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Vorig jaar kregen we in de voorjaarsvakantie een dik pak sneeuw en kon je
op de arrenslee door het dorp, maar dat is vanaf vandaag in ieder geval niet
meer aan de orde. De lente is begonnen met prachtig mooi zonnig weer en
als voorbode stond er vanmorgen zelfs een eigenwijs reebokje volkomen op
zijn gemak voor mijn raam. Op welke school in Nederland maak je dat mee!
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De eerste twee maanden van het jaar zitten er weer bijna op. Een relatief
korte periode van 6 gewone lesweken zonder onderbreking van feest- en
andere vreemde dagen, maar met name voor de examenklassen een
belangrijke periode, waarin voor een groot gedeelte de basis gelegd wordt
voor de laatste fase met daarin nog een belangrijke toetsweek en natuurlijk
het eindexamen. Daarover de volgende keer meer.
Zoals ik in een eerdere mail al aangaf, hebben wij de wiskundelessen in de
onderbouw tot de voorjaarsvakantie tijdelijk intern vervangen, maar vanaf
maandag 25 februari worden deze lessen gegeven door Auke Jan van der
Zee uit Sint Annaparochie. Auke is een ervaren docent, die wat ons betreft
als meest geschikte kandidaat uit de sollicitatieprocedure kwam en hij heeft
er erg veel zin in.
Ook bij de vervanging voor D&P is er een wijziging. Marco gaat 5 lesuren in
klas 3 geven en Mariëlle twee in klas 4. Om Marco niet al te veel te
belasten, neem ik een aantal van zijn taken als bovenbouw coördinator
over en ook de lessen Duits in klas 1b/hv.
Namens alle collega’s wens ik jullie allemaal een hele plezierige
voorjaarsvakantie!
Met vriendelijke groet,
Bernard Kamsma
Directeur BWS

Belangrijke data t/m april 2019
18 t/m 22 februari

Voorjaarsvakantie

4 maart

GGD Fryslân op school

5 maart

LOB klas 3

5 maart
5 maart
11 t/m 15 maart

Herkansingen
10-minuten gesprekken
Stage klas 4D&P aan de wal
Voorlichtingsavond
vakkenpakketkeuze ouders klas 3
Voorlichtingsavond ouders groep 8
Stage klas 3D&P op Ameland
Toetsweek klas 4T
Klas 4 schoolreis
Herkansingen
Klas 3 vakkenpakket inleveren
Akkoordverklaring klas 4
Laatste schooldag klas 4
Meivakantie

11 maart
18 maart
1 t/m 12 april
3 t/m 9 april
10 april
16 april
16 april
17 april
19 april
22 april t/m 3 mei

Onderbouw
De voorjaarsvakantie staat voor de deur en dat is mooi om naar uit te kijken. De periode
vanaf de kerstvakantie is dit jaar vrij kort geweest, maar daar zal menigeen niet mee zitten.
Deze week hadden de leerlingen van klas 1 en 2 nog een sportactiviteit rondom de school.
Einde periode 2
In de week van 28 februari gaan de rapporten mee naar huis en een week later zijn er 10minuten gesprekken. Bij de rapporten wordt een formulier meegegeven waarop u als ouder
kunt aangeven welke docenten u wilt spreken. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een mentor
u wil spreken en dat al aangevinkt heeft.
Cito-toetsen
De leerlingen van klas 2 beginnen na de voorjaarsvakantie al snel met de Cito-toetsen voor
Nederlands, Engels en wiskunde (Toets 2). De afname van deze toetsen neemt een aantal
weken in beslag en zal voornamelijk plaatsvinden tijdens kwt-uren. De uitslag hiervan wordt
eind april verwacht.

Schoolreizen en excursie
Klas 1 en 2 gaan 16 mei op schoolreis. De 1e klas kan zich uitleven in Walibi en klas 2 heeft
een dagje Amsterdam voor de boeg.
Klas 1 gaat vanuit het leergebied Mens en Maatschappij nog een dag naar Groningen. De
datum hiervan is nog niet bekend, maar daar wordt u later over geïnformeerd.
Voor nu alvast een fijne vakantie.
Etienne Meulenbeld
Onderbouwcoördinator
Bovenbouw
Met de toetsweek sluiten we de tweede periode af en daarmee breekt voor klas 4 de laatste
periode op de BWS aan.
Na de voorjaarsvakantie start klas 3 met de voorbereidingen op de vakkenpakketkeuze.
Hiervoor is een voorlichtingsavond gepland voor de ouders en een oriëntatiemiddag voor de
leerlingen. Verder in de nieuwsbrief leest u meer hierover.
Ook beginnen de leerlingen van klas 3t en 3t+ met het GPO. Deze Grote Praktische Opdracht
is bedoeld om vaardigheden te toetsen door een onderzoek te doen en daarbij een
passende presentatie te verzorgen. Het GPO legt de nadruk op de presentatievorm en
bereid zodoende voor op het Sectoronderzoek in klas vier.
Voor de Kader- en Basisleerlingen uit klas drie en vier staan er stages in de planning. de
leerlingen van klas 4 zullen hun stage aan de wal doen in week 11 en klas 3 zal in week 14 en
15 op het eiland zijn stage gaan lopen.
Dan komen voor de leerlingen van klas 4 de examens al weer snel dichterbij, op 19 april is
de laatste schooldag en na de examens van 9 tot 21 mei, komt een einde aan vier jaar BWS.
Wij wensen de leerlingen van klas vier heel veel succes deze laats periode en met de
voorbereidingen op een, hopelijk, succesvol examen!
Stagiaire
De komende weken hebben we een stagiaire uit Duitsland bij ons op school. Ann Katrin
Hellenbrandt doet de lerarenopleiding Nederlands en Duits in Münster en in het kader van
taalverwerving zal ze lessen bijwonen. Voor sommigen zal ze geen onbekende zijn omdat ze
afgelopen zomer bij de VVV heeft gewerkt. Ze zal in zowel de onder- als bovenbouw
meedraaien met verschillende vakken. Deze week is ze enthousiast begonnen en wij zijn erg
onder de indruk van haar kennis van het Nederlands. We wensen haar een leerzame tijd op
de BWS.
Marco Mosterman
Bovenbouwcoördinator

Van het decanaat
Zit je nog maar halverwege klas 3, moet je je al bezig gaan houden met je toekomst:
wie/wat wil ik later worden; welke opleiding moet ik daarvoor volgen; waar kan ik die
opleiding volgen.
Om de leerlingen daarbij te helpen wordt er in klas 3 (en volgend jaar in klas 4) een aantal
activiteiten georganiseerd. De eerste vindt plaats op dinsdag 5 maart: OSB ochtend klas 3.
Wat houdt dat eigenlijk in, OSB? We hebben het dan over oriëntatie op studie en beroep,
als onderdeel van LOB ( Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding )
Iedereen krijgt hier twee keer mee te maken: één keer in de derde en één keer in de vierde.
Dinsdag 15 januari konden de derdeklassers al gebruik maken van de OSB voor klas vier.
Vertegenwoordigers van een aantal ROC’s waren naar Ameland gekomen om iets te
vertellen over de opleidingen die bij hen gevolgd kunnen worden.
Veel leerlingen van de derde klas zijn die middag even komen kijken om een idee te krijgen
van de mogelijkheden die de verschillende scholen bieden.
5 maart krijgt deze middag een vervolg. De decanen gaan de leerlingen van alles vertellen
over vervolgopleidingen en vakkenpakketten. De voorlichting zal gericht zijn op mbo en
havo/vwo. Voor nog niet iedereen is het duidelijk: ga ik na de vierde klas een mbo-opleiding
doen of ga ik naar de havo of misschien wel naar het vwo.
Verder gaat iedereen die ochtend bezig met het programma van Qompas.
Hier zijn de leerlingen al geruime tijd mee bezig en dat zal deze ochtend een vervolg krijgen.
Op maandag 11 maart worden de ouders over dit alles geïnformeerd.
Een uitnodiging voor deze voorlichtingsavond wordt binnenkort verstuurd.
Nog even een paar belangrijke data:
•
•
•
•

5 maart: inleveren voorlopig vakkenpakket
11 maart 19.30 uur Ouderavond klas 3 ( LOB )
10 april: versturen van adviezen
16 april: inleveren definitieve vakkenpakket

Inge Bakker
Ignatia Metz
Decanen BWS

Mollen op Ameland
Van nature komen mollen niet voor op de Waddeneilanden, maar 29 januari en 5 februari
waren er toch echt mollen op Ameland. Alleen, ze
leefden niet meer. Leerlingen uit klas 4 konden kiezen
voor een snijpracticum tijdens het keuze-KWT.
Uiteindelijk hebben we met twee groepen van 10
leerlingen het snijpracticum uitgevoerd.
Voor de mol is gekozen omdat het diertje qua organen
sterk op de mens lijkt en ik gemakkelijk aan dode
mollen kon komen. Zelf ga ik wel eens te mollen
vangen. Maar omdat ik er nu zo’n 20 nodig had, hebben
boeren en mijn vader mollen geleverd.

Mollen leven ondergronds en eten voornamelijk
wormen en andere kleine diertjes. Met een mollenklem
worden ze gevangen en zijn ze direct dood.
Boeren willen geen mollen in hun weiland, de bodem
gaat kapot. Normaal gesproken worden de dode mollen
weggegooid, maar deze mollen hebben nog een functie
binnen het onderwijs kunnen vervullen.
De leerlingen gingen dapper te werk, ze vonden het spannend en interessant! Hart, longen,
lever en nieren werden eruit gehaald. Deze organen werden nader bestudeerd. Daarnaast
konden ze zien of het een mannetje of vrouwtje was. Ik hoop dat dit practicum niet snel
vergeten wordt en ze er veel van geleerd hebben.
Jildou Oud

Stage klas 4D&P
Voor de leerlingen in de beroepsgerichte leerweg van het VMBO is het volgen van beroeps
oriënterende stages een onderdeel van hun opleiding. De stages vinden plaats in het 3e en
het 4e leerjaar.
De stage in het derde leerjaar vindt plaats op Ameland. In het vierde leerjaar, waarbij er
twee stageperiodes zijn, vindt de 1e stage plaats op Ameland en de 2e stage vindt
plaats aan de wal.
De stages in het 4e leerjaar zijn zogenaamde ‘snuffel’-stages. Dit houdt in dat de leerling een
kijkje gaat nemen in een bedrijf, op een school of een gemeentelijke instelling of iets
vergelijkbaars. De leerlingen dragen in de eerste instantie zelf aan waar ze graag naar toe
willen en lukt dit niet dan wordt er door school een passende stageplaats aangewezen. Op
Ameland zijn de lijntjes kort, waardoor het vinden van een geschikte stageplaats meestal
weinig problemen oplevert. Men is vaak bereid hun medewerking te verlenen.
Het vinden van stageplaatsen aan de wal is niet altijd even eenvoudig, dit hangt o.a. samen
met het feit dat meerdere scholen een stageplaats zoeken. Maar mede door de actieve rol
van de leerling lukt het ons altijd nog om een geschikt stageadres te vinden.
In de stage verricht de leerling passende werkzaamheden en wordt begeleid door een
stagebegeleider. Naast het verrichten van de werkzaamheden maakt de leerling ook een
stageverslag, waarin hij/zij, naast de dag/foto verslagen, ook de van tevoren vastgestelde
vragen beantwoordt. De stage en het daarbij behorende verslag zijn een belangrijk
onderdeel van het SE (schoolexamen) en tellen dan ook mee als moduulcijfer.
De leerlingen van klas 4 D&P hebben, zoals aangegeven, 2 stageperiodes, van ieder een
week, in het schooljaar.
De eerste stageperiode op Ameland hebben de leerlingen in oktober vorig jaar afgerond. De
tweede stageperiode zal in de week van 11 t/m 15 maart plaatsvinden. Voor de leerlingen is
de stage aan de wal meestal een extra spannende, maar zeker ook leerzame periode.
Tijdens deze stageperiode wordt er door één van de D&P docenten een bezoek gebracht
aan het stage-bedrijf. Soms moeten er vele kilometers voor afgelegd worden; om even “de
kop om de deur te steken”.

Maar we doen het met alle liefde en het wordt dan ook enorm gewaardeerd.
Namens de D&P docenten.
Carolien Wassenaar

Schoolreis klas 2
Op donderdag 17 januari zijn we met alle leerlingen van klas 2 op schoolreisje naar
Leeuwarden geweest. Het oorspronkelijke programma zou ons naar de schaatshal en het
Verzetsmuseum leiden, maar die laatste activiteit moest door omstandigheden worden
gewijzigd naar de gloednieuwe klimhal waar ze ons graag wilden ontvangen. Deze sportieve
klas kon daar niet heel erg mee zitten en was enthousiast over het programma. Na gezellige
boot en busreis kwamen we aan in de klimhal waar we werden opgesplitst in de vier
mentorgroepen waarna we gingen boulderen, gezekerd aan een klasgenoot en zelfstandig
gingen klimmen op verschillende klimmuren.

Stoere klimsters Roos en Shauri.

Level up!

Boulderen!

Een aantal leerlingen vlogen als een speer naar boven, anderen moesten eerst wat angsten
zien te overwinnen, maar alle leerlingen zijn zonder uitzondering naar boven gegaan, na
aanmoediging van klasgenoten en vier heel trotse mentoren. Van die laatste durfde er
eentje het zelf aan om naar boven te gaan en niet zonder succes, ook hij bereikte het
plafond!

Roy in actie!
Van de klimhalbegeleiders kregen we dikke complimenten over de inzet van de groep en na
het maken van een mooie groepsfoto gingen we terug de bus in voor onze tweede activiteit
in de Elfstedenhal.

Na even te hebben gewacht in de kou konden daar de schaatsen worden ondergebonden en
vlogen leerlingen over het ijs. Ook kwamen we een heuse Amelandse mystery guest tegen,

jawel, onze eigen Johan. Die kwam ook vrolijk een rondje met ons meeschaatsen voor de
gezelligheid.

Na ruim anderhalf uur schaatsen was het tijd om gedag te zeggen en vertrokken we voor de
terugreis naar school. We kijken terug op een sportieve en gezellige dag!
Tessa Schopman
Mentor klas 2
Kwaliteitszorg
De BWS vindt het belangrijk zo veel mogelijk openheid van zaken te geven over de
resultaten van onze school. Daarom doen we mee aan het project Scholen op de kaart
(soms ook Vensters genoemd).
Begin deze week is er vanuit Kwaliteitszorg een enquête verstuurd naar de ouders van de
leerlingen van klas 3. Hiermee kan onderzocht worden hoe onze school het doet ten
opzichte van andere scholen in Nederland.
We hechten waarde aan uw mening. Bent u ouder klas 3 en heeft u de enquête nog niet
ingevuld dan vragen wij u dit alsnog te doen.
Jolanda en Jildou
Kwaliteitszorg BWS

