
 

Examenuitslagen/ uitstroomgegevens  

BcPL 2016 

Locatie Brandenberg (diploma) 
Ba  96% 
Ka 94%  
TL/GL  75%  
 
Locatie Holz (diploma) 
Ba  98% 
Ka  92%  
TL 100% 
GL  77%  
 
Locatie Herle (diploma) 
BB  100%  
KB    95%  
GT   86%   
 
Techniekcollege (diploma) 
Ba  100% 
Ka  100% 
 
Nieuwe Thermen uitstroom leerjaar 2 
naar locatie Herle:  5 leerlingen Z&W 
     2 leerlingen HBR 
naar locatie Holz:  2 leerlingen 
naar locatie Br’berg: 1 leerling Z&W 
    2 leerlingen D&P 
naar Techniekcollege:  12 leerlingen 
naar Nieuwe Thermen: 1 leerling 
De overige leerlingen stromen uit naar andere 
scholen in de regio – afhankelijk van de eigen 
woonplaats en/of de extra zorg die ze nodig hebben.     
 
 
 

PPL uitstroom 
Vervolgopleiding (PRO, vmbo, mbo)  41% 
Arbeidscontract    44% 

Re-integratietraject Gemeente 
(toeleiding naar werk)    11% 
Verhuizing, emigratie    2% 
Niet bemiddelbaar, onbekend   1% 
Dagbesteding     1% 
 
Een dikke proficiat met deze prima resultaten! 
Wij wensen alle schoolverlaters een mooie, 
succesvolle toekomst! 
 

 

Geslaagde medewerkers 

Een aantal collega’s heeft dit schooljaar een 
opleiding met diploma afgerond! Aan ons  zijn 
onderstaande geslaagden doorgegeven: van het 
TcPL Ron Zinken - 2e graad werktuigbouwkunde en 
Dean Linssen - 2e graad wiskunde. 

Van Nieuwe Thermen Laura Beaujean, 2e graad 
Nederlands en Shelly Kil 1e graad aardrijkskunde. 
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Tijd voor feesten en vakantie! 

We zien elkaar  weer terug op maandag 28 
augustus a.s. op Locatie Holz. Om 8.30 uur 
starten we hier samen met een  ontbijt en luiden we 
het nieuwe schooljaar in. Tot dan! 

Fijne vakantie! 

Ank Wijnands  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beroepscollege Holz opent zijn 
nieuwe bibliotheek ! 
 

 
Donderdag 29 juni was de feestelijke, officiële 
opening van de nieuwe schoolbibliotheek van 
Beroepscollege locatie Holz.  Wethouder Bok van de 
gemeente Kerkrade, medewerkers van de Holz, 
Eijkhagen en Bibliotheek Kerkrade, de voorzitter van 
Rotary Kerkrade, Ank Wijnands en andere 
geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. Leerlingen 
van de brugklas hadden 6 meter behang beschreven 
met titels van boeken. Middels het doorknippen van 
het behang werd de nieuwe schoolbibliotheek 
geopend. Wethouder Bok knipte niet alleen het 
lintje door, maar in zijn speech toonde hij ook grote 
betrokkenheid bij het onderwerp laaggeletterdheid. 

 
Doorontwikkeling aanpak laaggeletterdheid 
middels ‘vrij lezen’ op school 
 
Beroepscollege locatie Holz is bezig met het 
ontwikkelen van ‘vrij lezen’ op school. Zo’n vier keer 
per week gaan leerlingen en de docenten een 
kwartiertje lezen in de klas. Een kwartiertje vrij lezen 

per dag zorgt er immers voor dat het taalniveau 
vooruit gaat. Meer tekstbegrip, toename 
woordenschat: een eenvoudig, maar zeer krachtig 
middel om schoolprestaties van álle schoolvakken te 
verbeteren.  

Door een succesvolle aanpak heeft locatie Holz - als 
een van dé 7 vmbo scholen in Nederland, die 
onderzoeken hoe je de taalvaardigheid van vmbo 
leerlingen middels lezen significant vergroot - de 
kans gekregen het project Leesbevordering met 
twee jaar te verlengen. 

Locatie Holz blijft lezen stimuleren 
 
Naast het vrij lezen gaat Beroepscollege Holz 
komend schooljaar een leesclubje opzetten van  en 
door leerlingen. Daarnaast bestaat het plan om de 
bibliotheektijden te verruimen door inzet van 
bovenbouwleerlingen voor de uitleen.  
Beroepscollege Holz blijft timmeren aan een weg vol 
met letters en hoopt op deze manier het leesgedrag 
op school te bevorderen.  
 

 



 

Intentieverklaring wordt convenant 

Sectordirecteur Rob Riedl en de  directeur van 
Stichting Bibliotheek Kerkrade, Ralph Henssen 
maakten van de feestelijke openingsentourage 
gebruik om de intentieverklaring in het kader van de 
samenwerking tussen Bibliotheek Kerkrade en 
Beroepscollege locatie Holz om te zetten in een 
definitief convenant waarin de gezamenlijke 
inspanningen helder worden benoemd. 

 
0-meting ICT 

Bijna alle teams van BcPL en de Nieuwe Thermen 
hebben inmiddels de 0-meting ingevuld en 
aangegeven welke scholingsbehoeften zij hebben en 
hoe ze de scholing willen volgen. 

Komend schooljaar zullen de I-coaches in 
samenwerking met de Talentenacademie deze 
scholing verzorgen. 

 
De 0-meting voor docenten van Brandenberg vindt 
plaats bij de start van het komend schooljaar. 

Docentenlicenties digitaal leermateriaal 

De sectievoorzitters moeten de licenties 
rechtstreeks bij de uitgevers  aanschaffen. Docenten 
moeten de toegangscode die zij krijgen zelf 
activeren. De I-coaches kunnen hierbij 
ondersteunen. 
 

Nieuwe Collega Sarah Bos 

Sarah werkt  vanaf begin dit jaar  als administratief 
medewerker op BcPL locatie Herle en sinds kort ook 
als administratief medewerker bij P&O van de 
stafdienst. Vanaf komend schooljaar worden haar 
taken bij de stafdienst uitgebreid bij het secretariaat. 
We wensen Sarah heel veel succes! 

Afscheid collega’s 

Zoals elk jaar nemen we aan het eind van het 
schooljaar afscheid van een aantal collega’s. 

Van locatie Herle zijn dit: Guusje van den Boogaert, 
René Steinbusch en Charlotte de Vrede. 
Van locatie Holz: Sjef Degens, Nic Heffels, Henk 
Spork, Annie Sprooten en Chris Valkenburg. 
Van locatie PPL: Jozée Lambregts, Peter Schmeetz, 
Wiel Teunissen, Marianne Villevoye en Susan 
Winands. 
Van locatie Brandenberg: Hein Berkers, Mirjam van 
der Haar, Kees Tuinman en Emmie Vallinga. 
Van het Techniekcollege: Adrie Bok. 
Heel veel geluk gewenst! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bibliotheekkerkrade?source=feed_text&story_id=1520841001300948


 

 
 

 
 
En dan is het zover…………… 
 
 
Na een lange periode van voorbereidingen gaat onze 
Global Explorationreis naar India beginnen. 
 
Dinsdag 11 juli om 08.00 uur zullen 9 leerlingen van 
BCPL, 2 begeleiders en de clusterarts vertrekken 
vanaf de locatie Herle. 
 
Een reis vol avontuur, beproevingen, leermomenten 
en ervaringen die het verdere leven van de 
leerlingen zullen beïnvloeden.   
Dit is echter slechts een deel van het geheel.   
De reis heeft als doel om hen als wereldburger een 
steentje te laten bijdragen aan een wereld waar we 
allemaal deel van uitmaken.    

Wat is het om een wereldburger te zijn en op welke 
manier kunnen we een steentje bijdragen aan onze 
wereld?   
Hele terechte vragen waar we samen antwoord op 
gaan proberen te geven en een boodschap die we 
met ons dragen en welke we ook in onze directe 
omgeving moeten zien over te brengen.   
 
We zullen 3 weken onderweg zijn om uiteindelijk op 
31 juli rond 21.00 uur op de locatie Brandenberg 
onze reis te beëindigen. 
 
Willen jullie ons volgen en onze verhalen lezen, dan 
kan dat via de  facebooksite:  
Xplore Beroepscollege Parkstad Limburg.   
Voor ons is het heel leuk als jullie een reactie 
achterlaten. 
We wensen jullie alvast een fijne vakantie! 
 
Groetjes van: 
 
Ruben, Milou, Kaylie, Zoë, B’Elanna, Denise, Jesse, 
Chris, Kaylee, Rob, Femke en Anja 
 

 



 

Locatie Herle, sportief  

Leerlingen van locatie Herle zijn onlangs een 
sportieve uitdaging aangegaan. Alle 1e 2e en 3e  jaars 
leerlingen hebben deelgenomen aan de caveman 
run in Valkenburg. Iedereen heeft na heel wat 
geploeter de finish gehaald. Op zaterdag 24 juni 
heeft ook een aantal docenten de caveman run 
gelopen. Dit heeft onderstaande mooie plaatjes 
opgeleverd. 

 

 

Herle bouwt mee 

 
BCPL locatie Herle bouwt mee aan de Thalischool in 
Nepal en de school voor lepra-patiënten in India. De 
leerlingen dragen hun eigen steentje bij aan de 
bouw van deze twee scholen. Er werd in de lessen 
een start gemaakt door het maken van een eigen 
bouwsteentje. Door kleine bedragen in de eigen 
omgeving sponsoren de leerlingen beide projecten! 

 



 

Locatie Herle, “Fashion & More”  

De leerlingen van leerjaar 3 ZW, HBR en E&O zijn de 
afgelopen 2 maanden druk bezig geweest met het 
project “Denken, Durven, Doen”.  Ze hebben samen 
het  project “Fashion & more” uitgewerkt. Het  
geweldige eindresultaat was te zien op donderdag 22 
juni ‘s middags vanaf 13.00 uur tot  19.00 uur ‘s 
avonds. Door de leerlingen werden modeschows 
aangeboden, er was  een braderie met heerlijke 
hapjes en non-alcoholische drankjes. Voor broertjes 
en zusjes was er speelgelegenheid  in de vorm van 
spelletjes en een springkussen; er werd een tombola 
gehouden en kinderen konden zich laten  schminken. 
Ook was er een lokaal ingericht voor kinderopvang en 
verzorging van de allerkleinste bezoekers. Het was 
een uitgebreid project waaraan de verschillende 
vakgebieden hun bijdrage hebben geleverd, een 
mooie samenwerking van leerlingen en teamleden.  

 

 

 
 

 

 


