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IJmuiden, 21 januari 2019

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij deze ontvangt u de derde 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
• Meidenmiddag
• Personele problemen en roosteraanpassingen
• Notitie ‘Toelating, determinatie en overgang’
• Theatervoorstelling over sociale media voor de derdejaars.
• Magister en ziekmeldingen
• Website en jaarkalender
• Dyslexie en herkansingen
Werving nieuwe leerlingen
In de vorige nieuwsbrief
konden we u al laten weten dat
we weer waren gestart met de
werving van nieuwe leerlingen.
Hiernaast de poster die alle
basisscholen in de regio hebben
ontvangen. Delen via sociale
media stellen wij bijzonder op
prijs!
Zaterdag 24 november hadden
we onze Open Dag. Deze is heel
succesvol verlopen. De Open
Avond staat gepland voor
vrijdag 1 februari.

Deze avond willen we de bezoekers een goed beeld geven van onze school. Dat kan natuurlijk niet
zonder leerlingen! We doen daarom een dringend beroep op de leerlingen om, als ze worden gevraagd
te komen helpen, aanwezig te zijn.

Meidenmiddag
Een paar druppeltjes lavendel, wat black thee, een aantal andere ingrediënten en daar ontstond een
heerlijk ruikend en eigengemaakt parfum!! Het was dinsdag 11 december weer een gezellige en
geslaagde meidenmiddag.

De meiden zijn met een aantal
verstuivers voldaan op huis aan
gegaan. Sommige waren voor
zichzelf of als cadeau voor mam,
pap of broer. Zij zullen de
feestdagen goed doorkomen met
een exclusieve geur.
De volgende meidenmiddag zal
plaatsvinden op dinsdag 12
februari.

Personele problemen en roosteraanpassingen
Helaas zijn we geconfronteerd met langdurige afwezigheid van een aantal docenten. De heren
Aldenkamp, Griek en Boussaid zijn al enige tijd afwezig en het is nog niet duidelijk wanneer zij hun
werkzaamheden kunnen hervatten. Zoals bekend is er sprake van een steeds groter wordend
docententekort en dat is bij het zoeken naar een goede vervanging zeker te merken. Voor de heer
Aldenkamp is het gelukt een goede vervanger te vinden. Voor de andere vacatures hopen we in de
loop van deze week een oplossing te vinden. Ondertussen wordt steeds geprobeerd de lessen zoveel
mogelijk te laten overnemen door andere collega’s. Alle collega’s die gevraagd worden om te helpen
zijn daartoe steeds bereid. Daar zijn wij als school heel blij mee. Soms is invallen helaas rooster
technisch niet mogelijk of belasten we steeds dezelfde collega. Daardoor vallen er meer lessen uit
dan ons lief is. We vinden dit heel erg vervelend en doen er alles aan lesuitval te voorkomen.
Bijkomend probleem is de griepgolf waardoor we nu worden getroffen. Vandaag is 10% van de
leerlingen ziek thuis en er hebben zich ook enkele docenten ziek gemeld.

Notitie “Toelating, determinatie en overgang”
Ons beleid inzake toelating, determinatie en overgang is samengevoegd in één notitie. U kunt deze
notitie vinden op de website van TCV http://www.technischcollegevelsen.nl/schoolinformatie/ en
van MCIJ www.maritiemcollegeijmuiden.nl/mcijweb/

Voorstelling klas 3
Jongeren zijn veel bezig met social media. Zij zijn zich echter niet altijd
bewust van de effecten, nadelen maar ook de voordelen die social media
kan brengen. De leerlingen van klas 3 krijgen een interactieve
voorstelling, die hen kennis laat maken met theater maar hen ook laat
nadenken over het gebruik van internet en apps. Zonder oordeel gaan we
onderzoeken hoe de leerlingen deze gebruiken en beleven. Naast een
kritische blik op social media gebruik vinden we het belangrijk om niet
met een opgeheven vinger de les te lezen, maar het gesprek mogelijk te
maken waarbij de beleving van de jongeren zelf centraal staat. De
voorstelling Social Mania vindt plaats op school op donderdag 31 januari en wordt verzorgd door
Stantepe.
Anke ten Broeke, Coördinator Ondersteuning en Begeleiding

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

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;

Vrijdag 01 februari
Maandag 04 februari
Dinsdag 12 februari

18.00 – 21.00 uur
08.30 – 17.00 uur
13.45 – 15.30 uur
19.30 – 21.00 uur

Maandag 18 februari
Woensdag 13 februari 18.30 – 20.30 uur
Woensdag 27 februari 18.30 – 20.30 uur
Maandag 04 maart
Maandag 18 maart

Open Avond (lessen stoppen 14.30 uur)
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Meidenmiddag TCV en MCIJ
Ouderraad
Start voorjaarsvakantie (t/m 22 februari)
Girls Night voor meisjes van groep 8 en zijinstroom
Gastlessen/informatieavond gr. 8 en zijinstroom
Ouderavond leerjaar 2 TCV (o.a. profielkeuze)
Start portfolioweek / tentamenweek

Vakantieregeling 2019-2020
Herfstvakantie 19-10-19 t/m 27-10-19
Kerstvakantie 21-12-19 t/m 05-01-20
Voorjaarsvakantie 15-02-20 t/m 23-02-20
Pasen 13-04-2020
Meivakantie 25-04-20 t/m 10-05-20
Hemelvaart 21-05-20 t/m 22-05-20
Pinksteren 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20 t/m 16-08-20

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding en team Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden

