Beste ouder,
Voor u ligt de eerste V-Mail
van het nieuwe schooljaar.
Het is de eerste in een
reeks; we zijn van plan om
iedere zes weken een V-Mail
te laten verschijnen.
In dit nummer blikken we
terug op de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Hoewel het pas november is, zijn er al weer veel bijzondere activiteiten op het Vellesan College georganiseerd. We doen er verslag van. Ook vindt u informatie over onze dyslexiebegeleiding en blikken we vast vooruit op het eindexamen.
Ten slotte heeft ook de medezeggenschapsraad een verzoek: zij zijn op zoek
naar enthousiaste ouders ter versterking van de MR. Wilt u een echte bijdrage leveren aan het beleid van de school, meldt u zich dan aan.
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De schoolleiding

Ouders voor de Medezeggenschapsraad gezocht
Heeft u als ouder van een Vellesan-leerling een mening over
pesten, over digitaal onderwijs, de overgangsregels, de
werkweken, vakantieperiodes, veiligheid op school, de
hoogte van de ouderbijdrage of andere zaken die uw kind
en de school – en dus ook de ouders – aangaan? U kunt
over al dat soort zaken meepraten als lid van de medezeggenschapsraad (MR) van de school.
Vacatures
Er zijn door vertrek van twee leden uit de oudergeleding van de
MR en het verlopen van een zittingstermijn drie plaatsen opengevallen. Op dit moment is er echter slechts één kandidaat voor
die zetels, een zittende ouder die zich herkiesbaar stelt. Dus …
de ouders van de MR zoeken u!
Meepraten en vacatiegeld
Als lid van de MR krijgt u zo'n zes tot zeven keer per jaar tijdens
een vergadering op een maandagavond de gelegenheid mee te
praten, zelf onderwerpen aan te dragen of direct over schoolza-

ken vragen te stellen aan de schoolleiding in de persoon van de
rector Marc Boelsma.
Voor iedere vergadering waar u bij aanwezig bent, staat een bedrag als vacatiegeld. U ontvangt het totaalbedrag aan het einde
van het jaar.
Wilt u zich kandidaat stellen of heeft u vragen over wat u als lid
van de oudergeleding te wachten staat of kan staan, mail dan
met lid van de oudergeleding en voorzitter van de MR:
Sylvie Leurink-Ofman, sleurinkofman@gmail.com.

Dyslexiecoaches: hulp bij problemen
Op het Vellesan College werken we
met dyslexiecoaches. Deze zijn het
aanspreekpunt voor dyslectische
leerlingen voor alle zaken die te maken hebben met hun dyslexie. Elke
afdeling heeft een eigen dyslexiecoach.
Kennsimaking
De dyslexiecoach houdt een kennismakingsgesprek met de leerlingen met
een dyslexieverklaring die nieuw zijn op
school. Ook met de leerlingen die tijdens hun schooltijd op het Vellesan
College een dyslexieverklaring krijgen,
wordt een kennismakingsgesprek gehouden.
Hulp bij problemen
Het is de bedoeling dat de dyslexiecoach de dyslectische leerlingen helpt
om zoveel mogelijk zelf de problemen
op te lossen die ze tegenkomen. Wanneer blijkt dat een dyslectische leerling
meer hulp nodig heeft dan de incidentele hulp die de dyslexiecoach kan bieden, kan de leerling in overleg met de
mentor worden doorverwezen naar de
remedial teacher.

HULP
De hulp die de dyslexiecoach kan
bieden aan leerlingen met dyslexie, bestaat uit:

Eigen initiatief
We verwachten dat dyslectische leerlingen bij problemen die te maken hebben met hun dyslexie, zelf het initiatief
nemen om daarmee naar de dyslexiecoach te gaan. Elke dyslexiecoach
heeft een wekelijks spreekuur voor
leerlingen met dyslexie en zorgt ervoor
dat de leerlingen met dyslexie op de
hoogte zijn van dit spreekuur.
De remedial teacher, Rineke Falkena,
coördineert de werkzaamheden van de
dyslexiecoaches. Heeft u hier vragen
over, dan kunt u contact opnemen via
e-mail.

- coachen van leerlingen met dyslexie (d.w.z. de leerling met dyslexie helpen om zijn of haar problemen zelf op te lossen);
- bespreken van rechten en plichten voor leerlingen met dyslexie;
- hulp bij het leren van woordjes;
- adviseren over het gebruik van
spraakondersteuning.

De dyslexiecoaches van het
Vellesan College zijn:
• coördinatie: Rineke Falkena
stuur een e-mail
• vmbo: Chaveli Toledo
stuur een e-mail
• mavo: Louisa Heidelstaedt
stuur een e-mail
• havo en vwo: Marjolein Stolk
stuur een e-mail

Examentraining
Het lijkt nog erg ver weg, maar voor de leerlingen in de
examenklassen is de examenstress al volop begonnen.
Begin november was de eerste schoolexamenweek.

Van 10 tot en met 12 december wordt rapport 1 uitgereikt.
Dit gebeurt tijdens een persoonlijke afspraak met
ouder(s)/verzorger(s), leerling en mentor. Binnenkort krijgt
u hier meer informatie over.
Om een goede inschatting te maken van de stand van zaken
heeft u de actuele overgangsregels nodig. Deze overgangsnormen 2018 - 2019 zijn in oktober vastgesteld door de
schoolleiding en de MR. U vindt de overgangsnormen als een
download op de website.
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Net als ieder jaar organiseert de school in samenwerking met
Lyceo een tweedaagse examentraining voor de mavo-, havoen vwo-leerlingen. De leerlingen werken op school in kleine
groepjes aan opdrachten. Per vak zijn ze twee dagen aan de
slag. Een leerling kan dus maximaal de training voor 2 vakken
volgen. Een training verloopt altijd volgens een vast programma met blokken van twee uur en leuke energizers tussendoor.
In de training komen theorie, voorbeeldopdrachten en een
proefexamen aan bod. Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.
Data in de meivakantie: nu al in de agenda
Het is handig om nu al rekening te houden met de examentraining. De training wordt gehouden in de meivakantie
op 29 en 30 april en op 2 en 3 mei.
In maart wordt gekeken welke vakken worden aangeboden.
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Heel Vellesan Bakt
Het is al weer enige tijd geleden, maar het is te leuk om er
niet nog even bij stil te staan: Heel Vellesan Bakt! De jaarlijkse bakwedstrijd is een vast onderdeel van de introductieweek voor de eersteklassers. De nieuwe brugklassers,
nog geen week op school, deden in kleine groepjes enorm
hun best om de mooiste, origineelste en lekkerste taart op
school te krijgen. En dat lukte. Heel Vellesan Bakt was opnieuw een grandioos succes.

Air Force zoek?
Onze conciërges lopen een paar keer per dag tegen een
probleem aan: de
zogenaamde Air Forcejas is ongekend
populair onder onze
leerlingen, met
name in de kleuren zwart en
donkerblauw.
Met als gevolg
dat die jassen
regelmatig
meegenomen
worden door
de verkeerde
eigenaar. De
conciërges
hebben er
hun handen vol
aan om dan
met de leerling
een zoektocht
door de school
te lopen om
het eigen exemplaar te vinden. Het
aanbrengen van de
eigen naam of een label zou al heel wat schelen. Beste
moeders en vaders, kunt u dat regelen?

Mavo Vellesan wordt
Vecon Business school
Binnenkort is het zover: op 22 november wordt de mavoafdeling van het Vellesan College officieel een
Vecon Business School. Dat betekent dat de school extra
aandacht besteedt aan economische vakken, een ondernemende houding en ondernemerschap.

De mavoleerlingen in de onderbouw gaan merken dat er niet
alleen meer aandacht is voor economische vakken, maar ook
dat ze vaker in contact komen met het lokale bedrijfsleven, bijvoorbeeld doordat er sprekers komen of door een bedrijfsbezoek of stage.
Voor de bovenbouwleerlingen komen er grotere en kleinere
modules of projecten op economisch vlak. Leerlingen die ‘ervoor gaan’ krijgen de kans veel ervaring op te doen, bijvoorbeeld door het opzetten van een eigen bedrijf, of extra kennis te
verwerven door het volgen van een methode boekhouden. Zo
worden ze al vroeg opgeleid tot ondernemer.
Einddoel is om leerlingen meer bagage mee te geven dan alleen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen
van een mavodiploma.
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JINC viert jubileum op het
Vellesan College

Personeelswisselingen
Hoewel we in de eerste periode van
het jaar zitten zijn er toch al wat personele veranderingen. Een kort overzicht.

Fred Kok gaat na 33 jaar handvaardigheid gegeven te hebben op het Vellesan College met pensioen. En ook
oudgediende Ton van Staden (Techniek) is na 24 jaar Vellesan College toe
aan zijn pensioen. Wij danken hen voor
hun inzet en wensen hen een mooi bestaan als pensionado. Al sinds het begin
van het schooljaar zijn hun lessen overgenomen door collega’s.
Het gebeurt niet zo vaak dat het Vellesan College wordt uitgezocht om een
feestje te vieren. Maar begin november koos JINC Kennemerland de
school uit om haar jubileum te vieren:
ze ondersteunden namelijk de 25.000e
leerling bij de zoektocht naar een
baan. Onze leerlingen kregen les in de
geheimen van succesvol solliciteren
van de begeleiders van JINC en twee
ervaren lokale ondernemers.

De leerlingen van 3 vmbo waren uitgekozen voor deze feestelijk sollicitatietraining. Solliciteren is niet zo simpel als het
lijkt en veel leerlingen weten niet waar ze
rekening mee kunnen of moeten houden.
Dat een werkgever bijvoorbeeld een Facebookpagina bekijkt om te zien wat voor
sollicitant hij in huis haalt, was voor leerlingen iets waar ze nog nooit bij hadden
stilgestaan.
Feedback op gesprek
Maar het grootste deel van de training

bestond uit het voorbereiden en voeren
van een sollicitatiegesprek. Ze kregen
onder andere feedback op hun spreken,
houding en vragen stellen. Doel is dat het
zelfvertrouwen van leerlingen wordt vergroot, net als hun kennis over wat er tij dens zo’n gesprek wordt verwacht. Daardoor groeit de kans van de leerlingen op
een goede stageplek of (bij)baan.
Toegevoegde waarde
Het Vellesan College ziet de toegevoegde waarde van de trainingen: “Het is van
vitaal belang dat het onderwijs zich richt
op het lokale bedrijfsleven en leert denken vanuit de arbeidsmarkt. JINC maakt
het voor ons als school mogelijk dichter
bij de arbeidsmarkt te opereren en zo
voor de leerlingen een goede aansluiting
te realiseren met die arbeidsmarkt. We
zijn erg blij met de samenwerking.”
Kortom: er was sprake van een nuttig en
mooi feestje, waarbij de 3-vmbo-leerlin gen de grote winnaars waren. Bij hun
volgende sollicitatie hebben ze een voorsprong!

Digitale schoolgids
De Schoolgids 2018 - 2019 werd aan het begin van het schooljaar aan de ouders
uitgereikt op de eerste ouderavond van het jaar. In de schoolgids is veel informatie te
vinden over alle zaken die dit schooljaar van belang zijn. Nu is ook de digitale
schoolgids 2018 - 2019 beschikbaar op de website. U vindt in deze gids veel meer
informatie dan in de gedrukte versie. Bovendien is hij makkelijk te doorzoeken. Deze
versie is ook downloadbaar.
Voor leerlingen is hun eigen V-gids 2018 - 2019 beschikbaar. Ook die is te vinden op
de website.
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Bert Ranzijn (L.O. vmbo basis en kader) is langdurig ziek. Zijn lessen zijn
door krapte op de arbeidsmarkt lastig te
vervangen. Er wordt gezocht naar een
interne oplossing.
Senay Gül (wiskunde havo, vwo) gaat
begin december met zwangerschapsverlof. Haar lessen worden overgenomen door de collega’s Hans van Ballegooij, Peter van der Kroef, Laura Luijting en Willem Klooster.
Kim van der Ploeg-Swagerman
(aardrijkskunde mavo, havo, vwo) gaat
binnenkort met zwangerschapsverlof.
Haar lessen worden overgenomen door
een nieuwe collega, de sollicitatieprocedure is in gang gezet.
Twee conciërges van het Vellesan College gaan de school verlaten. Dwight
Ormskerk werkt sinds 9 november op
het Schoter. Donald Boontjes wordt
per 1 januari verzuimcoördinator op het
Caland Lyceum in Amsterdam. Een
sollicitatieprocedure voor een nieuwe
collega is gestart.
Hanneke Naborn (afdelingsleider
vmbo) is herstellende van ziekte. Zij
doet voorlopig allerlei taken op het gebied van kwaliteitszorg, zoals bijvoorbeeld het organiseren van oudertevredenheid-enquêtes. Ze werkt daardoor
wat meer op de achtergond dan voorheen.
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Op de agenda in november en december

Een overzicht van schoolactiviteiten om rekening mee te houden in de maanden november en december:

op

tot / met

19 november

23 november

20 november
3 december

tijd

19.30 uur
7 december

5 december
10 december

12 december

wat

voor wie

profielwerkstuk-week

leerlingen 4 mavo

studiekeuze en straks studeren

leerlingen 5 havo 6 vwo

rapportvergaderingen
verkort lesrooster

alle klassen

Sinterklaasactiviteit
Cineworld

alle klassen

persoonlijke uitreiking rapporten
informatie over inschrijving volgt

alle klassen en ouders
(behalve examenklassen)

11 december

09.00 uur

herkansing SE 3

examenklassen

17 december

19.30 uur

presentatie profielwerkstukken

4 mavo en ouders en
belangstellenden

20 december

19.30 uur

kerstgala / schoolfeest

alle klassen

alle leerlingen roostervrij

alle klassen

kerstvakantie (t/m 6 januari)

alle klassen

21 december
22 december

6 januari 2019

Achtstegroepers op bezoek
Hoewel het Open Huis nog ver weg lijkt, 8 en 9 februari
2019 is het zo ver, is de werving van nieuwe brugklassers
alweer volop in gang. Brochures worden gedrukt, er is
een nieuwe ‘Veel voor 8ste groepers’ en er worden alweer
proeflesjes gegeven.
Basisscholen die met de hele groep acht het Vellesan College
komen bezoeken, zijn misschien wel de meest effectieve ma-
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nier om te laten zien waar de school voor staat. In de periode
tussen november en februari komen dan ook zo’n 1000 kinderen
met hun school op bezoek. Ze krijgen proeflesjes, lopen door de
gangen en proeven de sfeer van de school. Ook leerkrachten en
begeleidende ouders worden meegenomen op een informatieve
tocht door de school.
Door te ervaren hoe de school is en wat de school doet op een
‘gewone’ doordeweekse dag kunnen de achtstegroepers een
weloverwogen keuze maken voor een nieuwe middelbare
school. En als ze dan kiezen voor het Vellesan College, zijn we
tevreden.
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Vellesan sluit convenant
met recreatieschap
Spaarnwoude

Eindexamen 2019
Diploma-uitreiking
Nog ver weg maar daarom niet minder belangrijk: het centrale eindexamen wordt dit schooljaar afgenomen van 6 tot
en met 22 mei 2019. Op woensdag 12 juni is de uitslag van
het eerste tijdvak. De uitslag van de herexamens wordt op
28 juni bekend gemaakt.

Maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs bestaan al een groot aantal jaren. En hoewel het ministerie
van Onderwijs de maatschappelijke stage niet meer verplicht stelt, vindt het Vellesan College het belangrijk dat
leerlingen tijdens hun schoolopleiding een stage doen.
Alle derdeklassers gaan dan ook op stage.

Heeft u een kind in de examenklas, noteert u dan vast de
data van de diploma-uitreiking:
havo en vwo: dinsdag 9 juli om 19.00 uur
vmbo: woensdag 10 juli om 14.00 uur
mavo: woensdag 10 juli om 19.00 uur
De uitreiking is voor alle afdelingen in de Stadsschouwburg Velsen.

Recreatieschap Spaarnwoude
Half oktober heeft het Vellesan College een convenant afgesloten met het Recreatieschap Spaarnwoude. In aanwezigheid
van een aantal leerlingen tekenden rector Marc Boelsma en
directeur Jos Gilliam van Recreatie Noord-Holland NV een
convenant. In deze overeenkomst, Maatschappelijke stages in
het groen, is afgesproken dat de derdeklassers van het Vellesan College een dagdeel in Recreatieschap Spaarnwoude
gaan werken.
Snoeien en onderhouden
Onder begeleiding van een beheerder gaan leerlingen aan het
werk met snoeien, het uitrijden van houtsnippers en het onderhouden van wandelpaden. Alles in de directe omgeving van
boerderij Zorgvrij. De leerlingen maken op een ontspannen
manier kennis met het recreatiegebied en leren over de natuur.
Inmiddels zijn er al verschillende klassen naar Spaarnwoude
geweest. Behalve deze stage onder schooltijd moeten de derdeklassers ook nog zo’n 20 uur in hun eigen tijd een stage
doen.

mijneindexamen.nl
Voor de eindexamenleerlingen van alle niveaus is de mobiele website/web-app mijneindexamen.nl beschikbaar.
Deze site biedt alle informatie over het centraal examen en
de rekentoets.
Met deze web-app kan de examenleerling bijvoorbeeld zijn
examenrooster samenstellen. Ook biedt de site een overzicht
van te gebruiken hulpmiddelen, oefenexamens en o.a. de
slaag-zakregeling.
Afgelopen jaren maakten gemiddeld 125.000 bezoekers gebruik van mijneindexamen.nl, iets meer dan de helft via mobiel.
De website is al vanaf 1 oktober online met de inhoud
voor het CE 2019. Leerlingen kunnen dus nu al hun examenrooster bekijken.
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