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1. Voorwoord 

Beste ouder(s) / verzorger(s), helaas wordt dit niet het voorwoord dat ik graag 
had willen schrijven. Zo aan het eind van 2020 had ik graag met u teruggeblikt op 
een turbulent jaar en de hoop uit willen spreken dat we de meeste ellende achter 
de rug hebben en vol optimisme uitkijken naar 2021. Jammer genoeg is dit niet het 
geval… 
 Het onderwijs gaat er voor leerjaar 1,2 en 3 namelijk een aantal weken anders 
uitzien en we mogen het jaar niet afsluiten met het kerstontbijt.  
 
Op basis van de huidige kennis en de berichtgeving over de nieuwe maatregelen 
ziet het onderwijs er de komende tijd als volgt uit.  

 
Leerjaar 1 en 2  

- van 16-12-2020 t/m 15-1-2021 volgen alle leerlingen afstandsonderwijs via 
Discord.  

- Het rooster loopt van het tweede lesuur t/m het vijfde lesuur en is te zien 
in Magister. 

- De lessen zullen bestaan uit theorielessen, 1 uur theorie praktijk en 1 
mentoruur. 

- Er zullen geen proefwerken worden afgenomen, deze worden 
opgeschoven tot na de lockdown. 

 
 Leerjaar 3 

- De theorievakken worden van 16-12-2020 t/m 15-1-2021 aan alle leerlingen 
op afstand via Discord gegeven. 

- De praktijkvakken worden vanaf 4-1-2021 t/m 15-1-2021 op school gegeven, 
waarbij uiteraard de leerlingen verplicht op school aanwezig moeten zijn.  

- De roosters zijn zoals gewoonlijk te zien in Magister. 
- Er zullen geen proefwerken worden afgenomen, deze worden 

opgeschoven tot na de lockdown. 
- Voor de leerlingen MCIJ is de huisvesting open. 

 
Leerjaar 4 

- Voor alle leerlingen zal het normale rooster doorgang vinden en zullen alle 
lessen op school plaatsvinden.  

- Voor leerlingen MCIJ is de huisvesting open. 
 

Algemeen 
- Zorg dat uw kind Magister goed in de gaten houdt. 
- Wij zullen de aanwezigheid tijdens de online lessen bijhouden. Ons doel 

hiervan is om de leerlingen in beeld te houden in tijden dat wij ze fysiek 
niet zien. Indien nodig kunnen wij bepalen dat een leerling toch fysiek op 
school aanwezig moet zijn.  

- Er wordt vanuit de overheid onderscheid gemaakt tussen leerlingen uit de 
onderbouw en bovenbouw in het aanbieden van lessen op school, dit 
vanwege het belang van de examens. 
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- De mentor onderhoudt met iedere leerling ten minste één keer per week 
individueel contact. 

- Huiswerk zal voornamelijk via de ELO worden gecommuniceerd en 
ingeleverd. 

- Mocht u als ouder contact willen hebben met het 
SchoolOndersteuningsTeam  dan kunt u contact opnemen met de 
administratie (0255-546900) of direct mailen naar de coördinator Anke 
ten Broeke (a.tenbroeke@technischcollegevelsen.nl)  

 
Deze maatregelen gelden t/m 15-1-2021. Mochten er vanuit de overheid 
aanpassingen komen aan de huidige lockdown, dan zullen wij u daarvan op de 
hoogte houden. 
 
Tot slot nog een personele mededeling. De heer Aldenkamp heeft deze week zijn 
laatste lessen bij ons op school gegeven en gaat genieten van een levensfase 
zonder werk. Bij deze wil ik hem heel hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet 
voor onze school. We zullen zijn vakmanschap gaan missen en wensen hem nog 
vele gelukkige jaren in goede gezondheid! 
 
Ik wens u allemaal hele prettige feestdagen en een heel voorspoedig  
en gezond 2021! 
 
Mede namens alle medewerkers van TCV en MCIJ, 
 
Frank Out 

  

2. Onderzoek effecten coronacrisis op leerlingen 
 
Mondkapjes op, afstand tot je docent, handen wassen en thuisblijven bij verkoudheid. 
Hoe gaat dit bij jou op school? En wat vind je ervan? Laat het ons weten en vul voor de 
kerstvakantie deze vragenlijst in. Misschien wil jij wel een van de tien cadeaubonnen 
ter waarde van 25 euro… 

 
Het ministerie van OCW wil leerlingen op middelbare scholen vragen hoe ze de 
coronamaatregelen ervaren door middel van een online vragenlijst.  
Op basis van deze lijst, deskresearch en interviews krijgt het ministerie input voor 
het verbeteren van de naleving van de coronamaatregelen op middelbare scholen. 
Het invullen van de vragenlijst kost leerlingen maximaal tien minuten.  
 
In de komende dagen ontvangen onze leerlingen een online vragenlijst 
(SurveyMonkey Powered Online Survey) over de coronamaatregelen op onze school. 
Onder alle deelnemers worden tien cadeaubonnen verloot.  Ouders moeten 
toestemming verlenen als leerlingen jonger zijn dan 16 jaar. Geldt dat voor uw kind? 
Bespreek dan alstublieft met uw kind of u ermee instemt dat de vragenlijst wordt 
ingevuld. Uiteraard blijven de antwoorden vertrouwelijk; deze worden anoniem 
verwerkt.  
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3. Paarse Vrijdag 11 december 2020 
 

Het thema voor Paarse Vrijdag was 
dit jaar Ik Ben Niet Alleen. Wij vinden 
dat een belangrijke dag om extra 
aandacht te besteden aan mogen 
zijn wie je bent (alle kleuren en 
voorkeuren van de regenboog), 
open te staan voor de ander en 
elkaar te steunen. 

  
 

De kleur paars staat in de regenboogvlag symbool voor kracht en moed, die nodig 
zijn om iedereen op een veilige manier zichzelf te laten zijn. Ter gelegenheid van 
deze dag zijn de trappen in school voorzien van stootborden in de 
regenboogkleuren. Door het dragen van paarse of kleurrijke kleding of accessoires 
wordt solidariteit met LHBTI- jongeren (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en intersekse personen) getoond en de boodschap van 
verdraagzaamheid en respect verspreid.  
 
 

4. Kerstattenties voor W.F. Visserhuis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 9 december gaven Pim, Kim en Ryan namens hun klasgenoten honderd 
zelfgemaakte presentjes af bij woonzorgcentrum W.F. Visserhuis in IJmuiden. 
Tijdens de technieklessen van docent Marcel Kabel was in de afgelopen weken door 
de eerste klassen van het Technisch College Velsen en Maritiem College 
IJmuiden  hard gewerkt aan houten kerstbomen, rendieren en sneeuwmannen. 
,,We willen graag anderen een beetje blij maken in deze coronatijd. Hopelijk vinden 
de mensen het mooi!”, aldus het drietal. 
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De vijf volle dozen werden dankbaar in ontvangst genomen:. ,,Dank jullie wel 
namens al onze bewoners!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag ontvingen we een berichtje van mevrouw Schultze-Kool van het W.F. 
Visserhuis: 
 
"Namens alle bewoners willen we de leerlingen die deze kerstattentie hebben gemaakt 
heel hartelijk bedanken. De bewoners waren blij verrast en vonden het mooie 
kunstwerken."  
 
Het briefje ging vergezeld van vier mooie foto’s: 
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5. Kerstversiering in de school 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vereende krachten is op vrijdag 27 november de school in decembersferen 
gebracht. Er werden maar liefst zeventig snoeren met kerstverlichting 
opgehangen; het resultaat was indrukwekkend! 

 
6. Nieuwsjaarbericht van de gemeente Velsen 
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