NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2018-2019
Nr. 1

IJmuiden, 10 september 2018
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij deze ontvangt u de eerste 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;
•
•
•
•
•
•
•

Start schooljaar 2018-2019
Personele zaken / schoolleiding
Magister
Convenant doorlopende leerlijnen
Website en jaarkalender
Vakantieregeling 2018-2019
Verlofaanvragen

Start nieuwe schooljaar
De leerlingen zijn vorige week ontvangen door hun (nieuwe) mentor en hebben de informatie
gekregen die nodig is voor een goede start van het schooljaar. Voor de eerstejaars en de zij-instromers
in hogere leerjaren was het natuurlijk een spannende week. De verschillende introductieactiviteiten
zullen er zeker aan hebben bijgedragen dat leerlingen zich snel thuis gaan voelen op onze school.
Heeft u vragen of opmerkingen neemt u dan alstublieft contact op met de mentor van uw
zoon/dochter.
Personele zaken
Aan het einde van vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van onze directeur mevrouw Nelie
Groen. Zij is per 1 augustus gestart als rector van het Coornhert.
Het managementteam van TCV en MCIJ bestaat nu uit de heren Frank Out (directeur a.i.), André van
Zon en Aart Zwanenburg (beide schoolleider) en Theo Scholts (hoofd huisvesting MCIJ).
Vlak voor de vakantie bereikte ons het vreselijk nare bericht dat de heer Theo Scholts (hoofd
huisvesting MCIJ) een hersentumor heeft. Hij is inmiddels geopereerd en werkt hard aan zijn herstel.
Paul Bleeker, docent lichamelijke opvoeding, kan door ernstige knieklachten voorlopig geen
gymlessen geven. Hij heeft wel zijn mentortaken en enkele andere schooltaken opgepakt.

Mevrouw Caroline Roozen heeft weer een deel van haar taken opgepakt en gaat de komende periode
proberen weer geleidelijk uit te breiden. We wensen haar daarbij veel succes!
We hebben ook afscheid genomen van de volgende docenten; mevrouw Ainara van Kampen en de
heren Peter Berghout en Mitchell Kaas.
Door bovengenoemde zaken en door de groei van het aantal klassen in onze onderbouw hadden we
een flink aantal vacatures. We kunnen u melden dat ons team weer helemaal compleet is. Gezien de
krapte op de arbeidsmarkt is dat iets om heel erg blij mee te zijn. We verwelkomen de volgende
collega’s;
mevrouw Eveline Bogaard
mevrouw Angelique Bruné
de heer Marc de Haan
de heer Kjeld de Lincel
de heer Roy Magielsen
de heer Marc Molanus
de heer Robin Moos
de heer Joery Porck
de heer Vanja Porck
de heer Jaap Visser
de heer Pelle van der Vlugt

sectie Natuur&zorg, vervanging van Caroline Roozen
sectie nask
sectie nask / mentor
sectie Engels / mentor
sectie Engels / mentor
sectie rekenen/wiskunde / mentor
sectie LO, vervanging van Paul Bleeker
sectie Engels
keuken / huisvesting
management, vervanging van Theo Scholts
ICT medewerker

We zijn heel blij dat we ons team met deze elf nieuwe collega’s hebben versterkt en wensen hen veel
succes en plezier op TCV/MCIJ.
Tot slot nog een leuk bericht over de heer Martijn Hartgers. Hij is vorige week vrijdag getrouwd, we
wensen hem en zijn vrouw een lang en gelukkig huwelijk!
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!

Convenant TCV, Nova College en InstallatieWerk Nederland
Tijdens de afscheidsreceptie van mevrouw Groen is een convenant getekend voor een samenwerking
met het Nova College en InstallatieWerk Nederland. In het convenant is vastgelegd dat partijen zich
zullen inspannen om te werken aan een doorlopende leerlijn in de installatie- en elektrotechniek van
vmbo basis naar mbo niveau 2. Vorige week is er al overleg gevoerd over de realisatie van dit
convenant, een werkgroep gaat op korte termijn aan de slag om de aansluiting tussen de scholen te
verbeteren. We houden u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen.
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;
19 september
24 september
25 september
4 oktober
5 oktober
5 oktober
11 en 12 oktober

Schoolfotograaf
Informatieavond onderbouw TCV
Informatieavond bovenbouw TCV
Informatieavond MCIJ (lj. 1 t/m 4)
Dag van de leraar
Studiedag (lesvrije dag)
PET (Promotie Evenement Techniek) dagen

Uiterlijk 1 oktober treft u op de website ook de schoolgids, het Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA) en het examenreglement aan.

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

Verlofaanvragen
Op de website van de gemeente Velsen ( https://www.velsen.nl/producten/leerplicht-bijzonderverlof-of-vrijstelling ) is de volgende informatie over het aanvragen van verlof voor extra vakantie te
vinden;
Extra vakantie buiten de schoolvakanties om. Mag dat?
Op vakantie gaan tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden
wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten
vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken
dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de
zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden
aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten
hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar.
NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra
vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van organisatorische problemen bij de
werkgever. Het moet gaan om “onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren”.
Wanneer u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u schriftelijk, binnen 6 weken, een
(gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. U wordt dan in de gelegenheid
gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht over de beslissing op
uw bezwaar. Bent u het dan nog niet eens met deze beslissing, dan kunt op grond van de Algemene
Wet Bestuursrecht binnen 6 weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank,
sector Bestuursrecht. Aan zo'n juridische procedure zijn kosten voor u verbonden. Voordat u een
beroepsschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen bij bijvoorbeeld een Bureau voor
rechtshulp.
Om eventuele minder prettige (financiële) consequenties te voorkomen is het raadzaam een verzoek
om extra vakantie ruimschoots op tijd (8 weken voor de eerste dag van het verlof) schriftelijk bij het
hoofd van de school in te dienen.
Verlof waarvoor geen toestemming is verleend wordt aan de leerplichtambtenaar gemeld.

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

