Beste ouder
De meivakantie zit erop, de
eindexamens zijn bijna
allemaal gemaakt, de
werkweken zijn
voorbij……. Het gaat snel
richting het einde van het
schooljaar.
In deze V-Mail kijken we
vooral terug naar alle activiteiten van de laatste periode. En dat zijn er nogal wat. Van de bijzondere
4 mei-herdenking tot de geslaagde thema-avond van de ouderraad, van de
resultaten van het tevredenheidsonderzoek tot de finale van Artcadia.
We wensen u en uw kind succes in deze laatste, spannende periode. Het volgende nummer van de V-Mail is het bewaarnummer rond het einde van het
schooljaar. Op naar de zomervakantie!
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Einde schooljaar
Eind juni, begin juli krijgt u een bewaarnummer van de V-Mail met alle
data van de afsluiting van het
schooljaar en de start van het nieuwe schooljaar. Hier zetten we alvast
een aantal activiteiten in de laatste
weken op een rijtje.
di 11 - vrij 14 juni
projectweek vmbo klas 1 t/m 3
+ mavo havo vwo klas 1 en 3
wo 12 juni
Uitslag 1e tijdvak examenklassen
vrij 14 juni
Sportdag sportprofielklassen
ma 17 - do 20 juni
Herexamens
di 18 juni 19.30 uur
Slotvoorstelling dansklas

ma 24 juni - ma 1 juli
Proefwerkweek en SE-week alle
klassen
vrij 28 juni
Uitslag herexamens 2e tijdvak
ma 1 - do 5 juli
Sportdagen alle klassen (volgens
rooster)
di 9 juli 19.30 uur
Diploma-uitreiking havo- vwo
woe 10 juli 14.00 uur
D`iploma-uitreiking vmbo
woe 10 juli 19.30 uur
Diploma-uitreiking mavo
vrij 12 juli
Uitreiken overgangsrapport
Start zomervakantie

Openbaar
vervoer-staking
28 mei
Op dinsdag 28 mei is een openbaar
vervoer-staking aangekondigd. Treinen
en (streek)-bussen zullen niet rijden,
de veerponten zullen niet varen.
Op deze dag is de school gewoon
open en worden lessen volgens rooster gegeven. Leerlingen die ten zuiden
van het Noordzeekanaal wonen moeten zorgen voor alternatief vervoer als
ze gewoonlijk met trein of bus naar
school komen. Leerlingen die ten
noorden van het kanaal wonen worden
door hun ouder/verzorger afgemeld als
ze niet in staat zijn om te komen. Ze
worden dan als geoorloofd absent
geregistreerd.

Resultaten tevredenheidsonderzoek
schooljaar 2018 - 2019
Net als elk jaar hebben we ook dit jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders en leerlingen. Zo krijgen we zicht op de tevredenheid van onze leerlingen en
hun ouders over de school. Omdat de Inspectie van het
Onderwijs wil dat alle scholen in Nederland jaarlijks een
representatieve groep leerlingen en ouders bevraagt, weten we ook hoe de onderzoeksresultaten op onze school
zich verhouden tot die op andere scholen.

Goede respons
Wij hebben de vragenlijst voorgelegd aan alle leerlingen uit
het eerste leerjaar, het derde leerjaar en het examenjaar en
aan hun ouders. Maar liefst 272 ouders hebben de vragenlijst
ingevuld, van de 822 ouders die we hebben benaderd, zo’n
33%. Heel erg veel dank voor de moeite die u genomen heeft.
15 vragen voor ouders
De ouders kregen 15 vragen te beantwoorden over ons onderwijs, de begeleiding van onze leerlingen, de communicatie
met ouders door en met medewerkers van de school en over
de aanpak van pesten.
Gemiddeld genomen zijn de ouders van het Vellesan College
zeer tevreden. In vergelijking met de bijna 100.000 ouders van
andere scholen zijn de antwoorden op de 15 vragen veelal
positief te noemen. Er zijn een paar stellingen met negatieve
reacties, maar dit is voor geen enkele stelling meer dan 10%.
Dit vinden we fijn om te horen en we zijn er blij mee dat u tevreden bent over onze school en de manier van werken.

Plezier
Natuurlijk gaan we kijken naar punten die we nog beter zouden
kunnen doen. Zo blijkt dat een klein aantal ouders denkt dat
hun kind niet altijd met plezier naar school gaat. Van de leerlingen uit de 3e en 4e klas blijkt dat slechts 40 à 50% met plezier
naar school gaat. Hoe zouden we hier iets aan kunnen doen?
Wellicht draagt het uitbreiden of aanpassen van de buitenschoolse activiteiten bij aan het met plezier naar school gaan.
Aanpak van pesten
Gelukkig doet volgens de leerlingen de ICT het bij ons goed,
we scoren hier beter dan op andere scholen. Ook zijn de
schoolregels voor alle leerlingen erg duidelijk. Pesten komt
helaas net als in de hele samenleving ook bij ons voor: 15%
van de leerlingen geeft aan de afgelopen maanden gepest te
zijn op school. In het algemeen zijn de leerlingen tevreden over
onze aanpak van pesten. Van de ouders weet 35% niet of we
pesten goed aanpakken. Dat is mogelijk een goed teken, omdat het dan waarschijnlijk niet aan de orde is geweest voor hun
kinderen.
Tenslotte blijkt uit de vragenlijsten dat in de lessen aansluiten
bij gebeurtenissen uit het nieuws op het merendeel van de
scholen niet voldoende lukt en ook bij ons scoort dit laag.
Nogmaals veel dank aan alle ouders die de moeite hebben
genomen om de vragenlijst in te vullen. Uiteraard blijft het van
groot belang om de mentor, leerjaarcoördinator of afdelingsleider te benaderen als u een vraag of opmerking heeft over de
gang van zaken op school.

Buitenschoolse activiteiten
Van de leerlingen hebben we 649 reacties terug gekregen op
de vragenlijst, dit is een kleine 60% van al onze leerlingen. Zij
reageerden op 27 stellingen over het onderwijs, de docenten,
de organisatie, communicatie, ondersteuning en omgaan met
pesten.
De leerlingen zijn weliswaar gemiddeld genomen een klein
beetje minder tevreden dan de bijna 200.000 leerlingen van
de landelijke steekproef, maar voor bijna elke stelling horen
we bij de bovenste helft. Alleen wat betreft de ‘buitenschoolse
activiteiten’ zouden we de leerlingen meer tevreden kunnen
stellen en daardoor ook op deze stelling positiever kunnen
scoren.
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Remco Medenblik schrijft
4 meigedicht
Op zaterdag 4 mei is tijdens de officiële herdenking van de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog in de burgerzaal van het gemeentehuis van Velsen een
gedicht voorgedragen door onze leerling Remco Medenblik uit klas 2Mc.

Twee minuten
Twee….
Twee minuten stil.
Voor hun
Voor ons
Voor mij
Omdat we voor altijd vrij kunnen zijn.
Even twee minuten
Samen stil zijn
Tegen oorlog
Voor vrede
Vrij gaan……
Vrij staan……
Vrijheid…………….voortaan

Remco’s gedicht werd als mooiste
uitgekozen uit een groot aantal gedichten die leerlingen van het Vellesan College maakten op verzoek van
het Comité 4 en 5 mei Velsen. In dezelfde burgerzaal hingen voor deze
gelegenheid ook tekeningen van Vellesan-leerlingen met als thema: ‘in
vrijheid kiezen’.

de gemeente Velsen, een bloemstuk
gelegd. Na de kranslegging liepen de
deelnemers naar begraafplaats Westerveld waar op het herdenkingsveld Taptoe werd geblazen en twee minuten
stilte werd gehouden.

Kranslegging
Na de herdenkingsbijeenkomst in de
burgerzaal was er een kranslegging
bij het monument op Plein 1945.
Daar heeft Remco, namens de
schooljeugd voortgezet onderwijs van

Data diploma-uitreiking
Hoewel de laatste examens nog moeten worden gemaakt is het goed om even
stil te staan bij de laatste fase van het examenjaar. Op 12 juni 2019 is de uitslag
van het Centraal Examen voor alle examenleerlingen bekend. Van 17 tot 20 juni
zijn er herexamens. En op 28 juni volgt de uitslag van de herexamens. In juli
zijn de diploma-uitreikingen.

dinsdag 9 juli, 19.30 uur diploma-uitreiking havo en vwo
woensdag 10 juli, 14.00 uur diploma-uitreiking vmbo-basis en -kader
woensdag 10 juli, 19.30 uur diploma-uitreiking mavo

Wij zijn hier bijeen gekomen om de
strijders,
die ons land met man en macht te
verdedigen, te herdenken
Wat zijn we trots op die mensen die
voor onze toekomst streden
Zij hebben hun leven gegeven
Voor ons.
Zij hebben het verdiend, helemaal
alleen en met niemand bevriend
Maar ze vochten voor ons, ze vochten voor jou,
De wereld is jullie dankbaar, voor
altijd.
Jullie hebben doorgezet, daarom is
iedereen nu bevrijd,
Jullie waren mijn helden en dat zal
altijd zo blijven.
Maar toen zag ik jullie voor me,
Dood,……. ijskoude lijven
Al die oorlogen zijn overbodig
Vrienden en steun heb ik nodig,
Maar toch vergeten we jullie niet,
We herdenken jullie elk jaar met tranen van verdriet,
En daarom dit door mij geschreven,
afscheidsbrief.
Remco Medenblik
Klas 2Mc

Net als in de voorgaande jaren is de uitreiking in de Stadsschouwburg Velsen. Als
ouder/verzorger van een examenleerling krijgt u tijdig alle informatie.
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dinsdag 18 juni
Stadsschouwburg Velsen
aanvang 19.30 uur

Slotvoorstelling
Dansklas

Na een succesvolle voorstelling van de examenleerlingen in
maart presenteert De Dansklas van het Vellesan College op
dinsdag 18 juni weer een slotvoorstelling in de Stadsschouwburg Velsen. Zet het alvast in uw agenda.
De dansleerlingen van de school hebben zich al weken intensief
voorbereid. Ook dit jaar zullen de leerlingen weer een groot aantal swingende dansstukken opvoeren. Ze hebben voor ouders,
familie, vrienden, medewerkers en leerlingen en alle anderen
belangstellenden een bruisende avond in petto.
Informatie over de kaartverkoop volgt.

Vellesan College succesvol
tijdens regionale voorronde
Olympic Moves!
Het Vellesan College heeft de afgelopen weken erg
succesvol deelgenomen aan de voorrondes van Olympic Moves, de schoolsportcompetitie van Nederland.
Softbalteam
Op 4 april was een aantal sporten vertegenwoordigd in en
rond de Alkmaarse sporthal de Meent: twee handbalteams
speelden hun wedstrijden verdienstelijk maar wisten helaas
niet als winnaar uit de bus te komen.
Het softbalteam, onder leiding van Freek Klanderman, had
in het Alkmaarse PCC een sportieve tegenstander, maar
liet er in een tweeluik geen twijfel over bestaan wie naar de
landelijke finale op Papendal mag: het Vellesan-team was
met 32-7 en 36-7 veel te sterk voor de tegenstander. Op 7
juni wordt de tegenstand ongetwijfeld veel groter!
Badmintonners verliezen
De badmintonners kwamen met vier teams aan de start.
Het competitieteam was - zoals gewoonlijk – bijzonder
zwaar ingedeeld in een poule met scholen uit Almere. Diverse spelers en speelsters die op nationaal niveau uitkomen voor Nederland, moesten worden bestreden. Verlies
was onontkoombaar, maar we hebben geweldige partijen
van onze leerlingen gezien!
Het oudste team recreanten speelde een hele competitie
(twee keer) tegen de andere twee scholen: het begin was
wat stroef, maar het team wist al haar vier wedstrijden winnend af te sluiten. Het mag op vrijdag 7 juni a.s. Noord-Holland/ Flevoland vertegenwoordigen tijdens de landelijke
finales!
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Sportklas 2
De jongste twee teams bij de recreanten speelden hun eerste wedstrijd direct tegen elkaar. Voordat de eersteklassers
er erg in hadden, was de wedstrijd afgelopen in het voordeel
van klas 2. De jonkies herstelden zich erg knap tijdens de
overige wedstrijden en bereikten een eervolle tweede plaats.
Het team uit (sport)klas 2 speelde gedecideerd zijn partijen
uit en mocht zich aan het eind van de middag tot winnaar
laten kronen. Jongens en meiden, geweldig gedaan en gefeliciteerd met jullie finaleplaats!
Voetbal en Frisbee
Op 18 april stond er veldvoetbal en frisbee op het programma. In Haarlem waren de voetbalteams actief en dit leverde
het Vellesan College een finaleplaats op: de meiden van klas
2-3 wonnen al hun wedstrijden en mogen nu op 7 juni hun
kunsten vertonen op Papendal.
Het sportveld naast onze school was die middag het strijdtoneel voor vier frisbeeteams. Na afloop van de wedstrijden
bleek het doelsaldo in het nadeel van het Vellesan-team en
het bereikte daarmee de tweede plaats. Het Da Vinci College
uit Purmerend mag als winnaar naar Papendal. Het duel
tegen het Vellesan College was in 2-2 geëindigd.
Alles bij elkaar een bijzonder geslaagde voorronde van
Olympic Moves. Wij wensen alle finalisten van onze school
alvast heel veel succes op 7 juni!
De trotse vakgroep LO
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Thema-avond
ouderraad

Personele
wijzigingen

Maandag 15 april jl. werd de jaarlijkse thema-avond georganiseerd door
de Ouderraad. Dit jaar hadden zij
Nicolette Koopen van team Daniëlle
uitgenodigd om haar verhaal te vertellen over bewustwording van de
risico’s van partydrugs. Haar eigen
dochter Daniëlle is overleden als
gevolg van het gebruik van XTC.

Mareille Koops, docent Nederlands
havo-vwo en coördinator brugklas
havo-vwo, is met vervoegd zwangerschapsverlof.
Haar lessen worden intern overgenomen door collega’s. Haar taken
als coördinator worden overgenomen door afdelingsleider Ramon
Steuns.

Dit jaar waren niet alleen ouders, maar
ook leerlingen welkom. Vanaf het moment dat Nicolette begon te vertellen,
was de volle aula muisstil en hingen de
aanwezigen aan haar lippen. Haar gedrevenheid, de stiltes die vielen, de
foto’s in de presentatie en de vragen
die zij stelde zorgden hiervoor. Iedereen werd geraakt. De vragen vanuit de
zaal werden zeer professioneel beantwoord door Nicolette en Tom, een politieman gespecialiseerd in drugs, die

Nicolette Koopen ontvangt een donatie
van ouderraad-voorzitter Joke Sieraad

.

ook onderdeel is van het team Daniëlle.
Haar missie: bewustwording van de
risico’s van partydrugs onder jongeren,
heeft zij zeker uitgedragen. Om dit
mooie project te ondersteunen doneerde de Ouderraad als dank een bedrag
van € 350.
Kijk ook op: www.teamdanielle.nl

Werkweken 2019
Gelukkig is iedereen weer veilig thuis. De werkweken van
2019 zitten er weer op. En het waren (opnieuw) gedenkwaardige reizen voor onze voor-examenklassers.
De klassen 3 vmbo, 3 mavo, 4 havo en 4 vwo bezochten onder andere Londen, Berlijn en Barcelona. De ene groep had
prachtig weer (Barcelona) en de andere best veel regen (Berlijn), maar overal werden bijzondere activiteiten ondernomen
en geweldige ervaringen opgedaan. En vooral: er was sprake
van een prima stemming. Voor veel leerlingen een reis om niet
gauw meer te vergeten.
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Bijscholing avant la lettre
Iedere docent van het Vellesan College schoolt zich jaarlijks
bij op zijn of haar vakgebied, op didactiek of op het terrein
van de pedagogiek. Daar worden ze betere docenten van,
maar over die (bij-)scholing hoort u eigenlijk nooit iets.
Daarom hier een kort verslagje van de bijscholing van twee
docenten Frans.
Le français enjeu ou en jeu, (wat zoveel wil zeggen als ‘Frans op
het spel of spelenderwijs’) was het thema van het congres Frans
waar Dieuwertje Kiel en Robbey Scheffer in maart zijn geweest.
Het congres duurde twee dagen die in het teken stonden van de
Franse taal, onderwijs, plezier en workshops. Tijdens deze workshops kwamen er een hoop interactieve onderwerpen aan bod
die Dieuwertje en Robbey willen gaan inzetten tijdens de lessen
Frans: escaperooms, creatief schrijven, QR-codes, spreekvaardigheid, vlogs, etc. Met twee intensieve, maar vooral inspirerende
en motiverende dagen gaan we onze lessen Frans op een hoger
plan brengen. Op naar het congres van 2021!

De docenten Frans Dieuwertje Kiel (l) en Robbey Scheffer

Soms doen onze leerlingen bijzondere dingen of ze hebben
bijzondere talenten. Een van die Vellesan-talenten is
Bart de Wit uit 3Ma. Hij kart op hoog niveau en werd in het
autosportmagazine Start ’84 in het zonnetje gezet.
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Opnieuw podiumplaats Artcadia
En jawel hoor….. ze doen het weer: opnieuw weten tweedeklassers van het Vellesan College in de finale van de
landelijke ontwerpwedstrijd Artcadia een toppositie te bereiken. Leerlingen uit 2HVb hebben op de finaledag van
Artcadia half april een prachtige derde plaats behaald met
hun idee Shellterdam. Ze lieten daarbij 132 scholen en 364
projecten achter zich. Tuinbouwschool Melle uit Vlaanderen won de finale met haar idee ‘Zeeteelt’.

ontwierpen Shellterdam, met woningen in de natuurlijke vorm
van een schelp. Zodra er storm op komst is, kan het terras
dichtklappen via de sluitspier, zoals een schelpmechanisme
werkt. De jury was onder de indruk van het ontwerp, maar ook
van de presentatie op de finaledag. Bekijk de video van hun
presentatie. Lees meer over Artcadia en het Vellesanproject Shellterdam.
Spin-off
Een bijkomend effect van de ontwerpwedstrijd was dat een
ander ontwerp, het Heppy Hennep House, ook in de prijzen is
gevallen. Een van de ontwerpen in de categorie
‘Gebouwen’ (die niet naar de finale ging) werd geselecteerd
door het Openluchtmuseum voor de wedstrijd ‘Transformeer

Artcadia
Artcadia, Imagine your future is een landelijke techniek- en
kunstwedstrijd voor tweedeklassers. Ieder jaar doen tweedeklasleerlingen mee aan Artcadia. Onder de enthousiaste leiding van docenten Pauline Dekker, Liesbeth Maenen en Steven Beumer wisten de leerlingen van 2HVb zich in de kijker te
spelen. De leerlingen van het Vellesan College zijn bijzonder
succesvol: voor de zesde keer in zeven jaar wist een 2e klas
havo-vwo door te dingen tot de finale. De leerlingen uit 2HVb

een originele boerderij tot een modern woonhuis dat van alle
gemakken is voorzien’. Vier leerlingen uit 2HVa hebben deze
prijs gewonnen met hun Happy Hennep House. Dit Happy
Hennep House is een zelfvoorzienend huis in een woonwijk
waar alles van hennep wordt gemaakt. Het huis wordt gebouwd van het zeer snel groeiende hennep, waar bouw-‘stenen’ van worden geperst. Die zien eruit als bakstenen en worden gemetseld tot huizen. De hennephuizen vormen uiteindelijk een ecologische wijk.
De vier leerlingen hebben een dagje uit gewonnen. Met hun
hele klas kregen ze een geheel verzorgd programma in het
Nederlands Openluchtmuseum.
Lees meer over het Heppy Hennep House.

De presentatie tijdens de finaledag
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