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INLEIDING
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
U leest nu het eerste BFC INFO bulletin voor ouders/verzorgers en leerlingen.
Wij nemen u graag mee met het wel en wee van het Bonnefanten College.
De BFC INFO zal vanaf nu regelmatig in uw mailbox verschijnen.

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA
Houd onze website (www.bonnefantencollege.nl), Instagrampagina (Bonnefanten College Maastricht),
Facebook (Bonnefanten College Maastricht) en YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCUsegjIqBSzh5H_Sz-N-2AQ) in de gaten.
Op onze website vermelden we alle belangrijke informatie en op de andere social media plaatsen we,
naast informatie, ook leuke foto’s van activiteiten die op onze school plaatsvinden.

JAARAGENDA
Alle activiteiten op school, toetsweken, uitstapjes enz. zijn terug te vinden in onze jaaragenda. De
meest recente versie is altijd terug te vinden op onze website.
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Klik hier: Jaaragenda 2022-2023 |Bonnefanten College

KENNISMAKINGSAVONDEN MENTOREN EN UITLEG EXAMENREGLEMENT EN PTA
Vanaf maandag 19 september a.s. staan de kennismakingsavonden met de mentor van uw
zoon/dochter gepland. Alle uitnodigingen hiervoor zijn per mail verstuur.
Alle informatie nog een keer op een rijtje? Kijk dan hier: Informatie over kennismakingsavonden met
mentoren & voorlichting examenreglement en PTA | Bonnefanten College

EXAMENREGLEMENT EN HET PTA
Op 1 oktober aanstaande moet het examenreglement en het PTA van het Bonnefanten College bij de
Inspectie van het Onderwijs worden ingeleverd. Direct hierna worden deze documenten ook op onze
website gepubliceerd.
Het PTA is belangrijk voor u als ouder, maar natuurlijk ook voor de leerlingen. Hierin staat namelijk
vermeld wat de leerlingen moeten doen voor een vak uit het vakkenpakket in de bovenbouw.
Verder staat hierin ook vermeld op welke manier een onderdeel van een vak wordt afgerond, welk
gewicht het heeft in de totale beoordeling en of het eventueel herkansbaar is.
In het examenreglement staan de regels beschreven voor een correcte afhandeling van de
schoolexamens en het eindexamen. Enkele onderdelen kunnen voor u of de leerling van groot belang
zijn. We verwijzen hierbij o.a. naar artikel 18 omtrent de herkansingen, artikel 21 onregelmatigheden,
artikel 26 en 27 omtrent de vaststelling van de uitslag.
Mochten er vragen zijn dan kunt u deze stellen aan de examensecretarissen van onze school.
Dit zijn de heer J. Kooijman en de heer H. Nelissen.
Zij zijn bereikbaar via de schoolmail: info@bonnefantencollege.nl.

SERVICECENTER
Een belangrijk onderdeel van onze school sinds dit schooljaar is het servicecentrum. Het is een
fysieke plek in school die altijd bemenst is waar elke leerling, ouder en docent terecht kan voor
pedagogische en didactische ondersteuning.
Een team van functionarissen staat klaar om in deze ondersteuningsbehoefte te voorzien. De
werkprocessen van het servicecentrum worden beschreven en gecommuniceerd met leerlingen,
ouders en docenten zodat iedereen weet wanneer en waarvoor je terecht kan.
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De teamleider organisatie werkt samen met de dagcoördinator en een vakdeskundig begeleider de
belangrijkste werkprocessen uit. Het is evident dat komende schooljaren de werkprocessen worden
geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt in ieder geval elk jaar in april, maar eerder wanneer nodig. Het
is work in progress.

OPEN LEER CENTRUM (OLC)
We hebben op school een
“Onderwijs Leer
Centrum”(OLC).
Hier kunnen leerlingen tijdens
tussenuren en tot 16:30 uur
terecht om te werken aan de
verschillende opdrachten van
diverse vakken.
Leerlingen hebben hier ook de
beschikking over een
computer.

Mocht je vragen hebben, de OLC-medewerkers staan klaar om je te helpen.
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WIJ ZOEKEN EEN OUDER EN LEERLING VOOR ONZE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Alle ouders/verzorgers en leerlingen hebben op 14 september jl. een mailbericht ontvangen met de
oproep voor kandidaten die lid willen worden van onze Medezeggenschapsraad.
Heeft u interesse, reageer dan uiterlijk 1 oktober door een mailtje te sturen naar:
a.landman@stichtinglvo.nl
U kunt alle informatie nog een keertje teruglezen op onze website: Onze MR is op zoek naar een
leerling en ouder/verzorger | Bonnefanten College

ONDERWIJSBEURS ZUID VELDHOVEN
Voor leerlingen die nog niet weten wat ze willen gaan studeren, wordt de Onderwijsbeurs Zuid
georganiseerd. Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022 staat het Koningshof in Veldhoven in
het teken van Expeditie Studiekeuze. Tijdens dit studiekeuze-evenement doe je inspiratie over de toekomst
op.
Op de Onderwijsbeurs Zuid zijn ruim 100 (onderwijs)instellingen uit binnen- en buitenland aanwezig die je
kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie. Er zijn opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau.
Naast de vele scholen en opleidingen tref je er ook (leerwerk)bedrijven uit verschillende branches aan. Zij
kunnen precies vertellen welke studie je moet volgen voor een bepaald beroep of hoe het is om na je
studie binnen die branche aan het werk te gaan.
Daarnaast zijn er allerlei voorlichtingen over bijvoorbeeld studeren in het buitenland en kunnen bezoekers
inzicht krijgen in de verschillen tussen het voortgezet en hoger onderwijs. Om een goed beeld te krijgen van
verschillende interessegebieden en welke opleidingen daarbij passen, vinden er voor elk niveau en
interessegebied voorlichtingen plaats. In deze interactieve sessies leren leerlingen wat het inhoudt om een
opleiding binnen een bepaald interessegebied te volgen. Welke studiemogelijkheden zijn er? Welke
beroepen passen daarbij? En welke vaardigheden zijn handig om te hebben.
Daarnaast delen (oud)-studenten van verschillende scholen eigen ervaringen en vertellen zij waarom zij
voor hun studie(richting) en school hebben gekozen.
Voor meer informatie, het programma, de deelnemerslijst en aanmelden gaat u naar de website van de
Onderwijsbeurs Zuid: https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl
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STALLEN FIETSEN
Fietsen moeten in de fietsenrekken geplaatst worden en niet ernaast. Dit om te voorkomen dat
fietsen onnodig beschadigd worden.
Let er ook op dat uw zoon/dochter zijn/haar fiets op slot doet.

STICHTING LEERGELD
De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van
maximaal 120% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs
zoals de aanschaf van lesmaterialen (pennen, schriften, schooltas of rugzak), gymkleding,
praktijkmaterialen, een rekenmachine of een laptop.
Op onze website vindt u hier meer informatie en een presentatie over:
Stichting leergeld (bonnefantencollege.nl)

INFORMATIEAVOND GLOBAL EXPLORATION
Stichting Global Exploration organiseert voor leerlingen van 16 jaar en ouder, en voor leerlingen die
dit schooljaar 16 worden, een reis naar Zuid-Afrika. Deze reis gaat plaatsvinden in juli 2023.
Op woensdag 5 oktober a.s. om 19:30 uur is er een informatieavond gepland op het Bonnefanten
College, georganiseerd door Stichting Global Exploration.
Mocht uw zoon/dochter geïnteresseerd zijn, bent u hier van harte voor uitgenodigd samen met uw
zoon/dochter.
U kunt alvast eens een kijkje nemen op de website www.global-exploration.nl. Op social media vindt
u de blogs van de reis naar India die onze leerlingen afgelopen zomer hebben gemaakt:
Xplore Bonnefanten (Facebook) en bonnefantenxplore (Instagram).

Met vriendelijke groet,
Veerle Alkemade (Clusterleider Global Exploration)
Jaap Kooijman (Begeleider)
Renilde Zwartkruis (Landencoördinator Zuid-Afrika)
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