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Voorwoord 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Een korte editie dit keer, maar 
wel vol belangrijke informatie. 

De maatregelen rondom corona zijn inmiddels weer aangepast. We hoeven geen 1,5 meter 
afstand meer te houden en ook geen  mondkapjes meer te dragen op school. Mocht uw 
zoon/dochter toch verkoudheidsklachten of koorts krijgen, dan blijft het belangrijk om een 
test te laten afnemen en uw kind thuis te laten blijven.   

Deze week (donderdag en vrijdag) vinden na 1,5 jaar de eerste live PET-evenementen 
(Promotie Evenement Techniek) weer plaats. Een team van MCIJ staat twee dagen in De 
Hoornse Vaart in Alkmaar, om daar zo’n 1.000 leerlingen van groep 7 en 8 van het primair 
onderwijs kennis te laten maken met techniek.  

Volgende week is de Technologieweek van Techport IJmond, een belangrijke week voor 
onze school. Dus uiteraard doen we daar aan mee! Zo is er een Smart Maintenanceday-
programma voor de bovenbouw in Beverwijk op dinsdagmiddag en op woensdagochtend 
gaan de onderbouwklassen onder meer bij bedrijven op bezoek. Woensdagmiddag is bij ons 
op school een speciaal technieklesprogramma voor leerkrachten van het basisonderwijs. Op 
donderdag en vrijdag staan zowel TCV als MCIJ in de Walvis in Beverwijk, waar aan 
basisschoolleerlingen workshops worden gegeven. Er worden in totaal ruim 2.000 kinderen 
verwacht.  

Het is een behoorlijke klus om al die activiteiten in te plannen en te zorgen voor de juiste 
personeelsbezetting. Ons streven is daarbij dat er zo weinig mogelijk lesuitval is, maar een 
en ander zorgt misschien af en toe toch voor roosterwijzigingen.  

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Out, directeur Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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1. Ziekmelding door ouders/verzorgers in Magister – iedere dag contact 
 

 

 

Begin dit schooljaar zijn de inlogcodes van het ouderaccount van Magister via de mail 
verzonden. Mocht u nog geen inlogcode hebben ontvangen, dan kunt u een mail sturen 
naar: informatie@technischcollegevelsen.nl  

Met dit ouderaccount kunt u de voortgang van uw zoon/dochter volgen.  

Magister gebruikt u ook voor eventuele ziekmeldingen. Een ziekmelding kan worden 
gedaan voor de dag van de ziekmelding zelf (graag voor 8.00 uur) of voor de volgende dag. 
Wij vragen u nadrukkelijk géén ziekmelding te doen voor een dokter- of tandartsafspraak. 
De ziekmelding is namelijk voor een hele dag, terwijl uw kind waarschijnlijk maar één of twee 
lesuren mist. Voor afspraken buiten school kunt u de school bellen of uw kind uiterlijk een 
dag van tevoren een briefje meegeven, dat ingeleverd wordt bij de conciërge. 

Let op: U moet dus voor elke dag dat uw zoon/dochter ziek is opnieuw een melding doen in 
magister.  

Mocht uw kind langer dan één dag ziek zijn, vragen wij u voor 8.45 uur telefonisch contact 
op te nemen met school of een mail te sturen aan de mentor om de situatie toe te lichten. 
Hiermee voorkomen we onduidelijkheid wanneer we uw kind missen op school. Wij voelen 
ons samen met u verantwoordelijk voor uw kind en danken u bij voorbaat voor de 
medewerking. 

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
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2. Afname Gezondheidsmonitor 
 

 
 

In week 43 wordt in alle klassen 2 en 4 de Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen. Dit is een 
landelijk onderzoek door de GGD dat eens per vier jaar wordt uitgevoerd. Dit jaar zal er extra 
aandacht zijn voor het effect van corona en de lockdown op het welbevinden van leerlingen. 
Alle ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen ontvangen hierover een mail. 
Hieronder vindt u ook informatie over het onderzoek.  

 

 

 

 

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren tijdens de coronacrisis in beeld 
Online vragenlijstonderzoek GGD onder 2e en 4e klassers 

In de periode van 20 september - 26 november 2021 houdt GGD Kennemerland een 
vragenlijstonderzoek onder leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor Voortgezet 
Onderwijs in Kennemerland. Dit is de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd’. Het onderzoek 
vindt plaats in het hele land, vele organisaties werken hierbij samen. Ook op onze school 
vindt dit onderzoek plaats. 

De GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd doorgaans één keer in de vier jaar uit. 
Vanwege de coronacrisis is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een extra meting. 
Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl. 

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
http://www.monitorgezondheid.nl/
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Waarom dit onderzoek? 
Het coronavirus beheerst al ruim anderhalf jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft 
dit verstrekkende gevolgen. Het doel van dit onderzoek is om de impact van corona op de 
gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in kaart te brengen. De resultaten 
worden gebruikt om scholen en gemeenten te adviseren over gezondheid en 
gezondheidsbeleid. De school ontvangt een school-specifieke rapportage waarmee richting 
kan worden gegeven aan het gezondheidsbeleid op school. De gemeenten ontvangen een 
rapportage over gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren die in hun gemeente 
wonen. Deze rapportages zijn ter ondersteuning van het lokale gezondheids- en jeugdbeleid. 
Daarnaast worden de resultaten van alle GGD’en samen gebruikt voor landelijk beleid om de 
gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. 

Hoe verloopt dit onderzoek? 
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit klas 2 en 4 op een beveiligde website een 
vragenlijst in. Leerlingen krijgen hiervoor op school een URL die naar de vragenlijst leidt. Er 
wordt één URL gebruikt voor alle leerlingen. Hierdoor zijn individuele leerlingen na het 
verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. Een docent begeleidt de afname van 
het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, 
leefstijl, corona en school.  

Direct na het invullen van de vragenlijst krijgen leerlingen een pagina met betrouwbare 
websites, tips en meer informatie over onderwerpen uit de vragenlijst.  

Deelname en verwerking van gegevens 
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen minimaal een week voor 
afname van de vragenlijst via school een email met meer informatie over de Corona 
Gezondheidsmonitor Jeugd. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van 
leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Gegevens worden niet 
herleid tot één persoon. De school-, gemeente- en landelijke rapportages bevatten alleen 
gegevens op groepsniveau en niet over individuele leerlingen. Het onderzoek voldoet aan 
de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Landelijke samenwerking 
De GGD’en voeren het onderzoek uit in het kader van het ZonwMw-programma COVID-19 en 
werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd? Dan kunt u contact opnemen 
met één van de onderzoekers: Resi Cluitmans en Lotte van den Heuvel via 
GMJeugd@ggdkennemerland.nl . U kunt ook kijken op de website van GGD Kennemerland 
www.ggdkennemerland.nl/Corona-Gezondheidsmonitor-Jeugd   

 

 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
mailto:GMJeugd@ggdkennemerland.nl
http://www.ggdkennemerland.nl/Corona-Gezondheidsmonitor-Jeugd
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3. Week tegen Pesten   

 

 

 

Deze week is de landelijke  Week tegen Pesten. Dit onderwerp verdient natuurlijk het hele 
jaar aandacht, wat wij ook doen in de mentorlessen en met KIC (Kracht in Controle). De 
komende twee weken is er schoolbreed extra aandacht voor dit thema. Alle mentorklassen 
gaan met elkaar in gesprek over omgangsvormen, op elkaar letten en maken gezamenlijk 
groepsafspraken. Ook hangen er posters met QR codes in de school en bij de huisvesting. De 
leerlingen kunnen in de pauzes de codes scannen en (anoniem) antwoorden geven op 
stellingen. Hiermee hopen wij het gesprek over pesten en zorgen voor elkaar te stimuleren.  

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met de 
teamcoördinator of de antipestcoördinator, mevrouw A. ten Broeke.  

Een veilige school maken we samen! 

 

4. Schoolnota 

Vorige week donderdag zijn vanuit WIS Collect de schoolnota’s verstuurd aan de  
ouders/verzorgers van onze leerlingen. Mocht u geen mail ontvangen hebben, wilt u dan 
even in uw spammap of ongewenste mailbox kijken en anders even een berichtje sturen aan 
informatie@technischcollegevelsen.nl of informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl? 

In WIS Collect kunt u aangeven of u in een, twee of drie termijnen wilt betalen.   

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
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5. Informatie van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

 

Workshops, webinars & trainingen  

voor inwoners uit de IJmond  

De herfstvakantie komt er al weer aan! En ook de laatste trainingen van dit jaar gaan bij ons van 
start. Ben je op zoek naar een workshop of training over opvoeden of opgroeien? In deze 
nieuwsbrief lees je meer over wat wij binnenkort aanbieden. Neem ook eens een kijkje op 
www.samenopgroeien.nu. Dat is dé plek om workshops & trainingen te vinden op het gebied 
van ouderschap, opvoeden en opgroeien! En de plek om jezelf of je kind in te schrijven. Is de 
training vol? Schrijf je dan in voor de wachtlijst! Dan benaderen wij jou als er iemand uitvalt of 
als er een nieuwe training wordt ingepland.  

Webinar ‘Van basisschool naar brugger’  

De overgang van de basisschool naar de middelbare kan een spannende tijd zijn! In deze 
workshop voor ouders van kinderen uit groep 8 en de eerste klas van de middelbare school 
leggen we aan de hand van de mindsettheorie uit waar jouw ‘brugger’ tegen aan kan lopen. 
Hoe kun je als ouder het beste ondersteunen? Je krijgt informatie over het belang van de 
juiste mindset en tools om je kind hierbij te helpen en te begeleiden. Het maken van fouten 
is bijvoorbeeld belangrijk voor je kind om zich verder te ontwikkelen. Ouders gaan aan de 
slag met het gebruiken van ‘groeitaal’ en het geven van groeicomplimenten.  

Startdatum: 5 oktober – om je in te schrijven ga naar https://bit.ly/3rTZIMY  

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
www.samenopgroeien.nu
https://bit.ly/3rTZIMY
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Webinar ‘Hoogbegaafdheid en Mindset’  

De term mindset staat voor de manier waarop je denkt over jezelf en in het bijzonder over je 
intelligentie en kwaliteiten. In deze online inspiratiesessie maak je kennis met de enorme 
impact van onze overtuigingen (mindsets) over onze mogelijkheden: zijn ze helpend of 
belemmeren ze je juist tijdens je werk- en leerproces? Wat is jouw drijfveer: wil je jezelf 
bewijzen of wil je jezelf ontwikkelen? Tijdens deze sessie raak je geïnspireerd om de eerste 
stappen te maken in het bewust inzetten van je groeimindset en zo je mentale 
weerbaarheid te versterken.  

Datum: 11 oktober –om je in te schrijven ga naar https://bit.ly/3yiRW1v  

Oudertraining Verbindend Gezag - werken aan een goede relatie met je puber  

De puberteit; een tijd waarin veel verandert, zowel voor je puber als voor jou als ouder. Het 
leiden van een eigen leven en dingen zelf bepalen, staan soms haaks op de grenzen die je als 
ouder wilt stellen. Daardoor kan jullie relatie onder spanning komen te staan, dat is normaal. 
Maar je kunt je als ouder ook behoorlijk machteloos voelen. Of juist onzeker, omdat 
“gebruikelijke" opvoedmethodes niet lijken te werken. Ook tussen ouders onderling kan 
moeilijk gedrag van je puber spanningen geven, waardoor je niet meer als een team kunt 
optreden. Deze training biedt handvatten in de soms stressvolle situaties met opgroeiende 
jongeren.  

Startdatum: 26 oktober –om je in te schrijven ga naar https://bit.ly/3kFFmpw  

Webinar ‘Hoe help ik mijn kind een scheiding door’ door Tischa Neve  

Een scheiding heeft een hele grote impact, zeker als er kinderen in het spel zijn. In dit 
webinar krijg je tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding. 
Welke dingen zijn essentieel in zo’n proces met kinderen en daarna? Ben jij gescheiden, zit je 
midden in een scheiding of denk je eraan en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed 
mogelijk door en uit jouw scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit webinar vol 
inspiratie en tips te zijn! Voor ouders van kinderen van 2 tot ongeveer 16 jaar. Datum: 15 
november –om je in te schrijven ga naar https://bit.ly/39IZsZL  

Webinar ‘Mindset en Falosofie’  

Fouten maken, falen, doen we allemaal. Van je fouten kun je leren… Waarom vermijden en 
verbergen we ze dan zo vaak uit alle macht? In dit interactieve webinar kun je ervaren hoe je 
niet (of minder lang) blijft hangen in schuld en schaamte, maar hoe je je fouten gebruikt als 
opstap naar een volgend level. Je ervaart wat het effect is van een foutvriendelijke 
omgeving op je motivatie, en wat je kunt doen om je eigen foutvriendelijkheid te vergoten. 
In dit webinar leer je wat het kan betekenen voor je klas, vriendengroep, gezin of team als 
falen een waardevolle gewoonte wordt! Voor ouders, kinderen (vanaf ca. 12 jaar), 
leerkrachten of begeleiders.  

Datum: 29 november –om je in te schrijven ga naar https://bit.ly/3zJcLUG 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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