
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Voorwoord 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Het heerlijke nazomerweer geeft nog een beetje een vakantiegevoel, maar het schooljaar is 
toch echt weer van start gegaan. Morgen hebben we de sportdag op het strand en net als 
vorig jaar belooft het prachtig weer te worden; dat wordt dus genieten op het mooie strand 
van IJmuiden. Daarna hebben we dan toch echt alle introductieactiviteiten achter de rug en 
krijgen de leerlingen les volgens het gewone lesrooster. 

Alle medewerkers die zich hebben ingezet om de introductieactiviteiten mogelijk te maken 
wil ik bij deze hartelijk danken. De leerlingen hebben enthousiast meegedaan en we mogen 
terugkijken op een goede start van dit schooljaar. 

Fijn dat we nog maar weinig last hebben van beperkende maatregelen in verband met 
Corona. Zoals bekend is het dragen van mondkapjes in de gangen (en sommige 
praktijklessen) nog verplicht. Ik wil u dan ook dringend verzoeken ervoor te zorgen dat uw 
zoon/dochter een mondkapje meeneemt naar school.  

In het afgelopen jaar hebben we mogen ervaren dat de ouders / verzorgers van onze 
leerlingen begrip hebben getoond voor de moeilijke situatie waarin we verkeerden. Ik wil u 
danken voor dit begrip en voor de prettige samenwerking.  

We gaan er met elkaar weer een fijn en succesvol schooljaar van maken! 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Out, directeur Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden 

 

 

Nieuwsbrief ouders nr 1, 2021-2022 
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1. Personele mededelingen 
We zijn heel blij dat we ons team weer vrijwel volledig op sterkte hebben!  

Door het vertrek van enkele collega’s en door de plannen in het kader van het Nationaal 
Onderwijs Programma (bedoeld om de gevolgen van de Corona maatregelen aan te 
pakken), hadden we een aantal vacatures en deze hebben we allemaal kunnen invullen. Er 
rest nu nog één vacature voor een techniekdocent in de onderbouw. Deze vacature hebben 
we voorlopig intern opgelost. 

Onze nieuwe collega’s zijn; 

• Mevrouw Lara van Barneveld-Rijkenberg, docent economie / rekenen 
• Mevrouw Miranda Lubbers, onderwijsondersteuner 
• Mevrouw Anita Stolp, onderwijsondersteuner Maritiem&Techniek 
• Mevrouw Marjolein van ’t Hoff-Lesage, docent Engels / LOB  
• Mevrouw Annelies Slaa, trajectbegeleiding (per 1 oktober a.s.) 
• De heer Hans de Vries, docent techniek (met name smarttechnology) 
• De heer Rob van Tuijl, docent onderbouw diverse vakken plus mentoraat 
• De heer Michael Bos, docent onderbouw diverse vakken  
• De heer Wilco van Pel, docent onderbouw diverse vakken  
• De heer Carlo van Hazebroek, docent Bouwen Wonen & Interieur 

 
We wensen al deze medewerkers veel plezier en succes met hun nieuwe baan! 

 

2. Vraag van Gemeente Velsen 
Recent heeft de gemeenteraad de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden vastgesteld. 
De visie richt zich op het belang van duurzaamheid, ontmoeting en een goede aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt om te kunnen voldoen aan de arbeidsvraag van de 
toekomst.  

Op dit moment werkt de gemeente aan een publieksversie van de Visie op Velsen. Daarin 
zouden ze heel graag podium geven aan een aantal jongeren uit Velsen tussen de 12 en de 18 
podium. De jeugd heeft immers de toekomst.  

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar, woon je in Velsen en heb je ook wat te zeggen over de 
toekomst van Velsen in 2050? Dan willen we je graag interviewen en fotograferen voor de 
Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. Als dank krijg jij de professionele foto mee naar 
huis. En eeuwige roem natuurlijk. In de Visie op Velsen dan. 😉😉 Stuur een bericht naar 
nstaay@velsen.nl, dan nodigen we je volgende week uit.’ 

Facebook post: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210321517793101&id=100064457632321&sfnsn
=mo 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
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mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210321517793101&id=100064457632321&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210321517793101&id=100064457632321&sfnsn=mo
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3. Start nieuwe schooljaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel: dit heb je altijd al willen doen en nu mag het gewoon op school! De onderbouw-
leerlingen gingen op het schoolplein aan de gang met graffiti. Dat resulteerde in de mooiste 
borden en de prachtigste overalls!  
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De leerlingen van de 1e en 2e klas hebben de techniek van het spuiten van graffiti geleerd en 
geoefend en hebben daarna zelf een eigen ontwerp met hun naam of iets anders op een 
plaat gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag was het tijd voor het survival-gedeelte van de introductieweek. Het was een zonnige 
dag, dus het water bij de diverse onderdelen kwam goed van pas. 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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De vierde klassen Mobiliteit en Transport en 4PIE-basis hebben gelasergamed bij de bunkers 
in de duinen. ‘’Het weer was super en de leerlingen vonden het ook supergaaf.Volgend jaar 
weer!”, aldus het al even enthousiaste beleidingsteam Van Engelen, Ohm en Valk.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Studiedagen, lijst plus uitleg 
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben we extra financiële 
middelen ontvangen om in twee schooljaren de gevolgen van alle Coronamaatregelen aan 
te pakken. 

We hebben ervoor gekozen om o.a. in te zetten op deskundigheidsbevordering van ons 
docententeam. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan coachend lesgeven, feedback 
geven , leerlingen eigenaarschap geven over hun eigen leerproces.  

In de jaarplanning zijn, naast de reguliere scholingsdagen, 10 extra dagdelen opgenomen om 
met deze scholing aan de slag te gaan. Dit heeft natuurlijk lesuitval tot gevolg, maar dat 
wordt volledig gecompenseerd doordat we de lessentabel hebben uitgebreid. De leerlingen 
in de onderbouw krijgen wekelijks twee extra lessen en in de bovenbouw één extra les. 

Hieronder alle dagdelen die in de jaarplanning zijn opgenomen. 

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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• Woensdag 8 september 
• Dinsdag 12 oktober 
• Maandag 8 november (hele dag) 
• Donderdag 9 december 
• Dinsdag 25 januari 
• Vrijdag 11 februari 
• Woensdag 23 maart 
• Donderdag 21 april 
• Maandag 23 mei 
• Vrijdag 17 juni (hele dag) 

 

5. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) is een plek waar ouders, kinderen en ook 
professionals uit scholen terecht kunnen met vragen over opvoeden, opgroeien en 
verzorgen  Op school hebben wij een vaste coach die met ons meedenkt, adviseert en 
ondersteunt. Op het TCV en MCIJ is dit Dominique Jens.  

Naast ondersteuning op school door een VO coach zet het CJG ook in op workshops en 
trainingen. Er is een divers aanbod aan cursussen voor ouders en kinderen. Zo zijn er bij het 
CJG cursussen te vinden over het omgaan met faalangst, Girl Talk, een webinar voor ouders 
van ‘bruggers’ of een training voor ouders van kinderen met autisme 

Hier kunt u meer informatie vinden over de inhoud en aanmelding. 

 

6. Kracht in Controle (KIC) 
KIC is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming, 
welbevinden en handig gedrag. Onder handig gedrag verstaan wij 
verantwoordelijk, respectvol en veilig omgaan met elkaar en de omgeving.  

Het programma Kracht In Controle heeft als doel leerlingen bewust te 
maken van hun eigen ik, van hun talenten en kwaliteiten. Je ‘kracht in 

controle’ hebben betekent dat je kunt opkomen voor jezelf, en dat je kunt luisteren naar 
anderen en inlevend kunt zijn. Het groepsproces is een zeer belangrijk aspect van het 
programma en de training. In de eerste twee leerjaren van KIC wordt vooral de nadruk 
gelegd op: Wie ben ik? En wat is mijn plaats in het groepsproces. In leerjaar 3 noemen we het 
programma ‘Kracht in Communiceren’. Hier ligt de nadruk op communiceren met de ander 
en het voorbereiden op de aankomende stage, werk of opleiding. Kortom, hoe red ik mijzelf 
in de maatschappij, wat zijn mijn toekomstdromen en hoe kan ik deze waarmaken? 

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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We werken in drie periodes waarin bepaalde thema’s centraal staan. De eerste periode gaat 
over Verkennen en Herkennen. Hierbij is aandacht voor het leren kennen van de ander, 
verkennen van je doelen voor komend schooljaar, respectvol met elkaar omgaan en voor 
elkaar opkomen. 

In de eerste periode laten wij leerlingen ook een vragenlijst invullen, die ons helpt om een 
sociogram van de groep te maken (een soort groepsfoto op sociaal gebied). Dit geeft ons, 
naast de informatie van de mentor, inzicht hoe de leerlingen zich voelen, hoe ze de 
veiligheid op school ervaren en of ze zich bijvoorbeeld gepest voelen. Het sociogram geeft 
ook inzicht hoe de leerlingen hun klas ervaren, wie bijvoorbeeld positieve leiders zijn en wie 
misschien wat extra aandacht nodig heeft. Hiermee kan de mentor nog gerichter werker aan 
een veilige en positieve groep. 

 

7. Peer 2 Peer 
Dit jaar werken wij weer met Peer 2 Peer-Buddy’s voor de zij-instromers in leerjaar 3.  De 
Peer Buddy is het persoonlijke aanspreekpunt voor een leerling die nieuw op school is. Hij of 
zij kan helpen bij studieopdrachten, vragen beantwoorden en helpt de leerling zich prettig 
te voelen op de nieuwe school. Ook is er een aantal gezamenlijke activiteiten.  
De Peer Buddy wordt getraind in gespreksvaardigheden, heeft intervisie en sluit het traject 
af met een mooi certificaat als bewijsstuk voor het MBO. 
Voor de zomervakantie zijn de Buddy’s al gestart met de training en deze week hebben zij 
de nieuwe leerlingen ontmoet. Het was een gezellige en leerzame bijeenkomst en vooral 
een zeer positieve groep! 

Komende week start het traject dat tot de kerstvakantie duurt. Alle betrokken leerlingen en 
ouders ontvangen t.z.t een uitnodiging voor de feestelijke afsluiting in december.  

 

8. Dyslexie 2021-2022 
Ook in dit schooljaar willen wij leerlingen met dyslexie van onze scholen de juiste 
ondersteuning bieden. Ouders van leerlingen die bij de start van dit schooljaar beschikken 
over een geldige dyslexieverklaring, hebben per mail een link gekregen om hiermee een 
online vragenlijst te kunnen invullen.  Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, 
zullen leerlingen een dyslexiepas krijgen, waarop staat aangegeven op welke ondersteuning 
zij recht hebben. Het is de bedoeling dat wij deze passen in de komende twee weken gaan 
uitleveren aan de leerlingen. Het is daarom belangrijk dat ouders/verzorgers de vragenlijst 
goed hebben ingevuld. Overleg met uw zoon of dochter over de mate van ondersteuning 
die uw kind nodig heeft, en over welke hulpmiddelen hij of zij wil beschikken. 

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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Daarnaast kunnen ouders in overleg met hun kinderen aangeven óf zij bepaalde 
schoolboeken digitaal willen hebben, en voor welke vakken dit geldt. De school zal dan de 
bestelling en levering van de boeken afhandelen. Overleg hiervoor goed met uw kind, voor 
welke vakken digitale boeken geschikt zouden zijn. Het is jammer wanneer er iets wordt 
aangeschaft, wat vervolgens niet gebruikt zal gaan worden. 

Mocht u geen mail hebben gekregen, maar denkt u wel dat uw kind in aanmerking komt 
voor ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met de dyslexie coördinator van onze 
scholen, de heer Gebhardt. Het meest eenvoudige kunt u dit per mail doen via: 

r.gebhardt@technischcollegevelsen.nl 

Ook voor alle andere vragen met betrekking tot dyslexie kunt u zich wenden tot de heer 
Gebhardt. 

 

9. Informatieavond 
Dinsdag 14 september tussen 19.00 uur en ongeveer 21.00 uur is er voor alle leerjaren op 
school een informatieavond. We vinden het belangrijk om elkaar weer live te kunnen zien en 
daarom is besloten om de informatieavond op school te houden.  

De exacte invulling, zoals de starttijden per leerjaar en de lokaalindeling zullen we deze 
week in een brief aan u mailen. Op school moeten wij nog steeds rekening houden met de 
1,5 meter maatregel en daarom verzoeken wij u om met één ouder per kind naar school te 
komen.  

 

10. Coronanieuws 
 

 

Voor het voortgezet onderwijs geldt een mondkapjesplicht op school. De laatste richtlijnen 
van de GGD kunt u hier vinden. De laatste instructies van de Rijksoverheid vindt u hier.  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
mailto:r.gebhardt@technischcollegevelsen.nl
https://mcusercontent.com/a7d5df4c4281f97215e7b655e/files/24dd3a38-af2f-5fdb-ce89-4b018707d01b/GGD_COVID_19_nieuwsbrief_primair_en_voortgezet_onderwijsscholen_en_ouders_18_08_2021.pdf
https://mcusercontent.com/a7d5df4c4281f97215e7b655e/files/ea0d3b94-8ea8-b9ca-687a-4e86b549a9a7/Start_schooljaar_primair_voortgezet_onderwijs.pdf
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11. Sportdag 

Morgen is het zover: de eerste sportdag van het jaar. Daar bent u vorige week per brief over 
geinformeerd. 

Ook deze keer gaan we weer naar het strand van IJmuiderslag voor strandpaviljoen De 
Beach Inn. Deze dag staat in het teken van samenwerking, groepsdynamiek en bovenal 
plezier.  

Om 09.15 uur wordt iedereen verwacht op het strand en om 13.30 uur is de sportdag weer 
afgelopen.  
 
 

12. F1 seminar ‘Slim onderhoud dé succesfactor in de autosport’, 31 
augustus 2021 

 

 

 

Het leek te mooi om waar te zijn, maar Jan Lammers, de oud-Formule 1-coureur en op dit 
moment werkzaam als sportief directeur van de Dutch Grand Prix, had in deze drukke tijd 
toch echt zijn agenda vrijgemaakt om voor honderd ondernemers uit de IJmond te spreken. 
Na het nieuws dat de Dutch Grand Prix definitief doorgaat, begon de Zandvoorter aan een 
boeiend verhaal over zijn carrière in de racesport, over zijn besluit om te stoppen met zijn 
eigen raceteam, over zijn 12-jarige zoon René die het opvallend goed doet in de kartsport en 
natuurlijk over wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een Formule 1-race.  

En dat is niet gering. Natuurlijk ging het ook over slim onderhoud en de rol van het 
onderhoud in de autosport. ‘Goede preparatie voorkomt reparatie’ zoals Jan zelf zegt.  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl


11 
 

 
Technisch College Velsen / Maritiem College IJmuiden, Briniostraat 10-12, 1971 HM IJmuiden, 0255-546900 

www.technischcollegevelsen.nl / informatie@technischcollegevelsen.nl 
www.maritiemcollegeijmuiden.nl / informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl 

 
 

En voordat de netwerkborrel begon, ging Jan nog in gesprek met Storm, een van onze 
leerlingen en met een ondernemer over het belang van slim onderhoud. 
  
Het seminar werd georganiseerd in het BUKO stadion van Telstar en mogelijk gemaakt door 
OV IJmond, Techport, gemeente Velsen en Citymarketing Velsen | .IJmuiden.  
  
Terugkijken 
De bijeenkomst was ook via de livestream te volgen en is nog terug te kijken via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rhMr3fIrjdE. Hier zijn de foto’s van de bijeenkomst te 
vinden. 

 

13. Ontdek Velsen 
 

 

 

Heeft u de nieuwsbrief van City Marketing Velsen al gelezen? Hierin is veel regionaal nieuws 
te vinden en informatie over Ontdek Velsen op 12 september aanstaande, waar onze school 
ook bij aan zal sluiten. De ideale kans om opa en oma, ooms en tantes, de buren, je vrienden 
de school te laten zien!  Misschien staat er iets leuks voor u bij. De inschrijving is al geopend.  

Ontdek Velsen op 12 september - Gratis activiteiten om Velsen te (her)ontdekken 
 
Op zondag 12 september organiseert Citymarketing Velsen | .IJmuiden een nieuw 
evenement dat de parels van onze gemeente met elkaar verbindt: Ontdek Velsen. 
Culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven laten die dag zien 
wat wij in tijden van corona (grotendeels) hebben moeten missen. 
 
Bewoners en bezoekers kunnen op de fiets of lopend een rondje langs de parels van Velsen 
maken. Van Stadsschouwburg en Filmtheater Velsen tot de vishal en van het Zee- en 
Havenmuseum tot Landgoed Duin en Kruidberg. Deelname aan alle activiteiten is gratis! 
Ontdek Velsen vormt tevens de start van het culturele seizoen en valt samen met de Open 
Monumentendag 2021. 
 
  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
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https://ovijmond.nl/fotos/seminar-met-jan-lammers-31-augustus-2021/
https://technischcollegevelsen.us17.list-manage.com/track/click?u=a7d5df4c4281f97215e7b655e&id=1e5f26e733&e=8932298baa
https://technischcollegevelsen.us17.list-manage.com/track/click?u=a7d5df4c4281f97215e7b655e&id=8171e28c0f&e=8932298baa
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Inmiddels hebben al ruim 30 organisaties zich aangemeld en het aanbod is erg divers. Zo 
kan je kiezen uit actieve activiteiten zoals Expeditie Robinson bij ActionPlanet Spaarnwoude 
of je kan een prachtige wandeling maken met een gids door Dorp Velsen en Oud-IJmuiden. 
Ook aan kinderen is gedacht, zo kunnen kinderen bij het Pieter Vermeulen Museum naast 
het bekijken van de tentoonstelling ‘Zo slim als een vos’ een leuke button knutselen en 
kinderen leren bij Boerderij Zorgvrij hoe je zelf boter kunt maken. 
 
Om te voorkomen dat het op sommige plekken te druk wordt, is vooraf aanmelden 
verplicht. Dat kan via ijmuiden.nl/ontdekvelsen. De ontdekkingstocht door Velsen duurt van 
10.00 tot 17.00 uur. 
 
‘Door corona hebben we het afgelopen jaar veel moeten missen’, zegt citymarketeer en 
initiatiefnemer Friso Huizinga. ‘Wij willen de activiteiten die we gemist hebben in het 
zonnetje zetten en organiseren daarom een nieuw evenement voor bewoners en bezoekers 
van de gemeente Velsen. Het doel is om te (her)ontdekken wat onze veelzijdige gemeente 
allemaal te bieden heeft. Maatregelen of niet, want dit kan ook coronaproof.’ 
 
Fietsroute 
Vooruitlopend op Ontdek Velsen is er ook een gratis fietsroute langs een aantal culturele 
parels en toeristische attracties in de gemeente Velsen. De route is te vinden op 
ijmuiden.nl/ontdekvelsen. Bij elke locatie kan een QR-code worden gescand waarmee 
deelnemers een video kunnen zien waarin iets wordt verteld over de locatie. De fietsroute is 
bedacht en gemaakt door Koel Creative Productions uit Driehuis. 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
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