
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorwoord 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Bij deze ontvangt u alweer de 7e nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. Een schooljaar dat al weer 

bijna voorbij is.  

Het zal wel met mijn leeftijd te maken hebben, maar ieder schooljaar lijkt weer sneller te gaan. Van dat 

gevoel hebben onze leerlingen geen last… Gisteren zaten er een paar te mopperen dat ze binnenkort 

waarschijnlijk weer ‘gewoon’ naar school moeten. Toen ik opmerkte dat het al weer bijna 

zomervakantie is, werd mij duidelijk gemaakt dat zes lesweken voor hen een eeuwigheid is. 

Of we dit schooljaar kunnen gaan afsluiten met een aantal normale lesweken, is nog even de vraag. 

Binnenkort zal duidelijk worden of we weer les mogen gaan geven aan hele klassen. Dit geeft binnen 

ons team een dubbel gevoel. Natuurlijk vinden we het fijn als we alle leerlingen weer een volledig 

lesrooster kunnen gaan aanbieden, maar tegelijkertijd baart dat ons ook zorgen. Het risico op een 

besmetting zal gaan toenemen en dat terwijl de meeste medewerkers nog helemaal niet of pas 

gedeeltelijk zijn gevaccineerd. Bij een volledige openstelling zal het nog belangrijker worden dat 

iedereen zich houdt aan de preventieve maatregelen. 

Inmiddels zijn de vierdejaars gestart met hun centrale examens. We wensen ze hierbij heel veel succes 

en hopen van harte op hele mooie examenresultaten. De voorbereiding is door alle omstandigheden 

niet ideaal geweest, maar we rekenen toch ook dit jaar op een hoog slagingspercentage. Het is fijn 

voor de leerlingen dat er een aangepaste slaag-zakregeling is, met onder andere een extra 

herkansing.   
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In deze nieuwsbrief ook aandacht voor een aantal mooie successen die in de afgelopen weken zijn 

behaald. Onze leerlingen blijken niet alleen uit te blinken met hun technische kwaliteiten, maar hebben 

ook heel goed gepresteerd bij een gedichtenwedstrijd van comité 4/5 mei Velsen en bij een wedstrijd 

over mensenrechten georganiseerd door de Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland. Geweldige 

resultaten waar we heel trots op zijn!  

Maar het gaat nog even door. Er is ook goed nieuws te melden over het behalen van het predicaat 

“Gezonde School”, over het aanbod van keuzevakken in leerjaar 4 en over de doorlopende leerlijn 

elektrotechniek. Leerlingen hebben certificaten gehaald, waarmee ze een forse tijdwinst boeken bij 

hun vervolgopleiding. In het kader van het project Sterk Techniek Onderwijs zal de komende jaren 

verder worden gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting vmbo-mbo.  

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ondanks alle beperkingen 

hebben we een mooi aantal aanmeldingen, het totaal aantal leerlingen gaat licht stijgen tot ongeveer 

410. Met de extra financiële middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (bedoeld om de 

nadelige gevolgen van de coronacrisis aan te pakken) gaan we o.a. de lessentabel uitbreiden en de 

klassen in leerjaar 1 verkleinen. Hiervoor hebben we nieuwe medewerkers nodig en de werving is in 

volle gang. Een groot deel van de vacatures is inmiddels ingevuld en we hebben er alle vertrouwen in 

dat we het team aan het begin van het nieuwe schooljaar weer op volle sterkte hebben. 

We gaan nu genieten van een lang Pinksterweekend en daarna een eindsprint richting zomervakantie. 

Laten we er met elkaar voor gaan zorgen dat we dit bizarre jaar op een prettige en succesvolle manier 

gaan afsluiten! 

Met vriendelijke groet, 
 
mede namens alle medewerkers TCV en MCIJ, 
 
Frank Out, directeur 
 
 
  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
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Joël wint  gedichtenwedstrijd Comité 4 en 5 mei Velsen 

 

 

 

Joël Eeltink (T3PK) heeft de gedichtenwedstrijd ‘Dichter bij 4/5 mei Velsen’, geinitieerd door Comité 4 
en 5 mei Velsen en de Bibliotheek Velsen, gewonnen.  Van harte gefeliciteerd, Joël! 

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 Joël als de winnende inzending beoordeeld. 

Het voordragen van het gedicht (13.47 – 14.26 minuten) door Joël is opgenomen door RTV Seaport en 
is gebruikt 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. 

Het meedoen aan deze ‘challenge’ vormde een integraal onderdeel van de module Poëzie van het 
schoolvak Nederlands in de derde klassen. We zijn heel erg trots op Joël, alle andere inzenders van 
onze school en initiatiefnemer Peter Stöve!  

 

 

 
 
 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
https://youtu.be/Z7fPByre4NE
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Uitreiking Gouden S.T.E.M. 2021 

 

 

 
Docente Sasja Alders heeft met onze derdeklassers in de maatschappijleerlessen aan  ‘de 
Gouden S.T.E.M., de Soroptomist Trofee Educatie Mensenrechten’ gewerkt. Dit project gaat 
over mensenrechten en hoe je daarvoor kunt  opkomen. Initiatiefnemer is de Soroptimistclub 
Haarlem en omstreken, een vereniging die zich inzet voor een betere positie van vrouwen en 
kinderen 

Op woensdag 19 mei zijn de projecten via een livestream gepresenteerd en vond een feestelijke 
prijsuitreiking plaatsvinden.  

Voor de Gouden S.T.E.M. waren genomineerd: 

• Dellysa Eyican (T3PG) 

• Nathalie Uriot (T3BK) 

• Wouter Lampe (M3G) 

• Famke de Wit (M3G) 

• Storm den Blanken (M3G) 

• Carlito Sordam (T3PK) 

Wat waren we trots op onze leerlingen! De filmpjes en presentaties waren indrukwekkend en 
op professionele wijze werden de vragen van de juryleden beantwoord en werden plannen 
toegelicht.  

Carlito was de grote winnaar van de avond. Hij won zowel de Gouden S.T.E.M. als de 
publieksprijs. Carlito vroeg aandacht voor het recht op vrijheid, kinderarbeid in Ghana en het 
werk van International Justice Mission, een wereldwijde organisatie die strijdt tegen slavernij. 
,,Slavernij is niet alleen van vroeger, ook nu bestaat dat nog. In Ghana worden in de visserij 
kinderen ingezet als slaven”, vertelde Carlito. Zijn plan is om een voetbaldag te organiseren en 
daarbij Ajax-keeper André Onana uit te nodigen als speciale gast. De opbrengst van deze dag 
gaat naar International Justice Mission. 

 “Je hebt een mooi en concreet plan bedacht, met een duidelijk doel. En je sluit aan bij een 
bestaande lokale organisatie. Onze complimenten”, aldus de jury.   Carlito won 300 euro, die hij 
mag gebruiken ten behoeve van zijn goede doel. 
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TCV en MCIJ: Gezonde school 

 

Mooi nieuws! Afgelopen week ontvingen we het volgende bericht:  

“Gefeliciteerd! Uw aanvraag voor het Themacertificaat Voeding is goedgekeurd. 

Uw school(locatie) mag zich gedurende drie jaar officieel een Gezonde School noemen. 

Indien het Themacertificaat Voeding het eerst behaalde themacertificaat is, ontvangt u naast 
het themacertificaat ook de plaquette met bevestigingsmateriaal. Als uw school al een ander thema-
certificaat heeft behaald, ontvangt u alleen een themacertificaat. U ontvangt het certificaat en/of de 
Gezonde School plaquette per post zodra wij weer op kantoor werkzaam zijn. De uitbraak van het 
Coronavirus vraagt dat ook wij  in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, zoveel mogelijk 
thuiswerken. Wij hopen op uw begrip.” 
 
Wij zijn blij met en trots op dit resultaat. We denken er nog even over na hoe we dit als school zullen 
gaan vieren! 
 

 
 
 
 
 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl


7 
 

 
Technisch College Velsen / Maritiem College IJmuiden, Briniostraat 10-12, 1971 HM IJmuiden, 0255-546900 

www.technischcollegevelsen.nl / informatie@technischcollegevelsen.nl 
www.maritiemcollegeijmuiden.nl / informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Doorlopende leerlijn Elektrotechniek vmbo/mbo 

 
Vrijdag aanstaande wordt het succes van de doorlopende leerlijn elektrotechniek vmbo-mbo gevierd. 
Drie leerlingen (Sam Schoemaker, Rody Boer en Stef Alders) van onze school hebben een halfjaar 
tijdwinst geboekt op hun vervolgopleiding op het Nova College!  
 
Op het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden ontwikkelen leerlingen hun eigen 
portfolio, dat ze kunnen presenteren op hun vervolgopleiding. In dit portfolio houden ze bij wat ze 
allemaal gedaan hebben en welke vaardigheden ze hebben ontwikkeld.  
 
Met mbo-scholen in de omgeving hebben we doorlopende leerlijnen afgesproken waar onze 
leerlingen op basis van het portfolio kunnen versnellen of juist verdiepen. Dit betekent in de meeste 
gevallen dat leerlingen al met een vmbo-gl diploma kunnen instromen op mbo-niveau vier. Een deel 
van de leerlingen stroomt daarna zelfs nog door naar het hbo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief .IJmuiden 

 

Leuke nieuwtjes uit de regio! Met wellicht ook nog een tip voor leerlingen die een vakantiebaantje 

zoeken ;-). Klik hier om de nieuwsbrief te openen. 

 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
https://mailchi.mp/257fc6a981e5/nieuwsbrief-ijmuiden-mei-2021?e=53336f80ba
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Keuzevakken profielen leerjaar 4 

 

In het vierde leerjaar mogen onze leerlingen keuzevakken kiezen. Alle mogelijkheden voor de vier 
beroepsprofielen zijn op een rijtje gezet in het Keuzevakkenboek 2021-2022. Weet u al hoeveel opties 
er zijn? Neem ter inspiratie eens een kijkje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezigheid A. Zonneveld 

 

Alex Zonneveld (BWI) is in de meivakantie zwaar getroffen door het coronavirus. De verwachting is 
dat hij voorlopig helaas niet op school zal kunnen zijn. Zijn lessen worden waargenomen door 
collega’s. Ouders en mentorleerlingen met vragen verwijzen wij graag naar de heer Blasweiler, 
teamcoördinator (d.blasweiler@technischcollegevelsen.nl). 

Veel beterschap, Alex! 

 

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
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https://www.technischcollegevelsen.nl/wp-content/uploads/2021/05/keuzevakken-21-22.pdf
mailto:d.blasweiler@technischcollegevelsen.nl
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Lasergamen 4 PIE/BWI 

 

Vlak voor de vakantie en de examens zijn de vierde klassen PIE/BWI als afsluitende activiteit gaan 
lasergamen; een groep van bijna 50 leerlingen. 

Bij de bunkers van IJmuiden aan Zee, in de duinen, werden wij  opgewacht  door de medewerkers van 
Eventmakers. Het was een zeer geslaagde  middag. Ondanks dat het weer niet helemaal super was, 
hadden de leerlingen (maar ook de docenten) het prima naar hun zin. Er is maar liefs vier keer een 
fanatieke strijd geleverd tussen de blauwe en de groene petjes, waar de groene petjes over het 
algemeen beter uit de strijd kwamen. 

Om de sfeer te schetsen: één van de leerlingen merkte op: ”Kent u Artsen zonder Grenzen? Nou, ik zie 
docenten zonder grenzen”. Ik denk dat hij doelde op onze zeer fanatieke collega`s ;-) 

Vanaf deze plek wensen wij onze examenkandidaten heel veel succes bij hun eindexamen! 

 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
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Inloop Spreekuur CJG –woensdagen om de week 

Vanaf 19 mei zal er op school om de week een inloopspreekuur zijn van het CJG. Een van de vaste 
coaches, Annelies Sla, is om de week van 9.00 tot 10.00 (of langer wanneer nodig) beschikbaar voor 
vragen van docenten en leerlingen. Voor ouders is dit voorlopig op afspraak.  

Contact:  

 
Annelies Slaa: a.slaa@cjgkennemerland.nl of 0683093174 

Wat is het Centrum voor Jeugd & Gezin voor ouders? 

“Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen die vragen heeft 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. 

Een CJG-coach luistert, biedt advies en gaat samen met jou op zoek naar een oplossing die bij je past en 
waar jij en je familie mee verder kunnen. Samen met jou 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 je ons nodig hebt.” 

Wat is het CJG voor leerlingen? 

“Je hoort mensen vaak zeggen dat de middelbare school de beste en leukste tijd van je leven is. Is dat voor 
jou anders? Zit jij bijvoorbeeld niet lekker in je vel, heb je gedoe met je ouders of vind je het lastig om 
vrienden te maken? Praat erover! Op school staat je mentor of een leraar voor je klaar, maar je kunt ook 
bij mij (of het Centrum voor Jeugd en Gezin?) terecht. Is het voor jou een drempel om hulp in te schakelen? 
Dat snap ik ook, maar je bent zeker niet de enige. Weet dat we jouw situatie serieus nemen en samen gaan 
kijken wat voor jou werkt!” 

Ga voor meer informatie over het Centrum voor Jeugd en gezin naar de website: 
www.cjgkennemerland.nl 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
mailto:a.slaa@cjgkennemerland.nl
tel:0683093174
http://www.cjgkennemerland.nl/
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Ieder kind doet mee 

In bijgaande folder vindt u regelingen voor (kinderen van) ouders met een laag inkomen. Dit zijn de 
regelingen binnen de gemeente Velsen. Bent u woonachtig in een andere gemeente, dan zijn er 
verglijkbare regelingen beschikbaar. 

 Mocht u hulp nodig hebben in het benaderen van de gemeente, kunt u contact opnemen met onze 
Ondersteuningscoördinator Mevr. Anke ten Broeke a.tenbroeke@dunamare.nl  

  

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
mailto:informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
https://mcusercontent.com/a7d5df4c4281f97215e7b655e/files/454ea1bc-0204-daa1-f245-691d9cc53cc8/VLSN_Laaginkomen_Flyer_2020_V3.pdf
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Resultaten examen Matroosvaardigheden 

 

Eerder berichtten wij al over de eerste ronde van het vernieuwde praktijkexamen ´Matroos-
vaardigheden´, dat is afgenomen op het opleidingsschip de Prinses Maxima. Alle 19 leerlingen die de 
keuzevakken van Rijn, binnen- en kustvaart volgen hebben dit examen gedaan.  

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Het zelfstandig opstarten van het schip  en het uitvoeren van een controle in bedrijf in de 
machinekamer. 

• Varen op de brug waarbij de werking van het stuurwerk en noodstuurwerk moet kunnen 
worden toegepast. Verder moet de leerling zelfstandig kunnen communiceren op de marifoon 
en rekening kunnen houden tijdens het varen met de omstandigheden. 

• Aanmeren en ontmeren waarbij het accent ligt op veiligheid, zelfstandigheid en commu-
niceren. Als een leerling bij dit onderdeel een ingreep krijgt, wordt het examen niet gehaald. 
Dit was dit schooljaar voor het eerst. 

• Als laatste onderdeel moet het schip op aanwijzing van de schipper ten anker worden gelegd 
en moet het anker weer worden opgehaald door de ankerlier veilig en zelfstandig te bedienen. 

Vanwege corona hebben dit jaar leerlingen veel minder praktijk gehad op de opleidingsschepen dan 
in afgelopen jaren. Voor de sectie was het daardoor, samen met een vernieuwd examen, spannend 
hoe de leerlingen het zouden doen.  

De eerste ronde hebben 16 leerlingen het examen afgesloten met zeer goede resultaten. Drie 
leerlingen hebben deze week herkanst en zij zijn alsnog geslaagd. Met trots kan het Maritiem College 
dan ook melden dat alle 19 leerlingen geslaagd zijn met: 2x een 10 (!), 2x een 9, 7x hoger dan een 8,5. 
De overige cijfers lagen tussen 7,7 en 6,4.  

Wanneer een leerling geslaagd is voor dit examen én een diploma Maritiem en Techniek heeft behaald 
met de keuzevakken van RBK, dan heeft de leerling vanaf zijn of haar 17e levensjaar recht op de functie 
Matroos Binnenvaart. Deze functie kan worden vastgelegd in het dienstenboekje bij het SAB. Dit jaar 
heeft één leerling met het profiel PIE de keuzevakken van RBK gevolgd. Deze leerling heeft ook 
examen gedaan en is geslaagd. Dit is bijzonder en knap, omdat hij maar één jaar RBK heeft gedaan. De 
beroepskwalificatie zit er daarom niet in,  maar in dit geval kan de leerling  wel aantonen klaar te zijn 
voor een baan als matroos. En laat hij nu al een schip hebben… 

De Maritiem en Techniek RBK is de enige vmbo-opleiding met een beroepskwalificatie. Onze leerlingen 
hebben zich niet tegen laten houden door corona; geweldig wat zij allemaal hebben laten zien! 

http://www.technischcollegevelsen.nl/
mailto:informatie@technischcollegevelsen.nl
http://www.maritiemcollegeijmuiden.nl/
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