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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING 
 
Afgelopen zaterdag 4 februari hebben we zo’n 1250 bezoekers op school mogen verwelkomen op 
onze open dag. De proeflesmiddag werd bezocht door zo’n 200 leerlingen. We kijken terug op twee 
geslaagde (mid)dagen. Ook de informatiebijeenkomst voor de ouders/verzorgers van nieuwe 
brugklassers is goed bezocht. Dankjewel aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft.  
 
 
 

SERVICECENTRUM   
 
Sinds dit schooljaar hebben wij op school een Servicecentrum.  
Dit is een fysieke plek in de school die altijd bemenst is en waar elke 
leerling, ouder/verzorger en docent terecht kan voor pedagogische en 
didactische ondersteuning. Een team staat klaar om deze 
ondersteuningsbehoefte vorm te geven.  
 
Taken die het Servicecentrum uitvoert zijn o.a. aanpak van verzuim, 
opvang van leerlingen bij een lesverwijdering, ondersteuning bij 
dyslexie, de organisatie en uitvoering van de maatwerkplaats, 
pedagogische ondersteuning van docenten en zicht op 
leerlingen/klassen door middel van observaties.  
 
Een onderdeel van het Servicecentrum is het OLC, het Onderwijs Leer 
Centrum. Hier kunnen leerlingen zelfstandig werken bij lesuitval of een tussenuur. Ook heeft het OLC 
een ondersteunende rol voor de vakdocent om leerlingen met bepaalde opdrachten hier aan het 
werk te zetten om achterstand bij te werken of verdiepingsopdrachten te laten maken. Het 
Servicecentrum begeleidt dus op beide beleidsterreinen: ondersteuning en onderwijs.  
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Het OLC is gevestigd in lokaal 1.22. Het kantoor van het ondersteuningsteam is te vinden in lokaal 
1.24 en de maatwerkplaats is in lokaal 1.25. 
 
Mocht u als ouder/verzorger vragen hebben over ondersteuningsbehoefte voor uw zoon of dochter 
dan kunt u contact opnemen met de school (043-3541234) en vragen naar de coördinator 
Servicecentrum. 
  
 

LEZING TIS HIER GEEN HOTEL 8 MAART 2023  
 
Is bij jou ook altijd de ijskast leeg? Heb je een zuchtend en oogrollend kind op de bank zitten? Wordt het 
huiswerk al gamend gemaakt?  
En is het enige dat uit de mond van je kind komt: 'Ja, zo' en dat er dan niks gebeurt? Dan heb je dus een 
puber in huis.  
Niet alleen verandert jouw kind van een lekker naar vers gras ruikend wezentje in een vuurspuwende draak 
met hoodie op, maar ook jouw rol als ouder.  
En hoe houd je het dan een beetje leuk thuis?  
In deze informatieve en interactieve lezing word je geholpen om je puber beter te leren kennen en 
begrijpen en wordt duidelijk dat je prima kunt leven en overleven met een puber in huis. 
 
Martine de Vente en Saskia Smith zijn oprichters van het succesvolle www.tishiergeenhotel.nl en leiden je 
in deze lezing langs de hoogte- en dieptepunten van het puberouderschap.  
Ze gaan niet vertellen hoe ouders/verzorgers moeten opvoeden, ze doen zelf ook maar wat, maar laten 
zien hoe je je puber én jezelf zonder al te veel kleerscheuren en met een beetje gezond verstand en veel 
humor door die puberteit loodst.  
 
De lezing is zowel informatief als interactief, ze spelen de Grote Puber Quiz en gaan met deelnemers in 
gesprek over opvoedvraagstukken. Let op: dit is een lezing en geen theatervoorstelling.  
De Tis Hier Geen Hotel-lezing wordt op woensdag 8 maart van 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur bij ons op 

school gehouden.  

Aanmelden kan via dit adres: ouderraad.bonnefanten@gmail.com 

De aanmelding zien wij graag vóór 28 februari tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Leden Ouderraad Bonnefanten College  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tishiergeenhotel.nl%2F&data=05%7C01%7Ci.thimister%40stichtinglvo.nl%7C11d736aeb99e4567122e08dae3783b68%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638072402813091442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9CYyBPZPLaSG1T2M13SqMY5EdZAfCVq5F7I985XOf70%3D&reserved=0
mailto:ouderraad.bonnefanten@gmail.com
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CARNAVALSBAL BRUGKLASSEN  

 

 
De leerlingen van klas GTH1 en HV1 organiseren voor 
alle leerlingen en mentoren van de brugklassen een 
carnavalsactiviteit op donderdag 16 februari a.s. van 
19:00 tot 22:00 uur in de aula. 
 

 
Dit is een onderdeel van de SKILLS lessen. Leerlingen hebben in groepen gewerkt en hebben zelf de 
organisatie, snacks, enz. geregeld. Ook de poster hebben ze zelf gemaakt. Zie de bijlage. 
 
De leerlingen zijn super enthousiast, verheugen zich op 16 februari en hopen op een grote opkomst 
van verklede brugklasleerlingen.  
 
 

 

WEBINAR ‘SPREKEN OF PREKEN’ 27 FEBRUARI 2023 

Op maandag 27 februari 2023 organiseert het CJG043 een 
webinar ‘Spreken of preken: moeiteloos communiceren met je 
puber’. Deze interactieve online lezing wordt verzorgd door 
Katrien Laane, pedagoog, trainer en docent. Tijdens de webinar 
gaat ze, in de vorm van een online OpvoedParty, in op de 
communicatie met pubers. De webinar is dus bedoeld voor 
ouders (van kinderen van 12 jaar en ouder) en professionele 
opvoeders die graag in gesprek gaan over wat hen goed, maar 
ook minder goed afgaat in deze communicatie. Goed of fout zijn 
is hierbij niet belangrijk. Tijdens de OpvoedParty vertellen de deelnemers hoe zij het aanpakken, niet hoe 
het 'moet'. Daar kunnen de anderen dan weer van leren. Aan het eind van de avond hebben de deelnemers 
nieuwe inzichten, waar ze thuis direct mee aan de slag kunnen. 

De webinar is wederom gratis toegankelijk en aanmelden kan door een mail te sturen naar info@cjg043.nl 
o.v.v. ‘Webinar: Spreken of Preken’. Deelnemers ontvangen dan enkele dagen voorafgaand aan de webinar 
de Teamslink om in te loggen voor de webinar. 

Hopelijk tot 27 februari! 

Met vriendelijke groet, 
Jeroen 

Namens CJG043 

mailto:info@cjg043.nl
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TERUGBLIK ACTIVITEIT 
 
De mentor van klas GTH1G heeft in december een spellenochtend georganiseerd voor zijn leerlingen. 
Alle leerlingen hadden bordspelletjes meegenomen en de mentor had gezorgd voor de 
versnaperingen. 
Was een gezellige ochtend. 
 
Lars Hogenboom 
 

 

 

 

OUDERCURSUS GENOTMIDDELEN EN OPVOEDING  
 
Preventie Mondriaan organiseert dit voorjaar weer de oudercursus “Laat je niks wijsmaken” over opvoeden 
en genotmiddelen.  
 
In deze cursus, bestaande uit drie bijeenkomsten van 2 uur, leren ouders meer over alcohol en andere drugs 
en hoe zij het beste in gesprek kunnen gaan met hun kind. Ook wordt er inzicht gegeven in het puberbrein, 
opvoedingsstijlen en staat de derde bijeenkomst geheel in het teken van gamen.  
De cursus wordt ditmaal op de hoofdlocatie van Mondriaan in Heerlen gegeven (Filmzaal Mondriaan, John F. 
Kennedylaan 301 te Heerlen) op 7, 14 maart en 4 april. 
 
Deze gratis cursus wordt zeer aanraden voor ouders die meer diepgang zoeken dan de informatie die wij 
tijdens een ouderavond geven en zeker ook voor ouders die op dit moment met veel vragen lopen rondom 
overmatig gamen en misschien zoekende zijn waar ze met deze vragen terecht kunnen.  
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Inschrijven kan tot 2 maart door te mailen naar: preventie@mondriaan.eu  
 
Zoals altijd wisselen we door het jaar heen af qua locatie, dus in het najaar zal er naar alle waarschijnlijkheid 
weer een cursus in Maastricht worden gegeven.  
 
 
 
 
 

mailto:preventie@mondriaan.eu

