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IJmuiden, 12 november 2018
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij deze ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Mocht u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag!
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werving nieuwe leerlingen
Sportactiviteiten in de portfolioweek
Oproep ouderraad
Vuurwerk
Magister en ziekmeldingen
Subsidieregeling ‘Sterk techniekonderwijs’
Website en jaarkalender
GGD Flits over gehoorschade
Online masterclasses: leren over opvoeden en opgroeien

Werving nieuwe leerlingen

De werving voor nieuwe
leerlingen is inmiddels weer in
volle gang. Hiernaast de nieuwe
poster die alle basisscholen in
de regio deze week ontvangen.
Delen via sociale media stellen
wij bijzonder op prijs!
Zaterdag 24 november houden
we onze Open Dag. I.v.m. de
voorbereidingen stoppen de
lessen vrijdag de 23e om 14.30
uur.

Zowel op zaterdag 24 november als op vrijdagavond 1 februari willen we de bezoekers een goed beeld
geven van onze school. Dat kan natuurlijk niet zonder leerlingen! We doen daarom een dringend
beroep op al onze leerlingen om in ieder geval op één van deze momenten aanwezig te zijn.

Sportactiviteiten in de portfolioweek
In de aankomende Portfolioweek van 3 t/m 7 december worden door de sectie LO weer de bekende
sportdagen georganiseerd. Hieronder vindt u het schema waarin u kunt zien wanneer en waar uw
kind gaat sporten.
De leerlingen van de bovenbouw TCV hebben een keuzeprogramma. Zij moeten zich inschrijven via
Magister. De leerlingen komen op eigen gelegenheid naar de accommodatie.
Onderbouwleerlingen kiezen uit twee activiteiten; schaatsen en klimmen. Voor eerstejaars leerlingen
die de weg naar de schaatsbaan of klimmuur niet weten, bestaat de mogelijkheid om vanaf het
schoolplein onder begeleiding mee te fietsen. De mentor zal dit de komende weken inventariseren.
Op de schaatsbaan zijn handschoenen verplicht zijn! Zorg ook voor extra droge kleding voor na het
schaatsen. Leerlingen die geen schaatsen hebben kunnen deze voor € 6,00 huren bij de ijsbaan.
Mochten er ouders zijn die willen helpen of misschien wel mee willen doen, meldt u zich dan aan bij
de heer A. van Rij. E-mail: a.vanrij@maritiemcollegeijmuiden.nl
Met sportieve groet de sectie LO
SCHEMA voor maandag 3 december, woensdag 5 december en donderdag 6 december:
Dag
Klas
Activiteit
Tijden
Locatie
e
Maandag
3 klas
Archery Tag
09:00-10:30
OG sporthal Haarlem-Noord
Maandag
3e klas
Sportschool
09:00-10:30
Cardio Fitness-Noord; locatie Velserbroek
e
Maandag
4 klas
Archery Tag
11:00-12:30
OG sporthal Haarlem-Noord
Maandag
4e klas
Sportschool
11:00-12:30
Cardio Fitness-Noord; locatie Velserbroek
Woensdag
MCIJ 1/2 Klimmen
09:30-11:00
De Klimmuur Haarlem
Woensdag
MCIJ 1/2 Schaatsen
11:30-13:00
IJsbaan Haarlem
Woensdag
MCIJ 3
Sportschool
09:00-10:30
Cardio Fitness-Noord; locatie Velserbroek
Woensdag
MCIJ 3
Archery Tag
11:00-12:30
Gymzaal TCV/MCIJ
Woensdag
MCIJ 4
Archery Tag
09:00-10:30
Gymzaal TCV/MCIJ
Woensdag
MCIJ 4
Sportschool
11:00-12:30
Cardio Fitness-Noord; locatie Velserbroek
Donderdag 1A/1B
Schaatsen
09:00-10:30
IJsbaan Haarlem
1C/1D
Klimmen
09:00-10:30
De Klimmuur Haarlem
Donderdag 1A/1B
Klimmen
11:00-12:30
De Klimmuur Haarlem
1C/1D
Schaatsen
11:00-12:30
IJsbaan Haarlem
Donderdag 2A/2B
Schaatsen
13:00-14:30
IJsbaan Haarlem
2C/2D
Klimmen
13:00-14:30
De Klimmuur Haarlem
Donderdag 2A/2B
Klimmen
15:00-16:30
De Klimmuur Haarlem
2C/2D
Schaatsen
15:00-16:30
IJsbaan Haarlem
De Klimmuur Haarlem
IJsbaan Haarlem
Cardio Fitnesse-Noord
OG Sporthal Haarlem-Noord

;
;
;
;

Spaarndamseweg 120-B, Haarlem, tel: 023-5259997
IJsbaanlaan 2, Haarlem, tel: 023-5254000
Zeilmakerstraat 30, Velserbroek, tel: 023-576 54 85
van der Aartweg 16, HaarlemZeil

Oproep ouderraad TCV/MCIJ
Graag willen wij u informeren over de Ouderraad van zowel het Technisch College Velsen als het
Maritiem College IJmuiden. Onze Ouderraad bestaat uit 5 enthousiaste ouders (waarvan 2 koppels
die het lidmaatschap "delen"). De Ouderraad is voor beide scholen. Bij de vergadering is altijd
iemand van de schoolleiding aanwezig.
De Ouderraad vergadert ongeveer 4x per jaar, altijd op een dinsdagavond. Gemiddeld duren deze
vergaderingen ongeveer anderhalf uur. Besproken worden alle lopende zaken die op dat moment
belangrijk zijn. De Ouderraad beslist ook waar het geld van de Ouderbijdrage aan wordt uitgegeven.
Denk hierbij aan een bijdrage voor de Kerstviering, het eindexamencadeau, schoolreisjes, een
informatieavond voor de ouders en bijvoorbeeld de aankleding van het schoolplein.
Wanneer u een vraag heeft voor de Ouderraad, stuurt u dan een e-mail naar
ouderraad@technischcollegevelsen.nl of ouderraad@maritiemcollegeijmuiden.nl
Vindt u het leuk om mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school, meldt u dan aan om ons
team te versterken!

Met vriendelijke groet,
Ouderraad TCV / MCIJ
Vuurwerk
Helaas is er vorige week al een leerling van een school in Haarlem zwaar gewond geraakt bij het
afsteken van illegaal vuurwerk. Deze leerling is enkele vingers kwijtgeraakt.
Politieonderzoek heeft aangetoond dat er al druk wordt gehandeld in illegaal vuurwerk. Dit betreft
bijzonder zwaar en daardoor erg gevaarlijk vuurwerk.
In samenwerking met de politie Kennemerland proberen we verkoop en misbruik van vuurwerk te
voorkomen. Wanneer een leerling op school wordt betrapt op het meenemen, gebruik of verkopen
van vuurwerk neemt de schoolleiding contact op met de politie. De politie zal verdere actie
ondernemen, zoals de leerling verhoren en de herkomst van het vuurwerk proberen te achterhalen.
Het vuurwerk zal in beslag genomen en vernietigd worden. Daarnaast zullen wij als school altijd
overgaan tot een schorsing. Deze strenge maatregelen nemen we in het belang van de eigen
veiligheid van de betreffende leerling en die van anderen!
Magister
In de week van 3 t/m 7 september zijn de inlogcodes van het ouderaccount van Magister via de post
verzonden. Mocht u de inlogcodes in de loop van de volgende week niet hebben ontvangen, dan
kunt u een mail sturen naar: informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl.
Wij raden u aan de eerste inlog op een vaste computer te doen en na de eerste inlog direct het
wachtwoord te wijzigen. Met dit ouderaccount kunt u de vorderingen van uw zoon/dochter volgen.
Magister gebruikt u ook voor eventuele ziekmeldingen. Hier gelden de volgende spelregels:
•
•
•
•

Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag

•
•
•
•

De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding
Ziekmelding zijn terug te zien onder afwezigheid
Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Wij verzoeken u dringend ziekmeldingen altijd via Magister te melden en hiervoor niet naar school te
bellen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Subsidieregeling “Sterk techniekonderwijs”
Deze regeling is bedoeld voor het versterken van het technisch onderwijs. Het is de bedoeling dat
vmbo scholen per regio plannen maken om het technisch onderwijs een flinke impuls te geven. Dit
moet gebeuren in nauwe onderlinge samenwerking én in samenwerking met het MBO, het primair
onderwijs en het bedrijfsleven. TCV / MCIJ gaat in dit kader samenwerken met Vellesan, het Sterren
College, het Haarlem College en met het ROC NOVA college. Het bedrijfsleven wordt
vertegenwoordigd door diverse grote werkgevers waaronder TATA Steel.
Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.sterktechniekonderwijs.nl .

Website en jaarkalender
Op onze websites staat de nieuwe jaarkalender;
http://www.technischcollegevelsen.nl/wp-content/uploads/2018/09/Jaarkalender-versie-1-20182019-website.pdf
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/wp-content/uploads/2018/09/Jaarkalender-versie-1-20182019-website.pdf

In de jaarkalender vindt u belangrijke zaken zoals ouderavonden, portfolioweken, schoolfotograaf,
studiedagen enz. Belangrijke zaken voor de komende weken;
21 november 19.00-21.00 uur Opleidingenmarkt voor vierdejaars en ouders/verzorgers
24 november 10.00-13.00 uur Open Dag
26 november 12.00-17.00 uur Studiemiddag, na het 4e lesuur vervallen de lessen
03 december Start portfolioweek en tentamenweek bovenbouw
21 december Kerstactiviteiten en start vakantie
07 januari
08.30-11.00 uur Personeelsbijeenkomst, lessen starten 11.00 uur
Sinds 1 oktober treft u op de website ook de schoolgids, het Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA) en het examenreglement aan.

GGDFlits Gehoorschade
1.100.000.000 Jongeren lopen wereldwijd risico op gehoorschade door harde muziek en
gehoorschade komt steeds jonger voor. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het
binnenoor beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn van ouder worden, dat is natuurlijke slijtage.
Maar trilharen beschadigen ook door te veel blootstelling aan harde geluiden.
Wist u dat….
•
•
•

Een piep in het oor een teken van gehoorschade is?
1 op de 4 kinderen na het muziek luisteren wel eens een piep in het oor heeft?
Geluid boven 80 decibel al schadelijk kan zijn voor het gehoor? Wat is te hard?

Lees meer, hoe u uw kind kunt beschermen tegen hoorschade.

Online testen
Je kind kan zelf online testen hoe goed hij of zij hoort met de Kinderhoortest (6-12 jaar) of de
Oorcheck hoortest (vanaf 12 jaar).

Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? U kunt u altijd een hoortest af laten nemen bij assistente
jeugdgezondheidszorg. Een afspraak maken kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur
en 13.00 - 17.00 uur.

Online Masterclasses: leren over opvoeden & opgroeien
Makkelijker kan het niet meer worden!
http://www.marinavanderwal.nl/ecursus-masterclasses/
Hoe pak je het opvoeden van een puber aan?
Dát is het uitgangspunt voor de Online Masterclasses: een hart onder de riem voor al die vaders en
moeders die (zo af en toe) denken 'houdt dit dan nooit op!?' En tegelijkertijd geef ik jou als vader of
moeder van één of meer pubers méér kennis over deze fase in het leven van je kind. Dat doe ik door
je informatie te geven over het opgroeien van je puber én door je de mogelijkheid te geven om
vragen te stellen. De antwoorden geef ik op zo'n manier dat dit voor álle deelnemers leuk en
herkenbaar is. En natuurlijk praktisch: je moet er de volgende dag natuurlijk wel meteen iets aan
hebben. Live én anoniem.
Kun je een keertje niet? Dan is er geen man, vrouw of puber overboord: iedere deelnemer krijgt een
uitnodiging om de Online Masterclass nog eens rustig te bekijken! En wil je alle informatie nog eens
zien en horen? Dan gebruik je deze mogelijkheid om alles nóg een keer te bekijken.
Dat kan ook!
Dus, alles nog even ongezellig op een rijtje:
Waar? Online! Dus lekker op de bank, aan je keukentafel, bij een vriend of vriendin - als je maar een
computer, laptop, tablet of telefoon hebt met beeld en geluid. En een goede wifi-verbinding
natuurlijk.
Kosten? € 14,95. Volg je een online cursus? Dan betaal je € 9,95 en abonnee's loggen zelfs kosteloos
in. Alle info over het volgen van de Online Masterclasses vind je op de website!

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE MASTERCLASS
'Hallo is er nog een gesprek mogelijk?'
Een écht gesprek met je puber!

Schrijf je in!

Vakantieregeling 2018-2019
Herfstvakantie 20-10-18 t/m 28-10-18
Kerstvakantie 22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie 16-02-19 t/m 24-02-2019
Meivakantie (incl. Pasen) 20-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart 30-05-19 t/m 31-05-19
Pinksteren 10-06-19
Zomervakantie 13-07-19 t/m 25-08-19

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding en team Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden

