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Met aandacht voor elkaar 

Het was ons jubileumjaar, 50 jaar Bertrand. We startten met een aantal jubileumdagen 
rondom duurzaamheid, in samenwerking met de Plastic Soup Foundation. Ter afsluiting 
was er de jubileumweek waarin we met de hele school naar de E�eling gingen en een 
gezellig personeelsfeest en een fantastische reünie hadden.

We kijken ook terug op een jaar met beperkingen vanwege COVID-19 aan het begin 
van het schooljaar. Gelukkig konden we vanaf maart weer meer terug naar een 
volwaardig programma, waarin naast lessen ook de sociale activiteiten konden 
plaatsvinden. De afgelopen periode hee� van leerlingen, medewerkers en ouders veel 
flexibiliteit gevraagd vanwege het aanpassen aan steeds nieuwe situaties. Dit hebben 
we met aandacht voor elkaar samen gedaan. 

We hebben er bij de overgang in de zomer van 2021 voor gekozen om kansrijk te 
bevorderen. Om leerlingen in het schooljaar 2021-2022 zo goed mogelijk te ondersteunen 
bij eventuele achterstanden zijn tijdens de FLEX-modules veel extra ondersteuningslessen 
gegeven. Ook zijn er voor de leerlingen in de examenklassen extra trainingen voor het 
centraal examen ingezet vanuit onze NPO-gelden. We hebben gezien dat leerlingen meer 
dan bijzondere prestaties hebben behaald tijdens het afgelopen schooljaar, maar ook dat 
sommige leerlingen in de huidige situatie wat langer de tijd nodig hebben. Voor beiden 
zetten we ons met veel gedrevenheid en enthousiasme in.

Sandra Campos, 
directeur Bertrand Russel college 
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JAARVERSLAG 2021/2022 - BERTRAND RUSSELL COLLEGE
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Ellen Rosmalen:

Hoofd, hart en handen in 2021/2022

•  Tweetalig Onderwijs (TTO): in schooljaar 2021-2022 is leerjaar 2 
 TTO atheneum vormgegeven. Het eerste cohort hee� deze 
 lessen gevolgd. 
•  Internationalisering: de samenwerking is opgestart voor een  
 langdurige samenwerking met een school in Madrid als   
 uitwisselingsproject. 
•  Het vak STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts en   
 Mathematics is ontwikkeld voor leerjaar 1. 
•  Peer2Peer: leerlingen hebben medeleerlingen begeleid in   
 samenwerking met de mentor als peerleader en leerlingen   
 hebben bijles gegeven als peertutor. 
•  Remind Learning; trainingen om leerlingen te motiveren 
 meer eigenaarschap te nemen over hun leerproces. Ze krijgen  
 inzichten en leren vaardigheden om slimmer en gemotiveerder  
 te leren. 

Structuur biedt ruimte in 2021/2022 

•  Flexibilisering: FLEX-modules om leerlingen meer verdieping,  
 verbreding en ondersteuning te bieden. Passend bij het   
 bijzondere schooljaar is er meer extra ondersteuning   
 aangeboden. 
•  Maatwerk: in de bovenbouw ruime mogelijkheden voor   
 gedi�erentieerde diplomering. Dit is versneld diplomeren en 
 in een extra vak examen doen. 

Docent als lerende professional in 2021/2022

•  Scholing van (nieuwe) mentoren over formatief evalueren,   
 ondersteuning aanpak stress bij leerlingen en certificering   
 TTO-docenten. 
•  Gewerkt met de aangepaste managementstructuur: 
 uitgangspunt is het gezamenlijk ontwikkelen van goed 
 onderwijs en het coördineren van en leidinggeven aan 
 onze mooie school. Verder: afslanking van management en  
 toevoeging van leerjaarcoördinatoren en Onderwijs   
 Ontwikkelgroepen.
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