
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws 

 
IJmuiden, 8 februari 2021  
 
Betreft: school ook gesloten op dinsdag 9 februari 
 
Beste ouders/leerlingen,  
 
Ook vandaag ondervinden we nog veel hinder van gladheid als gevolg van zware sneeuwval. Het 
is niet te verwachten dat de problemen morgen al zijn opgelost.   
De schoolleiding heeft daarom – in overeenstemming met andere schoolleiders in Velsen – 
besloten  alle fysieke lessen ook voor morgen te annuleren. Ook de huisvesting is morgen nog 
gesloten. 
Voor onze leerlingen heeft dit wisselende gevolgen; 
 
Leerjaar 1 t/m 3 TCV en MCIJ Lessen via Discord gaan door zoals gepland, óók voor de 

onderbouwleerlingen die anders naar school zouden 
komen. 

Leerjaar 4 TCV en MCIJ       Fysieke lessen komen te vervallen en worden vervangen 
door lessen via Discord. 

 
De school is morgen van 10.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Ook zijn we bereikbaar via 
onze e-mail: informatie@technischcollegevelsen.nl of informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl  
De verwachting is dat vanaf woensdag 10 februari de openbare wegen voldoende sneeuwvrij zijn 
zodat de lessen weer conform het reguliere rooster doorgang kunnen vinden. Mocht dit wijzigen 
dan berichten we u hierover.  
 
Met dit besluit willen we onze verantwoordelijkheid nemen uit zorg voor onze leerlingen en 
medewerkers.  
 
Wij hopen dat u begrip heeft voor dit besluit,  
met vriendelijke groet, 
 
F.J.W. Out, directeur TCV en MCIJ 

  

Nieuwsbrief ouders, februari 2021 
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IJmuiden, 8 februari 2021 
 
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Wij hopen van harte dat het goed gaat met u! 
Deze tijd vraagt nogal wat van ons allemaal. We zijn uitermate trots op de manier waarop collega’s 
en leerlingen zich staande houden in deze lastige tijd, zowel op school als bij de online lessen. Een 
ieder doet wat mogelijk is door zich aan te passen aan de gevraagde maatregelen.   
Laten we hopen dat het tij snel zal keren.  
 
Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over een aantal belangrijke onderwerpen met 
betrekking tot onderwijszaken.  
 
Hou vol en blijf gezond, 
 
mede namens alle medewerkers TCV en MCIJ, 
 
Frank Out 

 
 

*.*.* 
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Onderwijszaken 
 
1. Portfolioweek (aanmelden) 
 
In de week van 15 maart t/m 19 maart staat de portfolioweek gepland. Alle leerlingen laten dan 
onder meer zien wat ze de afgelopen periode hebben gedaan, welke cijfers er zijn behaald en of 
alle doelen zijn bereikt. Daarnaast worden de doelen voor de aankomende periode besproken.  
 
Deze gesprekken zullen voornamelijk online gevoerd worden. U heeft via schoolgesprek.nl een 
uitnodiging ontvangen om uw voorkeur voor het moment van het portfoliogesprek aan te geven.  
 
Wij hebben begrepen dat de uitnodiging niet door iedereen is gezien en vermoeden dat deze dan 
wellicht in de spam/ongewenste mailbox is beland. Wilt u dit controleren wanneer u geen 
uitnodiging ontvangen heeft?  Mocht u de mail niet kunnen vinden zijn, dan verzoeken wij u contact 
op te nemen met de mentor. De mentor bespreekt dan met u op welk moment het portfolio 
gesprek plaats zal vinden. 
 
2. Opening van de school 
 
Wij kijken er naar uit om alle leerlingen weer op school te mogen ontvangen.  
Volgens de huidige berichten wordt er naar gestreefd om de middelbare scholen op 1 maart weer 
te openen. Aan deze opening zullen voorwaarden worden gesteld. Er is echter nog veel 
onduidelijkheid over deze condities en daardoor is het lastig om aan te geven hoe het onderwijs er 
vanaf 1 maart uit zal zien. Op dit moment zijn wij druk bezig om ons voor te bereiden op 
verschillende scenario’s en hopen wij  (net als u) snel meer duidelijkheid te krijgen.  
Zodra wij over meer informatie beschikken en weten hoe de opening eruit gaat zien, zullen we u 
daarvan op de hoogte stellen. 
 
3. Onderbouw 
 
Alle leerlingen hebben thuis een opdracht ontvangen om hun fiets na te tekenen. Per klas kan voor 
de mooiste inzending een overheerlijke taart gewonnen worden. De mentoren maken de uitslag 
bekend.  

En nee, helaas voor de ouders; de opdracht is alleen voor leerlingen!       
 
a. Leerjaar 1 
 
Net gewend aan de middelbare school, kennis gemaakt met alle klasgenoten en docenten, je plek 
gevonden en op het moment dat de middelbare school als normaal aan begint te voelen zit je 
opeens weer thuis… Een gekke start van de middelbare schoolcarrière voor onze eersteklassers. 
Leerlingen en u maken zich mogelijk zorgen over de overgang naar leerjaar 2. Dat is niet nodig. Alle 
kinderen in Nederland zitten in hetzelfde schuitje. Er zal hoe dan ook een oplossing gevonden 
worden.   
 
b. Leerjaar 2 
 
De determinatie voor leerjaar 2 staat gepland op maandag 1 maart. Wij hebben besloten om dit 
twee weken op te schuiven naar de week van 15 maart, zodat wij kunnen determineren op basis 
van complete gegevens.  
 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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De determinatie wordt gedaan aan de hand van het basisschooladvies, de determinatienorm, 
resultaten leerjaar 1 + 2, CITO-scores, beroepshouding, werkhouding, mening van vakdocenten, 
maar bovenal wordt gekeken naar uw kind.  
 
Het kan zijn dat een leerling helemaal geen hoger advies nodig heeft voor zijn of haar vervolg- 
opleiding, het kan zijn dat een leerling veel liever praktisch werkt en meer techniek wil (GL heeft 
minder uren techniek dan kader). Sommige leerlingen worden graag uitgedaagd, anderen kiezen 
voor zekerheid. Wat is het beste voor uw kind? Deze vraag gaat het onderbouwteam, samen met  
een teamcoördinator bovenbouw zo goed mogelijk beantwoorden.  
 
Wij beschikken over voldoende informatie om tot een goede determinatie van uw kind te komen. 
Over de uitkomst van deze determinatie wordt u medio maart geïnformeerd. Mocht u voor die tijd 
vragen hebben, dan kunt u dit meenemen in het portfoliogesprek met de mentor.  
 
4. Bovenbouw  
 
a. Leerjaar 3 
 
Een bijzondere tijd voor de leerlingen uit klas 3. Theorievakken online, proefwerken en 
praktijkvakken op school. Dit is het leerjaar met de meeste variatie in de manier van het volgen van 
onderwijs. De laatste gemaakte proefwerken worden nu nagekeken en hopelijk hebben de 
leerlingen mooie cijfers gehaald! Erg fijn dat deze groep leerlingen praktijk op school heeft mogen 
volgen en daardoor (al is het zonder CSPE) het profielvak op een ‘normale’ manier kan afsluiten. 
 
b. Leerjaar 4 
 
Tentamenweek: 
 
In de week van 15 t/m 19 februari staat een tentamenweek gepland. Dit zou normaal gesproken de 
laatste tentamenweek zijn. Gezien de omstandigheden hebben we ervoor gekozen om de 
tentamens van bepaalde vakken te verplaatsen naar de week van 15 t/m 19 maart. 
Zo is er meer voorbereidingstijd en is de druk verspreid. 
Ook krijgen leerlingen een extra herkansing bovenop de standaardherkansing waar ze recht op 
hebben. Op deze manier hebben de leerlingen een extra kans om met goede cijfers het examen in 
te gaan. 
 
Het tentamenrooster en de tentamenstof voor beide weken worden kenbaar gemaakt in Magister.  
 
Centrale examens: 
 
Er wordt in het nieuws veel gesproken over de centrale examens. Bijvoorbeeld over het annuleren 
van de examens, het afnemen van alleen de kernvakken en het spreiden van de examens over 
verschillende tijdvakken. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de centrale examens in zijn geheel 
doorgaan en bereiden we de leerlingen daarop voor. Vóór de voorjaarsvakantie zullen wij hierover 
nieuwe informatie ontvangen en deze zullen wij natuurlijk met u delen. 
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Nog meer nieuws 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Even voorstellen... 
 

 

 
5.  
6.  
7.  

 
Onze namen zijn Annelies Slaa en Dominique Jens en wij zijn als CJG-coach van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin verbonden aan het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden. Dat 
betekent dat u met vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van uw zoon of dochter bij ons 
terecht kunt. Want alle ouders willen graag dat hun kind gelukkig is, mee kan doen op school en 
vrienden of vriendinnen heeft, maar soms gaat het net even minder...  
 
Zit uw kind niet lekker in z’n vel, heeft hij of zij te weinig zelfvertrouwen of laten de schoolprestaties 
te wensen over? Of zou u misschien zelf graag advies willen krijgen hoe u om kunt gaan met 
opstandig gedrag of bent u het met uw (ex-) partner niet eens over de opvoeding? 
 
Natuurlijk kunt u vragen stellen aan familie of vrienden, maar op school staat ook het Centrum voor 
Jeugd en Gezin voor u klaar! Samen gaan we op zoek naar de oplossing die het beste bij uw situatie 
past, want ieder gezin en iedere jongere is uniek. Wij geven u advies, maar u bepaalt zelf welke 
stappen u wilt nemen. Met als doel dat het weer goed gaat met uw zoon of dochter, dat hij of zij 
een fijne tijd heeft op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Onder normale 
omstandigheden zit Annelies eens in de twee weken op woensdagochtend in de school en 
Dominique op de donderdag in de middag van af 15:00 uur. In deze coronatijd verloopt het eerste 
contact digitaal.  
 
Wilt u een afspraak maken? Dan kan dat via de mentor of via het School Ondersteuningsteam 
(a.tenbroeke@technischcollegevelsen.nl).  
 
Wat is het Centrum voor Jeugd & Gezin? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders, opvoeders, kinderen, jongeren en 
professionals die vragen hebben over opvoeden en opgroeien. Dat kunnen kleine of eenvoudige 
vragen zijn, maar soms zijn er moeilijkheden waar je met elkaar niet uitkomt en waar je graag met 
iemand anders over wilt praten. 
 

 

 

Annelies Slaa: 

 a.slaa@cjgkennemerland.nl  
0683093174 

 

Dominique Jens     : 

 d.jens@cjgkennemerland.nl  of 
0613689452 52      

 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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Een CJG-coach luistert, biedt advies en gaat samen met u op zoek naar een oplossing die bij u past 
en waar u als gezin mee verder kan. Samen met u maken we een plan en kijken we wie daar 
eventueel bij kan helpen. Denk aan vrienden, familie of buren. De CJG-coach werkt ook samen met 
scholen, sociaal wijkteams, huisartsen en vele andere organisaties op het gebied van Jeugd. Van 
advies, cursussen, coaching tot opvoedondersteuning, wij zijn er wanneer u ons nodig hebt... 
 
Meer informatie over het Centrum voor Jeugd en gezin? Ga naar: www.cjgkennemerland.nl 
 
 

6. Nationale ouderavond op 9 februari 
 

 

 

Nationale ouderavond op 9 februari: Safer Internet Day! 
 

Het programma van de nationale, interactieve online ouderavond op 9 februari is klaar. 

Freek Zwanenberg (Bureau Jeugd &  Media) gaat live in gesprek met twee experts over wat 

ouders kunnen doen om hun tieners beter te begeleiden in deze lastige tijden. De avond is gratis 

bij te wonen. 

Freek praat met Nienke Luijckx, jongere en voorzitter van het LAKS (de landelijke 

scholierenvakbond), die een beeld schetst van hoe Nederlandse jongeren zich op dit moment 

voelen. Ook Jacqueline Kleijer (Bureau Jeugd & Media) zit aan tafel. Zij gaat in op de 

uitdagingen in de mediaopvoeding en besteedt extra aandacht aan het thema ‘liefde en 

seksualiteit online’. 

Er wordt natuurlijk ook ingegaan op de resultaten van het nieuwe onderzoek onder jongeren, 

over hun online ervaringen tijdens de pandemie, dat die dag gepresenteerd wordt.  

Tijdens de ouderavond kunnen deelnemers vragen stellen via de chat. 

Tip: Meld u nu aan via dit formulier. (U kunt bij het veld 'Organisatie' invullen dat u een ouder 

bent.) 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
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https://bureaujeugdenmedia.us11.list-manage.com/track/click?u=b7203c580e301a7228f724c06&id=0608b992b6&e=979f8b79c0
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7. Gezonde School 
 
Deze week ontvingen wij het volgende bericht van het Voedings-
centrum:  
 
"Hartstikke fijn dat jullie met elkaar alle stappen hebben gezet om de 
gouden Schoolkantine Schaal 20-21 te behalen. Mijn complimenten 
voor jullie enthousiasme en inzet! Alle punten van aandacht, nodige 
aanpassingen en tips voor het aanbod en de uitstraling in de kantines 
(Technisch, Foodtruck en Maritiem) worden genoteerd en besproken 
in jullie team. Nu op naar het themacertificaat Voeding! " 
 
Dit is een prachtige bekroning op de inzet van alle betrokken collega’s! Er is hard gewerkt om het 
aanbod in de kantine, het restaurant en de foodtruck aan de hand van de Richtlijnen Gezondere 
Kantines te verbeteren. Ten minste 80% van het aanbod bestaat uit gezondere broodjes, fruit, 
salades en andere gezondere producten. Water om te drinken is altijd beschikbaar. Voor leerlingen 
is het extra makkelijk om een gezondere keuze te maken, want die producten liggen vooraan.  
 
Thema Gezonde Relaties en Seksualiteit 

 
Naast het thema Gezonde voeding hebben we dit 
schooljaar als speerpunt het thema Gezonde Rela-
ties en Seksualiteit. Omdat de thema’s relaties, 
seksualiteit en diversiteit in de puberteit en adoles-
centie heel belangrijk zijn, streven we naar een 
schoolomgeving waarin onze leerlingen voldoende 
kennis hebben en de veiligheid ervaren om hun 
vragen te stellen.  
 
In september heeft het team tijdens een studie-
middag stilgestaan bij dit thema. Medewerkers 

hebben kennis vergaard en gesproken over wat dat voor ons onderwijs betekent. Op 12 januari 
start een groep van 14 collega’s met een (online) vervolgtraining verzorgd door Yuri Ohlrichs, 
trainer van Rutgers (Kenniscentrum Seksualiteit). In vier sessies maken zij lessen rondom deze 
thema’s, die ze nog dit schooljaar gaan uitvoeren en evalueren. 
 
 

8. Mooi artikel van Sterk Techniek Onderwijs 

In de nieuwsbrief van SRO (Sterk Techniek Onderwijs 
stond een prachtig artikel over de nieuwe Smart 
Technology Hotspot. Klik hier om het te kunnen lezen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
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9. Pilot over planning 

 

Samen een programma ontwikkelen voor jongeren met planningsproblemen? Wij doen 
mee! 
 
Plannen is een complex proces, om een doel te behalen zijn tussenstappen nodig. Om de 
tussenstappen te bedenken en tot uitvoering te brengen zijn meerdere vaardigheden nodig. 
Wanneer deze vaardigheden op jonge leeftijd worden aangeleerd zullen deze op lange termijn 
profijt opleveren voor oa de school- en werkcarrière, maar ook privé.  
 
Onderzoekers van Accare, de Universiteit van Amsterdam en de KU Leuven, zijn een programma 
aan het ontwikkelen. Gericht op het versterken van planningsvaardigheden bij jongeren. Het 
uiteindelijke programma dient gemakkelijk implementeerbaar te zijn tijdens de mentorlessen op 
school. Tijdens het voortraject van dit programma is een samenwerking aangegaan met docenten, 
trajectbegeleiders, consulenten van het samenwerkingsverband en internationale experts. Vanuit 
onze school is ook door onze school deelgenomen aan de focusgroep bijeenkomsten. Op basis van 
kennis uit reeds bestaande wetenschappelijke onderzoeken en uitkomsten van de focusgroep 
bijeenkomsten is een planningsprogramma ontwikkeld. De bruikbaarheid van het programma 
wordt onderzocht in een kleinschalig pilot-onderzoek.  
 
Aan dat pilot-onderzoek gaan TCV en MCIJ deelnemen. Vanuit de onderbouw zijn drie enthousiaste 
mentoren bereid om het programma aan te bieden binnen hun mentorlessen. Synchroon aan het 
groepsprogramma zal  aan een aantal leerlingen een individueel programma aangeboden worden. 
Dit individuele deel wordt aangeboden door de trajectbegeleiders.  Op 9 maart krijgen zij allen een 
korte scholing waarna het pilot-onderzoek vanaf 1 maart van start zal gaan.  
 
 

10. Digitale open avond en 3D-routekaart  

 
Vrijdag 29 januari vond ook onze tweede open dag van dit 
schooljaar plaats in digitale vorm. Tijdens een webinar 
werden belangstellenden aan de hand van presentaties, 
filmpjes en interviews geïnformeerd over techniek-
onderwijs bij ons op school. Aansluitend kon tijdens twee 
rondes aangesloten worden bij vijf verschillende online 
sessies om gerichtere informatie te kunnen vergaren en 
vragen te stellen.  
 
Tijdens het webinar werden ook de prachtige 3D-
routekaarten van ons schoolgebouw en opleidingsschip 
de Union gepresenteerd. Die beelden willen wij u niet onthouden! Klik hier om de opnames te 
bekijken: 
 

• Webinar, vrijdag 29 januari 2021 

• 3D-routekaart Technisch College Velsen / Maritiem College IJmuiden 

• 3D-routekaart opleidingsschip Union 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-OOuXaVwU
https://my.matterport.com/show/?m=gcTrMyHjMHn
https://my.matterport.com/show/?m=5WXbtChY2nf
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11. Work in progress 

Met veel toewijding en vakmanschap wordt voortdurend vanuit de teams gewerkt aan het 
verbeteren en opknappen van de school. Een paar voorbeelden: 
 

 

 

 
Het Huisvestingsteam heeft ervoor gezorgd dat alle lokalen zodanig zijn ingericht dat aan onze 
vierdeklassers les kan worden gegeven met 1,5 meter afstand.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula aula 

BWI M&T 
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12. Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit  ouders van kinderen die op het TVC of MCIJ zitten.  
 
De samenstelling is als volgt: 

• Nora Farkas 

• Rob de Wit 

• Astrid Wiersma 

• Alert Pouw 

• Sandra Mersmann 

• Rob Mersmann  
en 

• Martijn Dik namens TCV/MCIJ  
 
De ouderraad heeft zich ten doel gesteld om de schoolbijdrage die de ouders leveren ten goede te 
laten komen aan activiteiten die direct met de leerlingen te maken hebben. 
 
De ouderraad heeft dit schooljaar tot nu toe drie keer overlegd. De reguliere vergaderingen van de 
ouderraad vinden  vier keer per schooljaar plaats. 
 
Tijdens de derde vergadering is uiteraard de impact van Corona ter sprake gekomen. Dit heeft ook 
gevolgen voor enkele geplande activiteiten, die helaas niet kunnen doorgaan. Hiermee rekening 
houdende is toch een begroting vastgesteld, waardoor we de leerlingen met de extra ouder-
bijdrage toch wat kunnen bieden. Er is dit jaar onder andere extra geïnvesteerd in kerstversiering, 
om ondanks de kille omstandigheden rond  Corona er voor te zorgen dat er in de school toch sprake 
was van een gezellige kerstuitstraling. 
 
De komende periode gaan wij zeker door met het bedenken van leuke en goede initiatieven, die 
we kunnen uitvoeren wanneer de situatie het weer toelaat. 
 
Mocht u meer willen weten over de ouderraad of denkt u er over om vrijwillig aan te sluiten, neem 
dan gerust contact op met bovengenoemde leden of stuur een mail naar 
ouderraad@maritiemcollegeijmuiden.nl 
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