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IJmuiden, 11 maart 2019

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij deze ontvangt u de vierde 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;
• Personele problemen en roosteraanpassingen
• Onderwijsstaking vrijdag 15 maart
• Sportactiviteiten in de portfolioweek
• Examencommissie
• Irun2bfit
• Techniekgelden STO (Sterk Techniek Onderwijs)
• Project maatschappijleer over mensenrechten
• Keuzevak Robotica
• Oproep voor nieuwe leden ouderraad TCV/MCIJ
• Kandidaatstelling voor de O-GMR van Dunamare
• Werving nieuwe leerlingen; Girls Night
• Website en jaarkalender
• Vakantieregeling schooljaar 2019-2020

Personele zaken en roosteraanpassingen
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de langdurige afwezigheid van de heren
Aldenkamp, Griek en Boussaid. We zijn er gelukkig in geslaagd voor alle lessen goede vervangers te
vinden.

Onderwijsstaking vrijdag 15 maart
Zoals u ongetwijfeld zult hebben vernomen wordt er a.s. vrijdag een landelijke onderwijsstaking voor
alle vormen van onderwijs georganiseerd. Ook van onze school gaat een aantal docenten aan deze
staking deelnemen, dit zal zeker leiden tot roosteraanpassingen. Voor de onderbouw staan er voor
deze dag activiteiten in het kader van ons 100 jarig bestaan gepland en deze zouden al gaan leiden

tot een roosteraanpassing. Ouders van onze onderbouwleerlingen zullen hierover nog worden
geïnformeerd.

Sportactiviteiten in de portfolioweek
Op donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart organiseert de sectie LO weer een sportactiviteit voor de
leerlingen. Deze keer gaan we skiën/ snowboarden bij Snowplanet:
Donderdag 21 maart: 3de klas TCV en MCIJ.
Donderdag 21 maart: 4de klas TCV en MCIJ.
Vrijdag 22 maart: 1ste klas TCV en MCIJ.
Vrijdag 22 maart: 2de klas TCV en MCIJ.

Start 09.00 uur (aanwezig voor de deur om 08.45 uur).
Start 11.00 uur (aanwezig voor de deur om 10.45 uur).
Start 09.00 uur (aanwezig voor de deur om 08.45 uur).
Start 11.00 uur (aanwezig voor de deur om 10.45 uur).

Alle leerlingen mogen één uur skiën of snowboarden. Wanneer leerlingen langer willen skiën of
snowboarden kunnen zij 1, 1½ of 2 uur bijkopen. De kosten hiervoor bedragen:
1 uur extra skiën of snowboarden (incl.mat.) € 15,50
1½ uur extra skiën of snowboarden (incl.mat.) € 18,50
2 uur extra skiën of snowboarden (incl.mat.) € 22,50
Extra uren bijkopen kan na een uur skiën/snowboarden in de kantine bij SnowPlanet bij de docent
LO. Na afloop mogen de leerlingen, nadat zij zich hebben afgemeld, op eigen gelegenheid naar school
of naar huis.
Het is -5 graden in de hal dus een warme jas en broek zijn zeker aan te raden. Handschoenen zijn
verplicht! Een skibroek is aanbevolen, goed alternatief is een joggingbroek met daaroverheen een
regenbroek! Helm is verplicht en gratis verkrijgbaar! Vallen is zeker niet uitgesloten en kleding kan
daardoor nat worden, het is dus verstandig om droge kleding mee te nemen.
De directie van Snowplanet staat niet toe dat er eigen consumpties in het gebouw worden genuttigd!
Adres: SnowPlanet, Heuvelweg 6-8, 1981 LV Velsen-Zuid. Tel: 0255 545 848. info@snowplanet.nl

Examencommissie
Vrijdag 15 maart wordt er gestart met het eerste tentamen van P2 (3ejaars) en P5 (4ejaars), het
rooster is te vinden in magister. Om dit voor te bereiden is er donderdag 14 maart het 8e en 9e lesuur
de mogelijkheid om te werken en/of vragen te stellen. Docenten van de vakken Engels, Wiskunde,
NASK en Economie, zullen op het leerplein in de lokalen 011 t/m 014 aanwezig zijn voor vragen.
Het laatste tentamen is op woensdag 20 maart en uiterlijk dinsdag 26 maart zullen de cijfers
zichtbaar zijn in magister. Mocht uw zoon/dochter gebruik willen maken van een herkansing, dan kan
er vanaf maandag 25 maart t/m woensdag 27 maart 19.00 uur ingeschreven worden via magister.
Inschrijven voor een herkansing kan alleen via een laptop of PC, dus niet via een telefoon of tablet.
De herkansing is op vrijdag 29 maart tussen 8.30 en 13.00 uur (indeling volgt). Leerlingen met een
geldige dyslexie verklaring hebben eerder aangegeven waar zij audio ondersteuning willen gebruiken
en wij zullen dat faciliteren.

Irun2bfit
Zoals u misschien al gehoord of gelezen heeft, beginnen we weer met het gezondheidsprogramma
Irun2Bfit. Een programma opgezet door Gerard Nijboer, de bekende Nederlandse marathonloper die
vele successen, nationaal en internationaal, heeft behaald. Het gaat niet alleen maar om hardlopen,

maar over alles wat te maken heeft met fitheid, gezondheid, voeding, goed materiaal, technisch goed
lopen enz. enz. Er zit een praktisch gedeelte aan vast, waarin op een leuke manier gewerkt wordt
aan de conditie, maar ook een theoretisch gedeelte. In 8 weken werken we toe naar een geweldig
afsluiter, namelijk de Haarlems Grachtenloop. Deze staat gepland op vrijdagavond 5 juli.
We willen de leerlingen informeren op dinsdagmiddag 26 maart. Ouders zijn daarbij van harte
welkom!
1A en 1B
13.00 --- 13.45 uur Lokaal 101
1C, 1D en 1MCIJ
13.45 --- 14.45 uur Lokaal 101
De kick-off vindt plaats op:
donderdag 28 maart, om 14.00 uur, voor het
zwembad Heerenduinen, Heerenduinweg 6 in IJmuiden.
De leerlingen lopen daar twee rondes voor het zwembad met een totale lengte van ongeveer 1600
meter. Als beloning kunnen de leerlingen daarna zwemmen tot 15.45 uur, dus vergeet je zwembroek
en handdoek niet mee te nemen! Verder natuurlijk niet je gymkleding vergeten met een paar goede
schoenen. Als het goed is zijn de nieuwe loopshirts dan ook al uitgedeeld!
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om hun kind te komen aanmoedigen. Voor meer informatie
over het programma kunt u alvast kijken op de site: www.irun2bfit.nl.
Wij, de LO-docenten en de mentoren hebben er in ieder geval weer veel zin in!
De sectie LO

Techniekgelden STO (Sterk Techniek Onderwijs)
Ook in de regio IJmond en Haarlem is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming
van een goed plan om het techniek onderwijs te versterken. Vorige week heeft er op TCV een
belangrijke bijeenkomst plaatsgevonden. Hieronder het persbericht over deze bijeenkomst. In de
komende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

8 maart 2019

Persbericht: Techniekonderwijs krijgt impuls door samenwerking
onderwijs en bedrijven
Meerdere regionale bedrijven hebben hun handtekening gezet onder de gezamenlijke plannen van
het Technisch College Velsen, Kennemer College, Sterren College, Haarlem College en het Nova
College (mbo) om het techniekonderwijs in de regio IJmond en Haarlem te verbeteren. In de
plannen staat waaraan de regio het gereserveerde bedrag voor Sterk Techniekonderwijs bij het
Rijk van 6,9 miljoen euro wil besteden. Voorwaarde vanuit de subsidieregeling is dat het
bedrijfsleven hier 700.000 euro (minimaal 10%) aan moet bijdragen. Deze ondertekening is de start
van een concrete samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven.
Frank Out, directeur Technisch College en gastheer namens de aangesloten scholen trapte de
bijeenkomst af: “We moeten over onze eigen schaduw heen stappen. Zolang we ons focussen op
alleen ons eigen belang komen we nergens.” In de regio IJmond alleen al zijn 1240 technici per jaar
nodig om de maak- en onderhoudsindustrie in tact te houden. Jeroen Verwoort, wethouder
gemeente Velsen, roept op tot het veranderen van de beeldvorming rond techniek: “Het is nog
steeds zo dat een kantoorbaan meer status krijgt dan het werken in de techniek. Dit is onterecht.
Technici maken het verschil in ons land, zij maken de toekomst. We hebben de slimme technische
handen en hoofden nodig, juist in onze regio waar techniek zo sterk aanwezig is. Denk aan het staal,
offshore, het kanaal en de sluizen. Wij hebben de kracht om ons te onderscheiden als techniekregio.

Maar daarvoor moeten we samenwerken, met als kers op de taart uiteindelijk een Techport Centre.”
Mark Denys, directeur Technical van Tata Steel en voorzitter van Techport, schets kort de plannen
voor het Techport Centre: “De visie is duidelijk, het Techport Centre moet dé ontmoetingsplaats
worden waar opleiden, innoveren en ondernemen samen komen. Met een Techport Centre kunnen
we leerlingen de best mogelijke technische basis bieden. Van vmbo, mbo naar hbo. Zo zou het vmbo
een deel van hun praktijklessen in de praktijkruimtes van het Techport Centre kunnen doen. Zij
komen dan in aanraking met mbo studenten, maar ook met de professionals uit het bedrijfsleven.”
Tijdens de druk bezochte bijeenkomst waar ruim 80 mensen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid
aanwezig waren, zijn direct een paar concrete afspraken gemaakt. Eind maart moeten de plannen
voor het Sterk Techniekonderwijs voor regio IJmond en Haarlem bij het ministerie zijn. Later dit jaar
weet de regio of de gereserveerde 6,9 miljoen voor het vmbo ook daadwerkelijk wordt toegekend.
Henno van Horssen, programmamanager Techport, vertelt: “Techport ondersteunt de organisatie
van Sterk Techniekonderwijs bij de uitvoering van de plannen. Denk aan het organiseren van events
voor techniek promotie en het faciliteren van gastlessen en excursies. Het gezamenlijke doel is om de
leerlingen meer bij het bedrijfsleven te betrekken. Op die manier krijgen leerlingen een reëel beeld
van de fantastische beroepen die er in de techniek zijn.”

Regionale bedrijven en stichtingen ondertekenen intentieverklaring Sterk Techniekonderwijs.

Project maatschappijleer over mensenrechten
Vanaf april starten we in de lessen maatschappijleer (leerjaar 3 TCV en MCIJ) met een groot project
over mensenrechten. Hierbij zullen de leerlingen uiteindelijk zelf actie ondernemen om de
handhaving van mensenrechten wereldwijd te bevorderen. Bij dit project zijn meerdere organisaties
betrokken, waaronder De Soroptimisten.
De finalisten presenteren hun plannen voor een professionele en veelzijdige jury op 21 mei 2019 op
het TCV / MCIJ. Ouders/verzorgers van onze derdejaars leerlingen ontvangen medio mei een
uitnodiging om deze finale bij te wonen. De winnaars van het project zullen de Gouden Soroptimist
Trofee in ontvangst nemen!

Keuzevak Robotica
In alle profielen is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het
vormgeven van nieuwe keuzevakken. Binnen het profiel PIE
(Produceren Installeren en Energie) wordt aan de leerlingen van
de gemengde leerweg het keuzevak Robotica aangeboden. Het is
van groot belang dat we ons onderwijs steeds weer aanpassen
en moderniseren, dit is daar een heel mooi voorbeeld van. De
heer Zonneveld, één van onze PIE docenten, is geïnterviewd voor
het digitale magazine ‘like2share’. Via onderstaande link kunt u
dit artikel lezen.

https://like2share21.digitaalmagazine.nl/nl_NL/11992/178122/nieuwe_module_robotica_maakt_leerling_en_leerkracht_enthou
siast.html

Oproep nieuwe leden ouderraad TCV/MCIJ
Ledenwerving Ouderraad
Wij vragen graag uw aandacht voor onderstaande oproep van de ouderraad van TCV en MCIJ. Voor
de school is het van groot belang dat er een actieve ouderraad is en we hopen van harte dat er zich
ook dit keer weer voldoende ouders zullen aanmelden. We rekenen op u!
Geachte ouders,
Voor de ouderraad zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden een bijdrage te leveren aan
activiteiten die op de school van hun eigen kind(eren) plaatsvinden.
We hebben een gecombineerde ouderraad van het Technisch College Velsen (TCV) en het Maritiem
College IJmuiden (MCIJ). Wij zijn dit jaar met name op zoek naar ouders van TCV, omdat de twee
huidige leden eind dit schooljaar aftreden.
De ouderraad bestaat uit ouders, bij de vergadering is altijd iemand van de schoolleiding aanwezig. Er
is een goede samenwerking tussen ouderraad en schoolleiding, de activiteiten worden in goed
onderling overleg vastgesteld en uitgewerkt.
De ouderraad is financieel gezond en geeft een financiële ondersteuning aan diverse activiteiten die
de school organiseert. Het gaat hierbij om extra activiteiten die zijn gericht op het welbevinden van
de leerlingen. Ook organiseert de ouderraad zelf activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jaarvergadering.
Het budget van de ouderraad wordt aangevuld d.m.v. de jaarlijkse ouderbijdragen van € 20,--.
Wat doet de ouderraad? We vergaderen 4 keer per schooljaar en nodigen bij onze vergadering is ook
altijd een vertegenwoordiger van de schoolleiding aanwezig. We denken mee over uiteenlopen
schoolzaken, dragen ideeën aan, geven ondersteuning bij diverse activiteiten (o.a. het Open Huis) en
organiseren 1 keer per jaar een jaarvergadering.
Voor de jaarvergadering worden alle ouders uitgenodigd, deze avond nodigen we een interessante
spreker uit om vervolgens met de aanwezige ouders in gesprek te gaan over een actueel thema.

De ouderraad is een laagdrempelig orgaan waar ouders hun verhaal kwijt kunnen betreffende diverse
schoolzaken, de ouderraad kan deze ouders met raad en daad bijstaan en waar nodig bespreken met
de schoolleiding.
De ouderraad heeft een eigen mailadres: ouderraad@maritiemcollegeijmuiden.nl
Bent u na het lezen van bovenstaande nog steeds enthousiast of enthousiast geworden,
meld u zich dan aan op boven genoemd mailadres.
Namens de ouderraad

Rob Mersmann
Voorzitter

Kandidaatstelling voor de O-GMR van Dunamare
Hieronder nog een oproep die we graag onder uw aandacht brengen. De Dunamare onderwijsgroep
heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en in deze raad zijn ook de ouders
vertegenwoordigd.
Aan:
Datum:
Betreft:

Alle ouders / verzorgers van leerlingen van Dunamare Onderwijsgroep
4 maart 2019
Kandidaatstelling voor de O-GMR van Dunamare

Geachte ouder / verzorger,
Met ingang van 1 augustus 2019 is er een vacature in de oudergeleding van de GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Dunamare Onderwijsgroep. De GMR is daarom op
zoek naar ouders of verzorgers die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de GMR.
De GMR van Dunamare bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen.
Een zittingstermijn beslaat in principe drie schooljaren, of korter als uw kind binnen de termijn geen
onderwijs meer volgt op één van de scholen van Dunamare Onderwijsgroep.
Naast het initiatiefrecht heeft de GMR op een aantal terreinen adviesrecht en instemmingsrecht, zoals
het meerjarig financieel beleid of het strategisch beleid. In het algemeen gaat de GMR over
onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor alle scholen of een meerderheid van scholen.
De oudergeleding heeft ook eigen advies- en instemmingbevoegdheden, zoals over de omgang met
persoonsgegevens. Er wordt daarnaast bijvoorbeeld gesproken over de lotingssystematiek. Een
GMR-lid is niet alleen medeverantwoordelijk voor de inhoud van een aantal besluiten, maar ook voor
het besluitvormingsproces.
De GMR vergaderingen vinden gemiddeld twee keer per twee maanden op een maandagavond
plaats. Op de eerste van die vergaderingen overlegt de GMR onderling, de week daarna samen met
het College van Bestuur. Daarnaast nemen ouders bijvoorbeeld zitting in de commissie financiën die
zich buigt over zaken die het financiële beleid van alle (of een meerderheid van) scholen aangaan, of
in een tijdelijke commissie die zich buigt over een voorliggend onderwerp. Alle vergaderingen vinden
op maandagmiddag of avond plaats, ook die van de commissies.
Uiteraard wordt een en ander gefaciliteerd. Een lid van de oudergeleding van de GMR kan conform
de statuten aanspraak maken op vacatiegelden.

Wilt u zich kandidaat stellen? Daar zijn wij erg blij mee!
Mail dan uiterlijk 1 april 2019 voor 12 uur ’s middags naar dhr. S. Cobbenhagen:
s.cobbenhagen@daafgeluk.nl
U ontvangt dan binnen korte tijd een ontvangstbevestiging en een kandidaatstellingsformulier.
Op 15 april 2019 wordt de kieslijst openbaar gemaakt via de voorzitters van de
medezeggenschapsraden van Dunamare Onderwijsgroep .
Stemmen kunnen worden uitgebracht tot en met zondag 26 mei. Stemgerechtigd voor de GMR zijn
de leden van de medezeggenschapsraden op BRIN niveau.
Wilt u meer informatie? Mail dan naar dhr. G.M. Pieters gmpieters@hotmail.com Er wordt dan z.s.m.
contact met u opgenomen.

Graag tot ziens in de GMR!

Met vriendelijke groet,
Namens de GMR van Dunamare Onderwijsgroep,
Stephan Cobbenhagen, verkiezingscommissie GMR

Werving nieuwe leerlingen; Girls Night
In het kader van de werving van nieuwe leerlingen hebben we dit jaar voor het eerst een
speciale avond voor meisjes georganiseerd. Tijdens deze Girls Night konden meisjes met
belangstelling voor techniek aan de slag met diverse technische activiteiten. Meisjes van onze
school waren aanwezig om bij deze activiteiten te assisteren. De avond was een groot succes
en zeker voor herhaling vatbaar.

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;

Maandag 11 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
Maandag 18 maart
Donderdag 21 maart
Vrijdag 22 maart
Woensdag 27 maart
Maandag 1 april
Woensdag 17 april t/m vrijdag 19 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Woensdag 8 mei t/m vrijdag 10 mei
Vrijdag 10 mei

Ouderavond leerjaar 2 TCV (o.a. profielkeuze)
diploma uitreiking VCA
start tentamens
Start portfolioweek
Snowplanet
Snowplanet
Studiemiddag personeel
Start CSPE (praktijk) examens
Newcastle M2A, T2a en T2b
Goede vrijdag (geen vrije dag)
Meivakantie
Newcastle T2c en T2d
start Centraal Eindexamen

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

In de tweede week van de meivakantie in 2020 zijn er twee landelijke examens voor de
Gemengde Leerweg ingepland. Het gaat om de volgende examens:
Donderdag 07 mei 2020
13.30 – 15.30 uur
Economie GL
Vrijdag 08 mei 2020, 13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
Nederlands GL
Met vriendelijke groet,
Schoolleiding en team Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden

