij vinden de 
dialoog met jongeren op een manier die aansluit bij deze doelgroep. Vanuit een basis van 
respect, die vanaf begin af aan wordt gelegd, en door hun praatkracht helpen zij woon-en 
leefomgevingen prettig leefbaar te houden voor alle betrokkenen. 
Empathie, contact kunnen leggen en in staat zijn te luisteren zijn belangrijkste tools. Een 
straatcoach is geen BOA of politieagent, ook nemen zij niet de functie van jongerenwerkers 
over of het toezicht op school van de toezichthouders. Straatcoaches zijn een aanvulling. 
Straatcoaches kennen vaak de mensen en de buurt. Belangrijker nog, zij weten hoe ze met 
mensen om moeten gaan vanuit een unieke invalshoek. Meer weten over straatcoaches? 
https://straatcoach.nl/ 
 

Mededelingen 
• Vakantiedagen, vrije dagen en studiedagen staan vermeld in ons jaaroverzicht 

• Heeft u, uw zoon/dochter digitale vragen? Hulp nodig bij inloggen? Vragen over SOM, office, teams? 
Neem dan via de mail contact op met rja.vronen@bcpl.nl 

• Heeft uw zoon/dochter hulp nodig bij het leren? Wil hij/zij werken aan een eigen leerdoel? Er is 
naschoolse didactische begeleiding mogelijk op maandag en woensdag van 15.30-16.30 uur. 

• Wilt uw zoon/dochter meedoen aan de buitenschoolse activiteiten op de donderdagmiddag? Neem dan 
via de mail contact op met jh.kruijssen@bcpl.nl (muziek) of met rh.mathilda@bcpl.nl (dans). 

 
 

https://straatcoach.nl/
https://herle.bcpl.nl/events/
mailto:rja.vronen@bcpl.nl
mailto:jh.kruijssen@bcpl.nl
mailto:rh.mathilda@bcpl.nl

