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Het is bijna weer meivakantie, maar daar lijkt het qua temperatuur nog niet
echt op. Laten we hopen dat het een beetje meevalt en dat we met zijn
allen een zonnige meivakantie hebben.
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Ook de komende week willen we alvast wel wat aangename temperaturen,
want klas 4 heeft deze week hun laatste lessen en traditioneel is er dan
weer een slaapfeestje rond de schoolcamping, waarbij het natuurlijk wel
lekker is wanneer het niet te koud is! Wat er precies deze week nog gaat
gebeuren, is mij ook niet helemaal duidelijk, maar dat zien we vanzelf. De
afgelopen jaren was dat ook het geval en tot nu toe ging dat prima, dus ik
ga er van uit dat het nu ook weer goed zal verlopen. We hebben leuke,
zelfstandige leerlingen met genoeg verantwoordelijkheidsgevoel, dus dat
zal wel loslopen. Of ze ook een stunt in gedachten hebben, is natuurlijk nog
geheim en altijd weer een spannend moment wanneer je op school komt
op de laatste lesdag klas 4.
Direct na de meivakantie op maandag 6 mei starten de basis- en
kaderleerlingen met hun D&P-examen en dit duurt tot en met woensdag.
Op donderdag starten dan de theoretische examens voor alle niveaus. Veel
succes iedereen! Het zou mooi zijn wanneer we weer net zo’n fantastisch
resultaat als vorig jaar kunnen behalen, dus duimen maar!
Wat personeel betreft zijn er een paar wijzigingen. Na de voorjaarsvakantie
heeft Auke van der Zee van uitzendbureau Maandag tijdelijk de lessen
wiskunde in de onderbouw verzorgd, maar dat gaan we na de meivakantie
weer met onze eigen mensen doen, die dan geen les meer hebben in klas 4.
Etienne doet de beide eerste klassen en Folkert de tweede. Volgend
schooljaar worden deze lessen verzorgd door Jan de Jong, die dus niet
alleen de lessen drama zal geven, maar volledig bij de BWS in dienst komt.
Wij zijn hier heel erg blij mee en heten hem van harte welkom op onze
school!

Daarnaast heeft Machteld Zwaagstra aangegeven dat ze met pijn in het hart de BWS gaat
verlaten. Super jammer natuurlijk, maar het is niet anders. De advertentie voor een docent
Engels is geplaatst en de eerste reacties zijn al binnen. Begin mei voeren we de gesprekken
en dan laat ik jullie z.s.m. weten wie er volgend jaar bij komt. Verder zijn er nog een aantal
wijzigingen in de formatie, maar daarover meer in de laatste nieuwsbrief van het schooljaar.
Ik wens jullie namens alle collega’s allemaal een hele prettige meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Bernard Kamsma
Directeur BWS

Belangrijke data t/m juli 2019
22 april t/m 3 mei

Meivakantie

6 mei

Start examens D&P praktijk

9 mei

Start examens D&P en T

13 t/m 17 mei
16 mei
16 mei
20 mei
27 mei
28 mei
28 mei
30 en 31 mei
10 juni
12 juni
14 juni
17 t/m 21 juni
17 t/m 19 juni
27 juni
28 juni
28 juni t/m 3 juli
3 juli
4 juli t/m 19 augustus

Schoolreis klas 3 Berlijn
Schoolreis klas 1 Walibi
Schoolreis klas 2 Amsterdam
GGD op school
Klas 1 excursie Groningen
Leerlingen ’s middags vrij
Groep 8 kennismakingsmiddag
Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Examenuitslag
Beachrugby
Toetsweek klas 3
Herexamens
Schoolfeest
Uitslag herexamens
Alternatieve week
Diploma-uitreiking
Zomervakantie

Coördinatoren Leerlingbegeleiding
Op de BWS heeft elke leerling een eigen mentor. De mentor begeleidt en adviseert de
leerlingen waar dit nodig is. Ook houdt hij de studievoortgang van zijn of haar leerlingen in
de gaten en is het eerste aanspreekpunt in het geval van persoonlijke, studie-gerelateerde
kwesties. Al met al is de mentor dus een belangrijke spin in het web.
Aangezien het onderwijs nooit stilstaat, zijn wij aan het onderzoeken hoe wij het mentoraat
op de BWS nog beter en effectiever kunnen maken dan dat nu al het geval is. Vanaf komend
schooljaar zullen wij als coördinatoren leerlingbegeleiding onderbouw (Lisanne) en
bovenbouw (Eelke) hier een rol in spelen en zijn wij op zoek naar manieren om het
mentoraat opnieuw vorm te geven. Hierbij kijken we niet alleen naar de rol van de mentor,
maar ook naar de rol van de leerling en de ouders. Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk op
elkaar afstemmen?
Op deze vragen proberen wij in de komende weken een antwoord te vinden, zodat we vanaf
het komende schooljaar onze leerlingen nog beter kunnen begeleiden. Van belangrijke
wijzigingen brengen we u uiteraard op de hoogte en u zult er op ouderavonden ongetwijfeld
meer over horen.
Lisanne de Kruijff
Eelke Manche

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
(voorheen bekend onder de naam Vensters voor Verantwoording). Hiermee kan onderzocht
worden hoe onze school het doet ten opzichte van andere scholen in Nederland.
De tevredenheid van ouders werd gemeten aan de hand van een vragenlijst van 15 vragen:

Dit jaar hebben in totaal 26 van de 38 ouders de enquête ingevuld. Het gemiddelde
eindcijfer dat hier uitkwam, was een 7,1. Dit resultaat kunt u uitgesplitst naar vraag
terugzien op Scholenopdekaart. Wij willen alle ouders die de enquête hebben ingevuld
hartelijk danken.
Jildou en Jolanda
Kwaliteitszorg BWS

Examens

Ook Fokke en Sukke hebben het zwaar met het examen…..
Dit wordt maar al te duidelijk als je het examenboekje bekijkt dat onze vierdeklassers
onlangs hebben gekregen.
Als deze boekjes uitgedeeld worden, realiseer je je pas hoe snel een schooljaar gaat; ja, hoe
snel de vier jaar op de BWS voorbij zijn gegaan.
Een laatste jaar waarin weer veel is gebeurd: de leerlingen hebben een geweldig
sinterklaasfeest georganiseerd en we zijn gezellig met z’n allen een dagje naar Leeuwarden
geweest.
Maar dan is het nu toch bijna zover: het eindexamen!
Hoewel, bijna: de leerlingen met tekenen als eindexamenvak, hebben hun praktische
gedeelte al afgerond.
Van maandag 6 t/m woensdag 8 mei gaan de leerlingen van 4 D&P bezig met het praktische
gedeelte van hun examen. De T-leerlingen gaan op donderdag 9 mei van start met biologie.
4 D&P gaan dan ook verder met het theoretische gedeelte van hun examen: Engels.
De laatste examens zijn op maandag 20 mei voor 4 D&P: biologie en nask-1. Het laatste
examen voor de leerlingen van 4T is op dinsdag 21 mei: tekenen (kunstgeschiedenis).
Dan volgen een paar spannende weken. Op woensdag 12 juni met het zweet in je handen
wachten op het bevrijdende telefoontje: je krijgt dan te horen of je geslaagd bent of gezakt.

Het kan natuurlijk zijn dat je een herexamen hebt. Net een onvoldoende te veel. Gelukkig
kun je dat m.b.v. een herexamen nog herstellen.
Deze herexamens zijn van maandag 17 t/m woensdag 19 juni. Op vrijdag 28 juni volgt de
uitslag van deze herexamens.
Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de ouders is dit een spannende periode. Wij
hopen natuurlijk dat we deze met z’n allen op woensdagavond 3 juli goed af kunnen sluiten.
Dan vindt de diploma-uitreiking plaats en sluiten we vier jaar BWS definitief af.
Inge Bakker
Mentor klas 4
Uitstapje klas 4
Woensdag 10 april zijn we met klas vier op reis geweest. We verzamelden ons om twintig
over acht bij de steiger in Nes. Met een koude wind, maar droog en zonnig, en het
vooruitzicht op een leuk uitstapje gingen we op pad.
Met een touringcar werden we naar de oude gevangenis, de Blokhuispoort, gebracht. We
kregen daar een rondleiding door twee oud-bewaarders. Na deze rondleiding was het voor
de meeste leerlingen duidelijk dat het beter was niet met justitie in aanraking te komen, om
van de isoleercel maar helemaal niet te spreken. Helaas kon meneer Fokkema wegens ziekte
dit jaar zijn verhaal niet doen. In de oorlog zat deze meneer in het verzet en werd hij
gearresteerd door de Duitsers. Hij werd met 49 anderen bevrijd door andere
verzetsmensen. Deze bekende actie is ook verfilmd met als titel De Overval. Een
indrukwekkend verhaal.
Na de gevangenis hadden de leerlingen tijd om in Leeuwarden op eigen gelegenheid een
eenvoudige doch voedzame maaltijd (McDonalds) te nuttigen. Ook hebben sommige
leerlingen wat winkels met een bezoek vereerd.
Na de lunch zijn we naar de klimwand gegaan. Dit was best een spectaculair gezicht, wat
een hoogte! Na instructie konden de leerlingen zich de hoogte in wagen. Goed te zien hoe
een aantal leerlingen hun eigen grenzen konden verleggen en hun angst overwinnen!
Daarna kwam er alweer een eind aan deze gezellige dag en zijn we met de touringcar terug
naar Holwerd gegaan. Voor zeven uur kwamen we weer op het eiland aan.
De mentoren van klas 4

MAS
Nog een paar weken te gaan en dan kunnen de leerlingen weer hun Maatschappelijke stage
afronden.
Ieder jaar is het mooi te zien hoeveel inzet de leerlingen hebben getoond. Er is opnieuw
flink meegeholpen bij de dorpsfeesten, sportactiviteiten, collectes, diverse eilander
evenementen, kunstmaand, nazorg vogels, eendenvijver in Hollum, molendagen, hulp bij
kinderspelletjes etc.
Ook dit jaar is de stage bij De Stelp weer opgepakt en hebben een aantal leerlingen
meegeholpen bij de middagactiviteiten voor de ouderen.
Als u nog ideeën heeft waarbij de leerlingen van de BWS voor hun MAS kunnen meehelpen,
dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daarbij wilt betrekken.
Verder hebben wij het verzoek of u de mas-briefjes van uw kind van te voren wilt
ondertekenen. Het gebeurt toch nog te vaak dat wij briefjes terugkrijgen waar geen
toestemming vooraf is gegeven. Wij willen niet alleen graag dat u weet wanneer en met
welke maatschappelijke activiteit uw kind bezig is, maar ook is uw handtekening
noodzakelijk voor de verzekering die wij als school hiervoor hebben afgesloten.
Voor het volgend schooljaar kunnen de leerlingen zich al opgeven voor de ambachtelijke
dag in Ballum en de kinderactiviteiten in De Toel.
Het grote Trekkertrek evenement is deze zomer op 20 en 21 juli !!!
Voor nu wens ik u fijne zonnige Paasdagen!
Cynthia van Blitterswijk

