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Communicatie Brandenberg      Oktober 2021 

 

De eerste weken zitten er op 

Voordat de herfstvakantie begint maken we traditiegetrouw nog een nieuwsbulletin.  

De afgelopen weken is door leerlingen en medewerkers al weer veel werk verzet op 

Brandenberg. De lessen zijn weer begonnen met volle klassen. De eerste weken moesten 

we echter wel nog een mondkapje dragen. Dat is inmiddels afgeschaft. We zijn bovendien 

gestart met de ontwikkelblokken en de talentblokken in de onderbouw. Daarover zijn de  

reacties overwegend positief. Na lange (corona)tijd konden we er ook weer eens met de 

leerlingen op uit. Daarbij hebben we het nuttige met het aangename verenigd door op 15 

oktober allerlei sportieve activiteiten te organiseren op Fun Valley, Snowworld, en bij het 

klimpark in Brunssum. 

 

 

Lezing over het Puberbrein door Aletta Smits (voor ouders en docenten) 

Humoristisch en inspirerend 

 

Of ze nu 12 of 20 zijn(ze zullen het zelf niet willen horen, maar tot hun 25e is het brein van 
pubers in ontwikkeling en zijn ze –wetenschappelijk gezien-onvolwassen), pubers voelen 
voor volwassenen vaak als een vreemde levensvorm. Ze lijken niet vatbaar voor de meest 
logische argumenten, ze maken onnavolgbare keuzes en roepen-naast wat nostalgie-vaak 
wrevel en onbegrip op. Waarom komen ze niet uit bed, waarom denken ze nergens aan, 
waarom zijn ze zo wispelturig en waarom zijn ze aan hun mobiele telefoon vastgekit? 

Nieuwe ontwikkelingen 
Er is recent van alles over het puberbrein bekend geraakt. De lezing Puberbrein zet het voor 
u op een rij en geeft op humoristische wijze antwoord op bovenstaande vragen. Hoe kunnen 
opleiders, stagebegeleiders, roosteraars en docenten daarop aansluiten? En hoe kun je als 
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opvoeder je kind klaar stomen voor de maatschappij die geen boodschap heeft aan het 
bioritme van een puber? 

Over Aletta Smits 
Dr. Aletta Smits studeerde onder andere psychologie en ict. Ze wilde eigenlijk cabaretier 
worden, maar ze kan niet zingen. Dat is maar goed ook want presentaties geven is mooi 
werk en ze prijst zich gelukkig elke keer als ze voor een zaal mag staan om over dat 
wonderlijke puberras te vertellen. 

Wanneer:        woensdag  10 november 

Waar:              bibliotheek Landgraaf, Raadhuisplein 1 

Aanvang:       19.30 uur tot 21.00 uur 

Kosten:           €2,00 voor bibliotheekleden, €3,00 voor niet-leden 

Aanmelden:    is verplicht info@bibliotheeklandgraaf.nl  of 045-5695660. 

 

 

 

Praktische Profiel Oriëntatie  

 

Om leerlingen van onze onderbouw kennis te laten maken met de bovenbouwprofielen 
krijgen ze in leerjaar 1 en 2 Praktische Profiel Orientatie. In dat verband leren ze niet alleen 
onze eigen bovenbouwprofielen kennen, maar bezoeken ze ook het Techniek College 
Parkstad Limburg en gaan ze naar het Herle College om te proeven aan het profiel HBR 
(Horeca, bakkerij en recreatie). Op de foto zijn onze leerlingen aan de slag op het 
techniekcollege. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto: Leerlingen van Brandenberg aan de slag op het techniekcollege 
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Brandenberg opent leeslokaal om leesplezier te bevorderen.  
 
Op maandag 18 oktober is op Brandenberg een heus leeslokaal geopend door wethouder 
Alex Schiffelers en Marije Eijdems (directeur bibliotheek landgraaf). Het leeslokaal is een 
soort mini bibliotheek waar leerlingen kunnen gaan lezen. Het is bedoeld om leesplezier 
onder jongeren te bevorderen en taalachterstanden tegen te gaan. Het lokaal kwam tot stand 
door een goede samenwerking tussen de bibliotheek van Landgraaf en Brandenberg. Beide 
instellingen doen meer projecten samen. Het lokaal kon ingericht worden via de landelijke 
subsidieregeling “Leesoffensief”. De gemeente Landgraaf spreekt lof over dit project omdat 
het ook past in het gemeentelijk beleid met betrekking tot tegengaan van laaggeletterdheid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PTA en PTO  
 
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (het examenprogramma) moet zoals gebruikelijk 

voor 1 oktober klaar zijn en bij de inspectie van het onderwijs aangeleverd worden. Welnu, 

alles is klaar en de inspectie is op de hoogte. Het PTA is te vinden op de website van onze 

school. Hetzelfde geldt voor het PTO. Dat is het programma voor de onderbouw. Dat is 

eveneens op de website geplaatst. 

 

 

Brandenberg op sociale media 

 

Wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurd op Brandenberg? Kijk dan 

regelmatig online op onze sociale media. 

 

De website   https://brandenberg.bcpl.nl/ 

 

Facebook   https://www.facebook.com/bcpl.brandenberg 

 

Instagram   brandenberg_op_insta 
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De eerste toetsweek komt er aan! 

 

Van 15 tot en met 19 november is de eerste toetsweek van dit schooljaar. Om je goed te 

kunnen voorbereiden en om alles goed te laten verlopen is een toetsrooster gemaakt. Dat 

plaatsen we op de website. Bovendien ontvangen alle leerlingen dit toetsrooster via de mail. 

Tijdens de eerste mentorles na de herfstvakantie zal de mentor hier nog aandacht aan 

besteden en dan ontvangen de leerlingen een leerplanner. 

 

 

Coachgesprekken 

 

In de toetsweek van 15-19 november tijdens lesuur 1 en 2 vinden weer de coachgesprekken 

plaats (voorheen noemden we die loopbaangesprekken). Tijdens het coachgesprek kijkt de 

mentor of coach met een leerling terug op een ervaring en leert de leerling het antwoord 

zoeken op de vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Op die manier leert de leerling over 

zichzelf en leert hij een onderbouwde profielkeuze of keuze voor een vervolgopleiding 

maken. De mentor of coach maakt een afspraak met de leerlingen voor een tijdstip en 

lokaal.Leerlingen, die het coachgesprek gehad hebben en wachten op hun toets kunnen van 

de tijd gebruik maken om de toetsstof nog door te nemen.  

 

 

 

Belangrijke data voor de komende periode 

 

 

25 t/m 29 oktober   Herfstvakantie 

15 t/m 19 november   Toetsweek (PTA / PTO) 

15 t/m 19 november   Coachgesprekken met leerlingen op afspraak 

25 november    Studiedag docenten (geen les) 

29 november t/m 1 december Herkansen / inhalen PTA / PTO toetsen 

6 t/m 10 december   leerling besprekingen (na 13.00 u geen lessen) 

13 t/m /20 december   Stage leerjaar 4 bb/kb/tl en leerjaar 3 tl 

13 en 14 december   Vakdocent driehoeksgesprekken 

20 t/m 24 december   Snuffelstage leerjaar 2 

22 t/m 24 december   Roostervrije periode / diverse activiteiten 

27 december t/m 7 januari  kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


