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WIJ VRAGEN AANDACHT VOOR 
 

• Jaaragenda vanaf 2e periode 2022-2023: op de website vindt u de meest recente versie van onze 
jaaragenda. Via dit linkje komt u meteen bij de up-to-date versie:  
https://www.bonnefantencollege.nl/media/9504/221130jaaragenda20222023websitedec22.pdf  
Zo bent u altijd op de hoogte. 

• Medewerking gevraagd voor enquête profielwerkstuk: verzoek aan leerlingen om de vragenlijst in 

deze link in te vullen: https://www.survio.com/survey/d/Q8K4X5J1A5B6Q8D6Z  
 
 

 

VOORLICHTING HALT 
 
Deze week en volgende week komen medewerkers van Bureau HALT tijdens de mentorlessen 2 lessen 
voorlichting geven aan onze 2e jaars leerlingen. Deze lessen zijn gemaakt op basis van een inventarisatie in 
klas 1 wat betreft de onderwerpen waar de leerlingen graag meer informatie over willen hebben. Zie de 
bijlage. 
 
 

PROJECT KRUISPUNT  
 
Op 20 december is Team Alert op onze school met het project Kruispunt. Dit in het kader van de verkeers- 
actieve school van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg. 
Het project Kruispunt is voor de leerlingen voor de 3e klassen TL, havo en vwo. 
 
 
 

https://www.bonnefantencollege.nl/media/9504/221130jaaragenda20222023websitedec22.pdf
https://www.survio.com/survey/d/Q8K4X5J1A5B6Q8D6Z
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Het doel van Kruispunt is om op een aansprekende manier veilig fietsgedrag in het verkeer te stimuleren bij 
jongeren. Jongeren van 12 tot en met 24 jaar vormen in vergelijking met andere verkeersdeelnemers een 
relatief grote risicogroep. Als ze minder afgeleid zijn, houden ze zich beter aan de verkeersregels en zijn ze 
veiliger. We willen hen dit leren op een nagemaakt, virtueel kruispunt.  
 
In de setting van een nagemaakt kruispunt, te midden van verkeerslichten, debatteren leerlingen over hun 
eigen gedrag in het verkeer. Een debatleider van Team Alert brengt het gesprek over verkeersveiligheid op 
gang met filmpjes, stellingen en leuke spelopdrachten. Door een competitie-element doen alle leerlingen 
actief mee. Er wordt één vak uitgeroepen tot winnaarsvak. Daarnaast kiest de jury ook nog de beste 
debater. Het winnaarsvak krijgt een slim prijsje dat als reminder dient en de beste debater krijgt een 
bioscoopbon mee naar huis.  
 

 

SOLLICITATIETRAINING GEORGANISEERD DOOR JINC 

 
Op donderdag 15 december wordt door JINC in samenwerking met de mentoren van de 3de klassen 
Basis/Kader en TL een sollicitatietraining georganiseerd. 
 
In het voortraject hebben de leerlingen een CV gemaakt en een sollicitatiebrief, dat als basis dient 
voor een sollicitatiegesprek. 
 
Op de 15e december komen personeelsfunctionarissen en directeuren van diverse bedrijven en 
overheidsinstellingen naar het Bonnefanten College om middels rollenspellen te laten zien hoe je 
een sollicitatiegesprek maakt of breekt. 
 
Meer informatie over JINC kunt u vinden op de website: www.jinc.nl  
 
JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt en waarin ieder 
kind kansen krijgt. Om dat te bereiken, helpen we kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op 
de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk 
werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren.  
 

 
 
 

http://www.jinc.nl/
https://www.jinc.nl/ons-werk/projecten/
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LEERLINGEN BECO BEZOEKEN ZUYD HOGESCHOOL 
 
Van 7 t/m 9 november jl. waren 11 HAVO-5 leerlingen te gast bij Zuyd 
Hogeschool te Sittard.  
Hier volgden ze in de ochtend drie dagen lang Masterclasses 
marketing, finance, mvo en HR-management in het kader van hun 
profielwerkstuk bedrijfseconomie.  
 
In de middaguren verhuisden de leerlingen van de collegebanken naar 
de werkruimtes om de geleerde theorie te verwerken in hun 
profielwerkstuk.  
Aan het einde van de laatste middag moesten de leerlingen in een 
presentatie aan docenten van Zuyd laten zien wat ze van de 
masterclasses hadden geleerd.  
 
Drie intensieve en vermoeiende dagen, waarbij de leerlingen echter 
grote stappen hebben gemaakt met hun profielwerkstuk. Niet 
onbelangrijk: Saar Groutaers en Isabelle van den Berg ontvingen in dit 
verband de eerste prijs voor de beste presentatie! 
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WORKSHOP ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN 
 
In week 46 zijn de klassen havo 5 en vwo 5 naar Centre Céramique gegaan voor een workshop 
‘academische vaardigheden’. Tijdens deze workshop hebben de klassen een korte rondleiding door 
de stadsbieb gekregen en hebben ze gezocht naar (digitale) bronnen voor hun profielwerkstuk.  
 
Deze workshops zijn in de bovenbouwklassen Nederlands geïntroduceerd om de leerlingen beter voor 
te bereiden op de overgang naar hun HBO of universitaire studie. Deze opgedane kennis is tevens 
vakoverstijgend en komt van pas bij alle andere vakken waarbij de leerlingen bronnen moeten 
raadplegen. Volgend jaar willen we deze workshop al eerder aanbieden (in havo 4/vwo 5) en in  
havo 5/vwo 6 wordt een verdiepende workshop aangeboden.  
 
Hopelijk zien de leerlingen de resultaten terug in de profielwerkstukken, andere verslagen en projecten! 
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VOORSTELLING GOOD GAME  

 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van het Bonnefanten College, 
 
Op 14 juni zijn we bijeengekomen op jullie school. Het was een bijzondere avond waarin wij met elkaar 
verhalen, ervaringen en soms ook zorgen deelden in bijzijn en onder leiding van jeugdpsychiater 
Dr. Glenn Helberg.  
 
Wij hebben in deze ontmoeting met jullie veel kennis en inspiratie opgedaan, die wij nu hebben verwerkt in 
de voorstelling Good Game. 
Wij zijn dan ook heel blij met het resultaat! En eindelijk is het zover! 
 
 

 
 
Good Game gaat in première op dinsdag 13 december om 20:30 uur (60 min. met nagesprek).  
Locatie: Cultuurhuis Ainsi, Lage Kanaaldijk 112, Maastricht. 
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PAARSE VRIJDAG 
 
Paarse Vrijdag is een dag waarop 
scholieren en studenten op school hun 
solidariteit kunnen tonen 
met lesbiennes, homoseksuelen, 
transgenders en biseksuelen (lhtb’ers). 
 
In Nederland wordt deze dag sinds 
2010 ieder jaar op de tweede vrijdag 
van december gehouden. 
 
Veel scholen in Nederland kleuren 
deze vrijdag paars ter ere van Paarse 
Vrijdag: een dag waarop leerlingen, 
studenten en docenten in paarse 
kleding hun solidariteit tonen met 
lhtb’ers. 
 
Paarse Vrijdag op 9 december 2022.  
We zullen binnen de school posters, vlaggetjes e.d. ophangen. 
Mentoren zullen in week 50 en 51 (12 t/m 23 december) dit thema bespreekbaar maken binnen de 
mentorles. 
 
Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij de mensen van het O-team. 
 

 


