
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Vlak voor aanvang van de meivakantie, op de laatste lesdag van onze vierdeklassers, sturen we u 
hierbij nog een korte nieuwsbrief.  
 
Wij wensen u allen fijne weken met veel mooi weer en blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens alle medewerkers TCV en MCIJ, 
 
Rob Hartman 
 
 
 

N.B. Vers van de pers: 

We hebben zojuist bericht ontvangen van ‘Comité 4 en 5 mei Velsen’ dat Joel Eeltink uit 
T3PK-Pie de gedichtenwedstrijd ‘Dichter bij 4/5 mei Velsen’ heeft gewonnen! Van harte 
gefeliciteerd, Joel! 
De jury, bestaande uit voormalige stadsdichters Joris Brussel en Jantje Bosch, burgemeester 
Dales en zijn voorgangers Weerwind en Cammaert en Maarten van Dongen, directeur van de 
Bibliotheek Velsen, heeft het gedicht van Joel als de winnende inzending beoordeeld.  
  
Het voordragen van het gedicht door Joel zal  opgenomen worden door RTV Seaport en 
gebruikt worden tijdens de uitzendingen van de 4 mei herdenking en de 5 mei viering in 
Velsen.  
 
Het Technisch College Velsen / Maritiem College IJmuiden ontvangt bovendien als eerste 
school een wisselbokaal van het comité en mag zich daarmee een jaar lang ‘School voor 4/5 
mei vrijheid 2021’ noemen.  
 

Nieuwsbrief ouders 6, mei 2021 
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1. Examens 
 

Allereerst willen we alle leerlingen heel veel succes wensen bij het voorbereiden en leren voor 
de centrale examens. Wij wensen u ook veel succes bij het ondersteunen daarvan.  
 
Het rooster van de examens, die direct na de meivakantie beginnen, staat in het examenboekje 
en in Magister. Wij willen hierbij nogmaals aangeven dat leerlingen ruim op tijd en met alle 
benodigdheden aanwezig moeten zijn.  
 
In geval leerlingen even niet meer weten wat ze moeten leren, is de leerstof te vinden in de 
ELO bij studiewijzers. De leerstof is daarnaast de afgelopen weken tijdens de les behandeld en 
er zijn door de leerlingen meerdere voorbeeldexamens gemaakt.  

 
Leerlingen van het MCIJ kunnen de gehele examenperiode gebruik maken van de huisvesting.  

 
Met nog even goed leren in de meivakantie gaan wij ervan uit dat de leerlingen er helemaal 
klaar voor zijn! 
 
--- 

 
Traditioneel hoort bij de laatste lesdag een actie van de vierdeklassers. Vandaag werd door 
hen de school ingepakt met toiletpapier.  
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Examen doen en afscheid nemen van de middelbare school betekent de start van een nieuwe 

periode in het leven. En daar mag best even bij stil gestaan worden met een mooie activiteit ter 

afscheid, zoals ondermeer lasergamen, stormbaan en paintball 

Op bovenstaande foto;s: klas 4 kader/GL M&T in Spaarnwoude 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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2. Corona 
 

a. Nieuwsbrief GGD (zie bijlage) 
 
 In deze nieuwsbrief vindt u nadere informatie met betrekking tot 
 
 1. Zelftesten op scholen; wat te doen na een positieve uitslag?  

2.  Eindexamens  

3.  PoCoCoChi-studie:  
een onderzoek naar klachten bij kinderen na doormaken van COVID-19  

 
b. Zelftesten op school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op school gebruiken alle medewerkers tweemaal per week preventief een antigeensneltest.  
 
Wanneer u  - na de meivakantie – Magister opent, zult u het verzoek krijgen om in te stemmen 
met het afnemen van een zelftest door uw zoon/dochter in geval de noodzaak hiertoe zich 
voordoet. Deze optie is uiteraard vrijwillig en resultaten zullen niet gedeeld en/of  
geregistreerd worden.  
 
 

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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3. GMR 
 

Dunamare heeft een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) die zich met name 
bezighoudt met alle bovenschoolse zaken van de aangesloten scholen. De GMR overlegt 
regelmatig met het College van Bestuur over beleidszaken en onderwerpen die alle scholen 
van Dunamare aangaan. De GMR wordt gevormd door acht personeelsleden, vier ouders en 
vier leerlingen. Met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaan vacatures in de 
leerlingengeleding en in de oudergeleding:  
 

 

 
 
 
 

Aan:   Alle leerlingen van Dunamare Onderwijsgroep 
Datum:   19 april 2021 
Betreft:  Kandidaatstelling voor de L-GMR  van Dunamare  
 
Geachte leerling, 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er vacatures in de leerlingengeleding van de GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Dunamare Onderwijsgroep. De GMR is 
daarom op zoek naar leerlingen die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de 
GMR. 
 
De GMR van Dunamare bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier 
leerlingen. Een zittingstermijn beslaat in principe drie schooljaren, of korter als je binnen de 
termijn geen onderwijs meer volgt op een van de scholen van Dunamare Onderwijsgroep. Dit jaar 
zijn er drie vacatures beschikbaar met een zittingstermijn van drie jaar. 
 
In de GMR praat je mee over zaken die alle scholen of een groot deel van de scholen aangaan. 
Voorbeelden hiervan zijn de begroting, de integriteitscode, het privacyreglement. En dat niet 
alleen. Voor sommige besluitvorming is wettelijk vastgesteld dat advies of instemming van de 
GMR vereist is. Het mooie is dat we dat samendoen, met een vertegenwoordiging uit alle 
geledingen van onze onderwijsgroep. Ook heeft de GMR een dagelijks bestuur en twee 
commissies: Personeel en Financiën. 
 
De leerlingengeleding heeft ook eigen advies- en instemmingbevoegdheden, zoals over de 
omgang met persoonsgegevens en over de uitwerking van de wet onderwijstijd. Er wordt 
daarnaast bijvoorbeeld gesproken over de lotingssystematiek. Een GMR-lid is niet alleen 
medeverantwoordelijk voor de inhoud van een aantal besluiten, maar ook voor het 
besluitvormingsproces. Dus als leerling tel je echt mee bij de GMR. 
 
 
 
 
 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
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De GMR-vergaderingen vinden gemiddeld twee keer per twee maanden op een maandagavond 
plaats. Op de eerste van die vergaderingen overlegt de GMR onderling, de week daarna samen 
met het College van Bestuur. Deze twee vergaderingen duren elk tot ongeveer 22u ‘s avonds. Je 
wordt geacht bij al deze vergaderingen aanwezig te zijn. Daarnaast kunnen leerlingen 
plaatsnemen in een commissie die zich buigt over een bepaald onderwerp (zoals de verzorging 
van de website van de GMR). Alle vergaderingen vinden op maandagmiddag of -avond plaats, ook 
die van de commissies. 
 
Uiteraard wordt een en ander gefaciliteerd. Een lid van de leerlingengeleding van de GMR krijgt 
een financiële vergoeding zoals afgesproken in de statuten. 

Wil jij je kandidaat stellen? Daar zijn wij erg blij mee! 

Mail dan uiterlijk 17 mei voor 12 uur ’s middags naar Koen Anthoni: 
k.anthoni@haarlemmermeerlyceum.nl  
 
Voeg voor de kandidaatstelling de volgende gegevens toe aan de mail: 
- Naam en achternaam 
- Mailadres 
- Telefoonnummer 
- School 
- Geleding (personeel, ouders, leerlingen) 
 
Je krijgt dan binnen korte tijd een ontvangstbevestiging. Daarna word je door ‘Webelect.nl’ per 
mail uitgenodigd om jouw profiel in te vullen op het verkiezingsplatform. Die informatie zal 
zichtbaar zijn voor de stemgerechtigden voor de GMR, de leden van de medezeggenschapsraden 
op BRIN-niveau. 
 
In mei wordt de kieslijst openbaar gemaakt via de voorzitters van de medezeggenschapsraden 
van Dunamare Onderwijsgroep en vervolgens kan er gestemd worden. Zodra de uitslag bekend is 
word je ervan op de hoogte gesteld. 
 
Wil je eerst meer informatie? Kijk dan op onze website: https://www.gmrdunamare.nl   
Of mail naar Wessel Fonck; wessel.fonck@vsodaafgeluk.nl. Er wordt dan z.s.m. contact met je 
opgenomen. 
 
Graag tot ziens in de GMR! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de GMR van Dunamare Onderwijsgroep, 
 
Wessel Fonck 
Verkiezingscommissie GMR 
 
 

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
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Aan:   Alle ouders/verzorgers van leerlingen van Dunamare Onderwijsgroep 
Datum:   19 april 2021 
Betreft:  Kandidaatstelling voor de O-GMR  van Dunamare  
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er vacatures in de oudergeleding van de GMR (gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad) van Dunamare Onderwijsgroep. De GMR is daarom op zoek 
naar ouders of verzorgers die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de GMR. 
 
De GMR van Dunamare bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden, vier ouders en vier 
leerlingen. Een zittingstermijn beslaat in principe drie schooljaren, of korter als uw kind binnen de 
termijn geen onderwijs meer volgt op één van de scholen van Dunamare Onderwijsgroep. Dit jaar 
zijn er twee vacatures beschikbaar met een zittingstermijn van drie jaar. 
 
Naast het initiatiefrecht heeft de GMR op een aantal terreinen adviesrecht en instemmingsrecht, 
zoals het meerjarig financieel beleid of het strategisch beleid. In het algemeen gaat de GMR over 
onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor alle scholen of een meerderheid van scholen.  
 
De oudergeleding heeft ook eigen advies- en instemmingbevoegdheden, zoals over de omgang 
met persoonsgegevens. Er wordt daarnaast bijvoorbeeld gesproken over de lotingssystematiek. 
Een GMR-lid is niet alleen medeverantwoordelijk voor de inhoud van een aantal besluiten, maar 
ook voor het besluitvormingsproces.   
 
De GMR-vergaderingen vinden gemiddeld twee keer per twee maanden op een maandagavond 
plaats. Op de eerste van die vergaderingen overlegt de GMR onderling, de week daarna samen 
met het College van Bestuur. Daarnaast nemen ouders bijvoorbeeld zitting in de commissie 
financiën die zich buigt over zaken die het financiële beleid van alle (of een meerderheid van) 
scholen aangaan, of in een tijdelijke commissie die zich buigt over een voorliggend onderwerp. 
Alle vergaderingen vinden op maandagmiddag of avond plaats, ook die van de commissies. 
 
Uiteraard wordt een en ander gefaciliteerd. Een lid van de oudergeleding van de GMR kan 
conform de statuten aanspraak maken op vacatiegelden. Wilt u zich kandidaat stellen? Daar zijn 
wij erg blij mee! 
 
Mail dan uiterlijk 17 mei voor 12 uur ’s middags naar Koen Anthoni: 
k.anthoni@haarlemmermeerlyceum.nl  
 
Voeg voor de kandidaatstelling de volgende gegevens toe aan de mail: 
- Naam en achternaam 
- Mailadres 
- Telefoonnummer 
- School 
- Geleding (personeel, ouders, leerlingen) 
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U ontvangt dan binnen korte tijd een ontvangstbevestiging. Daarna wordt u door ‘Webelect.nl’ 
per mail uitgenodigd om uw profiel in te vullen op het verkiezingsplatform. Die informatie zal 
zichtbaar zijn voor de stemgerechtigden voor de GMR, de leden van de medezeggenschapsraden 
op BRIN-niveau. 
  
In mei wordt de kieslijst openbaar gemaakt via de voorzitters van de medezeggenschapsraden 
van Dunamare Onderwijsgroep en vervolgens kan er gestemd worden. Zodra de uitslag bekend is 
wordt u ervan op de hoogte gesteld. 
 
Wilt u eerst meer informatie? Kijk dan op onze website: https://www.gmrdunamare.nl   
Of mail naar Roos Schulte, schulteroos@gmail.com. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact 
met u opgenomen. 
 
Graag tot ziens in de GMR! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de GMR van Dunamare Onderwijsgroep, 
 

Roos Schulting 

Verkiezingscommissie GMR 
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