
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Voorwoord 
 
Nog een paar dagen en dan zit het schooljaar er alweer op. Een heel bijzonder jaar waar we 
met gemengde gevoelens op terugkijken. De Corona pandemie heeft veel zorgen en verdriet 
gebracht. Zorgen om mensen die ernstig ziek zijn geweest en verdriet om mensen die als 
gevolg van Corona zijn overleden. 
 
Het is ook niet makkelijk geweest om goed om te gaan met de steeds wisselende richtlijnen, 
er moest vaak snel worden geschakeld en er is veel geïmproviseerd. Een groot compliment 
voor onze leerlingen en alle medewerkers van de school is hier zeker op zijn plaats, ik ben heel 
trots op de manier waarop iedereen is omgegaan met alle beperkingen. 
 
Aan het eind van dit schooljaar maken we de balans op en als we kijken naar de bereikte 
resultaten dan kunnen we niet anders dan heel tevreden zijn. Op één leerling na zijn alle 
examenkandidaten geslaagd, bijna alle leerlingen zijn bevorderd naar het volgende leerjaar, 
we hebben veel aanmeldingen en alle vacatures zijn ingevuld.  
 
Met de extra financiële middelen die de scholen krijgen gaan we de komende twee 
schooljaren extra lessen en ondersteuning aan onze leerlingen geven. Ook komt er komend 
schooljaar een uitgebreid scholingsprogramma voor onze docenten. Dit alles onder het 
motto; ‘van goed naar beter’. We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet! 
 
Maar nu eerst genieten van een heerlijke zomervakantie.  Mede namens al onze medewerkers 
wens ik u allen een fijne vakantie met hopelijk mooi zomerweer, dat hebben we toch wel 
verdiend! 
 
Met vriendelijke groet, 
Frank Out, directeur TCV en MCIJ 
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Geslaagd!! 
 
Wat een mooi resultaat! De totale uitslag is bekend. Het gemiddelde slagingspercentage onze 
GL (100%), kader- (100%) en basis-/LWT-leerlingen (97%) bedraagt maar liefst 99%. Maar liefst 
vijf leerlingen zijn zelfs cum laude1 geslaagd! Van harte gefeliciteerd! 
 
Wat zijn we trots op onze leerlingen en natuurlijk ook op al onze collega’s die hieraan hebben 
bijgedragen. Grote complimenten en allemaal hartelijk bedankt voor jullie inspanningen. 
  
 
 

 
1 Vmbo-tl/gl: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet: 

• Voor vmbo-tl/gl komt het neer op gemiddeld minimaal 8,0 voor de cijfers in het gemeenschappelijk deel, het 
profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel. 

• Geen enkel cijfer mag lager zijn dan een 6. 
• Voor het combinatiecijfer geldt dat de samenstellende onderdelen (beroepsgericht profielvak, beroepsgerichte 

keuzevakken) ieder wel lager mogen zijn dan 6 mits het combinatiecijfer zelf minimaal 6 is. Een vijf op een van deze 
vakken maakt dus niet uit, mits het gemiddelde minimaal een zes is. 

Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen 
probleem voor cum laude. 
 
Vmbo bb/kb: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet: 

• Het gemiddeld eindcijfer wordt berekend op basis van de eindcijfers voor het beroepsgerichte profielvak, de twee 
algemene vakken in het profieldeel en het combinatiecijfer in het vrije deel. 

• Dit eindcijfer moet minimaal een 8,0 zijn. 
• Voor de andere vakken die meetellen bij de uitslagbepaling (Nederlands, Engels en maatschappijleer) mag niet lager 

zijn behaald dan een 6. 
• Voor het combinatiecijfer geldt dat de samenstellende onderdelen (beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager 

mogen zijn dan 6 mits het combinatiecijfer zelf minimaal 6 is. Een vijf op een van deze vakken maakt dus niet uit, 
mits het gemiddelde minimaal een zes is. 

Voor deze bepaling worden eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt geen 
probleem voor cum laude. 
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Schoolexamen derdejaars en afronding van het profiel 
 
De derdejaars leerlingen hebben dit schooljaar, ondanks alle maatregelen, voor bijna alle 
vakken het volledige programma uit kunnen voeren. Alleen voor Nederlands, wiskunde en 
economie is  een erratum geschreven om een aanpassing in het PTA te doen. Deze aanpassing 
kan gaan over het verplaatsen of laten vervallen van een toets. In beide gevallen heeft de 
DMR ingestemd en worden alle verplichte eindtermen afgerond. De errata zijn te vinden op 
de website op de pagina examens en PTA.  
 
De derdejaars leerlingen hebben dit jaar geen CSPE (Centraal Schriftelijk Praktijk Examen) 
hoeven doen. Het eindcijfer van het schoolexamen wordt het eindcijfer van het profiel en telt 
volgend schooljaar mee in de uitslagbepaling van het examen.  
We zijn blij dat alle leerlingen het profiel volledig en met een voldoende hebben afgerond. Een 
mooi resultaat! 
 

*-*-*-* 
 
Onderbouw 
 
Laatste week 

• Boeken inleveren + rapport ophalen: 
De leerlingen komen op donderdag 8 juli al hun boeken inleveren. Zorg dat alles 
compleet is en je ze netjes inlevert. Daarnaast zullen alle leerlingen hun mentor zien en 
hun rapport uitgedeeld krijgen. Dit is het laatste mentormoment van dit schooljaar. 
Klas 1: melden bij je mentor om 09:15 uur 
Klas 2: mendel bij je mentor om 10:00 uur 

 
Start nieuw schooljaar 

• Op 23 augustus start het nieuwe schooljaar voor de leerlingen. De eerste week staat in 
het teken van introductie en zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden. Hierover 
bent u reeds geïnformeerd. 
Klas 1: verzamelen in de aula om 11:30 uur 
Klas 2: verzamelen in de aula om 12:30 uur 
 

 
*-*-*-* 
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Bovenbouw 
 
Laatste week bovenbouw (alleen jaar 3): 
Overgangsvergadering: 
De overgangsvergadering vindt plaats op dinsdag 6 juli. Leerlingen worden na de vergadering 
allemaal door hun mentor gebeld. 
 
Leerlingen die in augustus starten in jaar 3:  
Op 7 juli vindt er een moment plaats waarbij de leerlingen de benodigde werkkleding voor 
volgend jaar kunnen passen. Daarna maken de leerlingen kort kennis met hun nieuwe mentor.  
 
Rapporten: 
De rapporten kunnen dit jaar worden opgehaald op donderdag 8 juli. Het ophaalschema ziet 
er als volgt uit: 
 

• T3Bb/T3Pb + T3Bka/T3Pka    08:30 - 09:15 
• T3Bk/T3Pk      09:15 - 10:00 
• M3g/T3MBPg      10:00 - 10:45 
• M3b/T3Mb      11:00 - 11:45     
• M3ka/T3Mka      11:45 - 12:30 
• M3kb/T3Mkb      13:00 - 13:45 

 
De tijdstippen per klas zijn om zo te voorkomen dat er in een keer veel leerlingen tegelijk 
komen. Als een ander tijdstip beter uitkomt, dan kan hier in overleg met de mentor van 
worden afgeweken.  
Indien donderdag 8 juli helemaal niet uitkomt, zal het rapport worden opgestuurd per mail. 
 
Start nieuwe schooljaar: 
Op 23 augustus om 13:00 start het nieuwe schooljaar voor de leerlingen in de bovenbouw.  
De eerste dagen zullen in het teken staan van kennismaken met de mentoren en de docenten. 
Ook krijgen de leerlingen hun benodigde boeken uitgedeeld.  
 
De leerlingen uit jaar 3 zullen in de tweede schoolweek, van 1 t/m 3 september, naar Texel 
gaan om daar teambuildingactiviteiten uit te voeren. Hier ontvangt u nog een uitgebreid 
informatieboekje over. 
 
De leerlingen uit jaar 4 hebben in de eerste week ook een aantal introductie activiteiten. Ook 
zij zullen hun boeken in de eerste schoolweek krijgen. 
 
In de startbrieven die u deze week zult ontvangen, staat uitgebreide informatie over de start 
van het schooljaar. Wij hopen iedereen weer gezond terug te zien na de vakantie! 

 
 

*-*-*-* 
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Corona en zelftesten 
 

In  onderstaande nieuwsbrief van de GGD wordt uitgelegd hoe we er samen voor kunnen zorgen de 
kans dat Corona weer de kop opsteekt zo klein mogelijk te houden.  

Om de aanbevelingen met betrekking tot het zelftesten te kunnen opvolgen, heeft iedere leerlingen 
vier zelftesten nodig. De leerlingen die dit willen krijgen donderdag van de mentor vier zelftesten 
mee naar huis. 

 

    Dinsdag 29 juni 2021 

COVID -19 Nieuwsbrief voor scholen, kinderopvang en ouders 
 

Algemeen 

In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende onderwerpen:  

1. Testen voor het nieuwe schooljaar begint  
2. Testen voor de diploma-uitreiking als je op reis bent geweest 
3. Versnelde testuitslag voor examenkandidaten op testlocatie Schiphol XL 

Veilig terug naar school of kinderopvang: testen voor het nieuwe schooljaar begint 

Het landelijk advies is dat alle schoolkinderen (PO, VO, MBO) en kinderen op de kinderopvang zich laten 
testen op het coronavirus voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Bij voorkeur 3 dagen voordat zij weer 
naar school / kinderopvang  gaan. Dit omdat door vakanties naar het buitenland en versoepelingen van 
de maatregelen het aantal besmettingen mogelijk weer toeneemt.   

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:  

a. gebruik een zelftest of  
b. maak een afspraak op één van onze testlocaties. Zie voor meer info: Testen op COVID-19 | GGD 

Kennemerland 
 
Vrije inloop:  
Van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus is het voor kinderen tot 18 jaar eventueel ook mogelijk zonder 
afspraak binnen te lopen op onze XL-teststraat bij P4, Loevesteinse Randweg 110, Schiphol. 
Openingstijden: van 8.00-18.00 uur. 
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Testen ook vóór de diploma-uitreiking 

Examenkandidaten die op dit moment terugkomen van een welverdiende vakantie in het buitenland, 
kunnen besmet geraakt zijn met corona. Daarom is het verstandig om vóór de diploma-uitreiking een 
coronatest te doen. Gebruik hiervoor een zelftest of maak een afspraak op één van onze testlocaties!  

Testen op COVID-19 | GGD Kennemerland 

Versnelde testuitslag voor (her)examenkandidaten op testlocatie Schiphol XL 
 

Tot en met 9 juli kunnen (her)examenkandidaten op deze locatie aangeven dat zij graag een snellere 
uitslag willen omdat zij (her)examen doen. Er wordt een antigeentest afgenomen. Zij worden binnen 1 
uur gebeld door onze backoffice met de uitslag. 
 
Adres: XL-Teststraat bij P4, Loevesteinse Randweg 110, Schiphol. Openingstijden ma t/m zo van 8.00-18.00 
uur. 

Wij wensen iedereen een gezonde vakantieperiode toe! 

Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Kennemerland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-*-*-* 
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In de media 
 

• Directeur Frank Out uit zijn ongenoegen over een brief van de stichting “Ik wil gewoon 
naar school” over mondkapjes in de IJmuider Courant en het Noordhollands Dagblad 
van 2 juli jl.  

 
• De VO-raad besteedt op haar website met  "Toch een geslaagd jaar!"  aandacht aan de 

schoolexamens, waarin ook TCV-er Jesse van Voornveld aan het woord komt.  
 

• Op de site Mensenrechten Online en in De Jutter staat deze week opnieuw 
een stukje over de Gouden S.T.E.M. en TCV/MCIJ!  

 
• Op dinsdag 2 juni ontving Frank Out het predicaat en bijbehorende bokaal  '4 en 5 mei 

Vrijheidsschool Velsen 2021' uit handen van de voorzitter Peter Hamersma van  het 
Comité 4/5 mei Velsen. De aanleiding hiervoor was deelname aan de dichtwedstrijd 
Dichter bij 4/5 mei, die gewonnen werd door Joël Eeltink.  Klik hier om het artikel uit 
De Jutter/Hofgeest te openen.  

 
• Van de eerste zelftesten op school door leerlingen werd verslag gedaan in IJmuider 

Courant en Dagblad Kennemerland. Klik hier om dat artikel te kunnen lezen.  
 

• In Ontdek, het magazine van Citymarketing Velsen / .IJmuiden vertellen Frank Out en 
Ruud Porck, respectievelijk onze huidige en voormalige directeur TCV/MCIJ,  over het 
Smart Technology-lokaal en Sterk Techniek Onderwijs 

 
• Wat doet directeur Frank Out eigenlijk allemaal in het weekend? Zelfs dat stond in de 

krant! 
  

*-*-*-* 
 

Zomeractiviteiten in Velsen (Zomerpret) 
 
De zomervakantie is aangebroken. Dat betekent dat er genoeg vrije tijd is voor leuke dingen! 
De gemeente Velsen organiseert samen met verschillende organisaties, allerlei activiteiten 
voor de jeugd uit Velsen van 4 t/m 21 jaar (zonder ouders). De activiteiten zullen vanaf 12 juli 
t/m 22 augustus plaatsvinden op verschillende plekken in en rondom Velsen. Er zullen sport 
activiteiten, zoals voetbal, kickboks, mountainbiken en zwemmen aangeboden worden. 
Daarnaast zullen er hele vette kunst en culturele activiteiten plaatsvinden.  
 
Houd de website (www.velsen.nl/zomerpret) en sociale mediakanalen van de gemeente 
Velsen in de gaten voor de precieze planning en informatie over hoe je je aan kan melden voor 
de activiteiten. 
 
 

*-*-*-* 
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Sportdag bij Suomi (17 juni 2021) 
 
De jaarlijkse sportdag op de baan van atletiekvereniging Suomi ging gelukkig dit jaar weer 
door. Veel lachende en zwetende leerlingen gezien en enthousiast personeel dat de sporters 
deskundig begeleidde. 
 
Het was prachtig weer; het begon aardig warm, maar in de loop van de ochtend kwam er 
bewolking op, die zeer welkom was.  
 
Alles verliep gesmeerd mede dankzij de mentoren en de enthousiaste begeleiders bij de 
onderdelen. En niet te vergeten de leerlingen; die hebben het uitstekend gedaan! 
Ook in het zenuwcentrum - het wedstrijdsecretariaat - heerste alle rust om de cijfertjes te 
verwerken.  Hieronder de resultaten en een kleine sfeerimpressie van deze geweldige dag: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-*-*-* 
 

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


10 
 

 
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 

 
 

 

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


11 
 

 
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 

 
 

Garage wordt fietsenhok, 
fietsenhok wordt scheepswerf... 

 

De afgelopen maanden is de sectie Maritiem en Techniek fantastisch geholpen door de 
huisvesting. Na overleg is besloten om de twee garages van MCIJ om te bouwen tot 
fietsenhokken. De fietsenhokken worden vervolgens weer omgebouwd tot scheepswerf. 
  
Door een goede samenwerking, de hulp van leerlingen tijdens de lessen Maritiem en 
Techniek  en de inzet van  Michael Levasier en Arno Zandbergen is het super snel gegaan. 
Volgend schooljaar zijn beide projecten zo goed als af. Omdat de fietsenhokken nu dicht bij 
de fietsenstalling zijn, is de kans veel kleiner dat er over het schoolplein gefietst wordt en zijn 
de ruimtes mooi opgeknapt voor de leerlingen. 
  
Het gebruik van praktijklokaal 27 is verbeterd. Er zal meer ruimte komen, omdat veel spullen 
naar de werf verplaatst  worden. De werf bevindt zich recht tegenover het lokaal. Leerlingen 
kunnen daardoor nog beter met praktijk aan de gang na het afronden van de theorie. En onze 
vloot roeiboten kan beter onderhouden worden door de leerlingen zelf. 
  

 

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


12 
 

 
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 

 
 

Meevaren op 'De Maxima' 
  
Een paar leerlingen die Francien Gulickx (trajectbegeleider)  regelmatig spreekt, vertellen haar 
vaak  enthousiast over hun belevenissen op 'De Maxima'. Deze verhalen maakten haar 
nieuwsgierig; ze wilde ook wel een keer meevaren op dit schip. 
 
“Zo gebeurde... Ik heb samen met zes leerlingen uit M2A een ochtend meegedraaid op 'De 
Maxima'. Wat ontzettend leuk dat de kinderen op zo'n manier de praktijk zien én leren. Zij 
genieten zichtbaar als ze bezig zijn met allerhande taken die gedaan moeten worden op het 
schip. De motor starten in de machinekamer, het schip besturen in de stuurhut, trossen 
touwen werpen op het dek of het uitgooien van het anker, ze doen alles vol overgave en met 
plezier! 
 
Ik heb genoten van de vaart en raad alle collega’s een 'meeloopochtend/middag/dag' van 
harte aan, om zelf te kunnen zien en voelen waar deze kinderen naartoe werken en een 
moment onderdeel te zijn van hun toekomst!” 
 

 

 

 
 
 

*-*-*-* 
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Arbeidsmarktcampagne Dunamare Onderwijsgroep 

 
In het kader van werkenbijdunamare.nl zijn promotiefilmpjes gemaakt, die gedeeld worden 
op de website van Dunamare en op LinkedIn, Facebook en Twitter. Met deze 
arbeidsmarktcampagne wordt geprobeerd  meer naamsbekendheid te generen én meer 
sollicitaties.  
 
Dunamare | Technisch College Velsen 
https://youtu.be/sQ6x0nhZME4 
 
 
 
 
 

*-*-*-* 
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IRun2BFit 
Het was een mooi gezicht, het geel-blauwe TCV/MCIJ-lint vrijdag 11 juni jl.  over de Heerenduin-
weg! Klik hier om het artikel in de IJmuider Courant te openen. 
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NIL-examen 

 
Na een paar jaar van afwezigheid hebben wij het NIL-examen weer opgestart. Vijf leerlingen 
zijn op 25 juni de uitdaging aan gegaan en zijn allemaal geslaagd! 
 
Van harte gefeliciteerd Dennis van Maanen T4PK. Danny de la Riva T4PG, Ivar Jansen T4PG, 
Patrick IJpelaan T4PG en Mert Cakici T4MG. 
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Doorlopende leerlijn Elektrotechniek 
 
Vrijdag 21 mei jl. is bij IWNH het succes van de doorlopende leerlijn Elektrotechniek gevierd. 
Sam Schoemaker, Rody Boer en Stef Alders zijn in het derde leerjaar gestart met deze route. 
Door de samenwerking tussen vmbo en mbo hebben zij 30 weken (!) leerwinst gerealiseerd, 
waardoor zij eerder klaar kunnen zijn met hun vervolgopleiding op het MBO of versneld naar 
een niveau hoger kunnen instromen. 
 
Ook bij andere profielen wordt de doorlopende leerlijn voorbereid. Komend schooljaar wordt 
daarmee gestart.  
 

 

*-*-*-* 
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3 PIE GL op bezoek bij Nova College 
 
Afgelopen donderdag is klas 3 Pie GL op bezoek geweest bij het Nova College in het kader van 
LOB.  Zij deden mee met de windmolenchallenge van de opleiding MyTec. 
 
De klas had van tevoren drie windmolens gekregen. De bedoeling was om de bladen van de 
molen zo te veranderen, dat ze meer energie op zouden wekken. De enige restrictie was dat 
ze niet langer gemaakt mochten worden. De windmolens werden getest in een windtunnel. 
 
Op de foto staan Steffan en Max. Zij hebben met hun molen een eervolle tweede plaats 
behaald. De winnaar van de sessie was een groepje van het Herbert Visser College. 
  
Pleun had een zeer ingenieus ontwerp gemaakt, maar was helaas nog niet klaar. De jury was 
wel enorm onder de indruk van zijn tekenkunsten en zijn plannen. Ze hadden het over HBO+ 
niveau! Pleun heeft afgesproken met het Nova College, dat als zijn molen klaar is, hij alsnog in 
de windtunnel mag. 
 
Na afloop van de challenge volgde nog een rondje door het gebouw en voorlichting over de 
opleiding MyTec. Het was een leuke middag! 
 

*-*-*-* 
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Zomaar een schooldag bij MCIJ… 
 
Sinds begin juni wordt langzaam maar zeker de nieuwe buitenlocatie aan het Spaarne in 
gebruik genomen. De eerste vier roeiboten en de aluminium begeleidingsboot zijn naar deze 
plek vervoerd. Vanaf de plaats van tewaterlating zijn de boten door vier leerlingen uit de 
derde klas naar de roeilocatie gebracht.  
 
M1A had de primeur: deze leerlingen hadden als eersten hier hun buitenles en allemaal waren 
ze zeer enthousiast. 
 

*-*-*-* 
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Rolstoelbasketbal 
 
De sportklas heeft een clinic Rolstoelbasketbal gedaan. Deze werd gegeven vanuit het Fonds 
Gehandicaptensport en stichting Uniek sporten. Zij organiseren deze clinics om bewust-
wording te creëren over het feit dat je ook met een beperking nog heel veel kan! Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan pesten. 
 
“De leerlingen vonden het een ontzettend leuke clinic. Ik heb zelfs een aantal keer gehoord: 
Dit is zo vet! Ik ga ook zo’n rolstoel kopen! Of dat helemaal het doel was weet ik niet, maar 
hieruit blijkt wel dat de leerlingen heel anders zijn gaan kijken naar een rolstoel en dat dit 
absoluut geen reden tot pesten/opmerkingen maken is!”, aldus LO-docente Demi.  
 
 

*-*-*-* 
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TCV/MCIJ lasergamend het schooljaar uit… 
 
We zagen vanochtend 'anders dan anders’-beelden in de gangen van het schoolgebouw...  
 
Rennend en schietend, voorzien van lasergeweren en elektronische hoofdbanden, bewogen 
onze leerlingen zich langs objecten en camouflagenetten in en om de school, om de vijand 
te raken en uit te schakelen. Dat leverde spannende situaties op! De zeer enthousiaste en 
meer dan fanatieke leerlingen vonden het ‘super geweldig’. Met dank aan Eventmaker uit 
IJmuiden!  

 

*-*-*-* 
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