Beste ouder,,
Voor u ligt de laatste
V-Mail van het schooljaar
2020-2021. Het was een
bijzonder jaar waarin opnieuw corona een groot
deel van het onderwijs dicteerde.
In dit nummer van de VMail vindt u tal van afspraken, regelingen en tijdschema’s die te maken hebben met het einde van het
schooljaar en met het opstarten van het schooljaar 2021-2022. We vragen u
deze V-Mail zorgvuldig te lezen en u zoveel mogelijk te houden aan de voorgestelde regelingen. Bovendien is het handig om deze V-Mail goed te bewaren! Van vrijdag 16 juli tot en met dinsdag 17 augustus is de school gesloten.
Naast de docenten genieten dan ook de administratie en het ondersteunend
personeel van hun vakantie. Het Vellesan College wenst u een bijzonder plezierige vakantie toe. Ontspan en kom gezond weer terug. We zien elkaar weer
in augustus!
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Examenresultaten 2020-2021
Ook 2020-2021 was een bijzonder
examenjaar, opnieuw als gevolg van
allerlei covid-aanpassingen. Desondanks is het Vellesan College over de
voorlopige uitslag van de examens
van 2021 bijzonder tevreden.

buiten beschouwing mogen laten. Dat
vak telt dan niet mee bij het bepalen van
slagen-zakken. Ook de mogelijkheid van
twee in plaats van één herexamen maakte de kans van slagen groter voor de leerlingen.

Drie tijdvakken
Niet twee, maar drie tijdvakken konden
de leerlingen inzetten om hun examens
te maken of te herkansen. Vandaar dat
de laatste definitieve uitslagen pas in de
eerste vakantieweek bekend worden. De
uitslag van het 2e tijdvak is op 2 juli.

Uitslag
De uitkomsten tot nu toe stemmen zeer
tevreden. Niet alleen worden op alle afdelingen prachtige percentages gescoord,
maar ook het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van de aangepaste regels om
te slagen is erg laag. We zijn er trots op
dat onze leerlingen het zo goed doen
onder deze lastige omstandigheden.
Daar feliciteren we ze mee!

Vak buiten beschouing
De meest ingrijpende aanpassing was
wel dat leerlingen op de eindlijst een vak

percentage geslaagden
2021
vmbo basis

100%

vmbo kader

98%

mavo

94%

havo

95%

vwo

100%

Dit is een voorlopige uitslag, resultaten
van het 2e en 3e tijdvak zijn niet meegenomen.

Einde schooljaar 2021
Boeken en kluissleutel terugbrenge
Hieronder staan de schema’a voor het inleveren van je boeken en kluissleutel.
- Kijk in het rooster op welke dag en op welk tijdstip jij je boeken mag inleveren
- Kom op de aangegeven tijd!
- Neem je kluissleutel en al je boeken mee.
- Meld je bij de leerlingeningang (met schuifdeuren) van het hoofdgebouw.
- Houd 1,5 meter afstand tot de medewerkers en draag je mondkapje.

vrijdag 2 juli
klas 3 en hoger

maandag 5 juli
klas 1 en 2

Afsluiting
schooljaar
We willen dit bijzondere schooljaar
op een fijne en goede manier afsluiten voor alle leerlingen. Daarom zijn
er nog enkele activiteiten gepland.
Ook omdat het huidige schooljaar
afgesloten moet worden en het nieuwe schooljaar wordt voorbereid, zullen de leerlingen niet alle dagen naar
school toe komen.
Wat staat er nog in de planning:
maandag 28 juni
inhaalmoment toetsen onderbouw en
inzagemoment SE-toetsen bovenbouw
(volgens schema)
dinsdag 29 juni
slotdag onderbouw vmbo en sportieve
afsluiting sportklas 2 vmbo.
inzage-moment SE-toetsen bovenbouw
(volgens schema) + opgeven van herkansingen
woensdag 30 juni
slotdag onderbouw klas 1 en 2 mavo/
havo/vwo en sportieve afsluiting sportklas 2 mhv.
herkansingen bovenbouw
donderdag 1 juli
slotdag 3 vmbo, 3 mavo, 3 havo/vwo, 4
havo/vwo en 5 vwo.
vrijdag 2 juli en maandag 5 juli
inleveren boeken, zie schema hiernaast
rapportvergaderingen
maandag 5 juli t/m donderdag 8 juli
leerlingen die niet bevorderd zijn naar
een volgend schooljaar worden door de
mentor telefonisch op de hoogte gesteld. De uitkomst van de rapportvergadering wordt ook besproken met de
ouders.
vrijdag 9 juli
Rapport ophalen, zie schema pag 3
afsluiting schooljaar

juni 2021
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Einde schooljaar 2021
Afscheid medewerkers

Rapport ophale
Op de laatste schooldag van het jaar, vrijdag 9 juli 2021, wordt het eindrapport
opgehaald. Daarna begint de vakantie!
Het schema voor het ophalen van het rapport:

klas 1

klas 3

Net als ieder jaar nemen ook dit
jaar weer enkele docenten afscheid
van het Vellesan College.
In schooljaar 2021-2022 zijn zij om
verschillende redenen niet meer
verbonden aan de school.
Een aantal medewerkers gaat met
een welverdiend pensioen. Daarom
zullen na de vakantie niet meer terugkeren:
Henriëtta van Beelen (havo-vwo,
Frans)
Peter van der Kroef (mavo, wiskunde)
Hanneke Naborn (schoolleiding)
Niesjen Spencer (vmbo, wiskunde)
Zij gaat per 1 oktober met pensioen

klas 4 en 5

klas 2

Een aantal docenten gaat verhuizen
naar een ander regio en kiest daarom
voor een andere school:
Wout Cijsouw (havo-vwo, natuurkunde)
Jennifer Leijen (mavo, havo, biologie)
Anne Pagan (mavo, havo, geschiedenis) Zij heeft een andere baan op
Bonaire gevonden.
Leerjaarcoördinator en docent Engels
mavo Nicolette Koppelman neemt
een sabbatical
Laura Luijting (mavo, havo wiskunde
/ rekenen) maakt een carrièreswitch
en verlaat het onderwijs
Een andere baan hebben gevonden:
Cynthia Gordijn (havo-vwo, Engels)
Karin Holtman (roostermaker)
Sharon Koelemeijer (mavo, kunstvakken)
Romek van Thiel (vmbo, Nederlands)
Tommy van Vulpen (vmbo, presentatie & styling)
Kitty Wilmink (mavo, dans)
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Start schooljaar 2021-2022
Introductie 202
Op dinsdag 24 augustus wordt het nieuwe schooljaar officieel geopend voor de
leerlingen. We organiseren die dag een
gezamenlijke start voor alle klassen (uitgezonderd de brugklassen).
Elke afdeling heeft een eigen programma
om het jaar te openen. Leerlingen krijgen
hierover informatie via de website of
Magister.
Op woensdag 25 augustus beginnen de
lessen volgens het rooster.

Belangrijke data start schooljaa
woensdag 18 augustus Publicatie van de klassenindeling op Magister
woensdag 18 augustus Publicatie van ophaalschema van het boekenpakket
op de website van de school
vrijdag 20 augustus

Ophalen boeken volgens schema
(dit start dus vóor het einde van de vakantie!)

dinsdag 24 augustus

Gezamenlijke start voor alle klassen 2 t/m 6

woensdag 25 augustus Start van de lessen volgens rooster

Kluisjes
Het is voor de leerlingen prettig een eigen plekje in de school te hebben waar
ze persoonlijke eigendommen kunnen opbergen (jas, sportkleding, geld, e.d.).
In de schoolgebouwen zijn kluisjes geplaatst. De leerlingen kunnen voor
€ 17,50 per jaar een kluisje huren.
Introductieweek brugklassers in
2018

Brugklas
Voor de brugklassers is er komend
schooljaar weer een echte introductieweek. We organiseren allerlei activiteiten waardoor de nieuwe brugklassers
kunnen wennen aan school. Dat introductieweek loopt van maandagmiddag
23 augustus tot en met vrijdag 28 augustus. De details over deze week ontvangen de ouders per brief in de week
van 16 augustus. Deze brief komt in
diezelfde week ook op de website van
het Vellesan College te staan.

De leerlingen van het hoofdgebouw en van locatie Platanenstraat ontvangen
aan het begin van het schooljaar een gepersonaliseerd pasje waarmee het
kluisje kan worden geopend en gesloten. Leerlingen van locatie Tiberiusplein
ontvangen een sleutel. De schoolpas die alle leerlingen ontvangen, geeft ook
de mogelijkheid om te kopiëren/printen. Op de pas staat een tegoed waarmee
een leerling bij gemiddeld gebruik een heel schooljaar vooruit kan. Eventueel
kan extra tegoed worden gekocht bij de administratie. Raakt een schoolpas
zoek, dan brengt de school € 10 in rekening.
Het regelen van een kluisje gaat via WisCollect (zie ook pag. 7 of de website).
U krijgt via WisCollect de vraag of uw zoon/dochter gebruik wil maken van een
kluisje en door te betalen regelt u dat. Toewijzing van kluisjes gaat op volgorde van aanmelding. Graag reageren voor 10 juli.

Kennismaking nieuwe
brugklas
Half juni zijn de nieuwe brugklassers van schooljaar
2021-2022 voor het eerst op school geweest om kennis te maken.
Een nieuw gebouw, nieuwe klasgenoten en een echte mentor. Het was leuk,
maar ook wel spannend. Helaas konden we de ouders niet ontvangen op een
eerste ouderavond. Dat houden ze tegoed in het nieuwe schooljaar!
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Afspraken over de kosten schooljaar 2021-2022
Kostenoverzicht 2021 - 2022

Hieronder leest u alles over de hoogte en de uitleg van de
schoolkosten en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning en het VO-fonds.
Voor de bovenstaande kosten voor het schooljaar 2021-2022
heeft de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemming verleend. Over de besteding van het VO-fonds legt de
directie aan het einde van het schooljaar verantwoording af aan
de (O)MR.
Voor alle scholen geldt dat de schoolboeken in bruikleen worden
gegeven aan de leerlingen; de schoolboeken zijn gratis, maar
blijven eigendom van de school. Voordat de boeken in bruikleen
worden gegeven, ondertekent u als ouder/verzorger een bruikleenovereenkomst.
Schoolfonds (1)
Vanuit de bijdrage voor het schoolfonds bekostigen wij gemeenschappelijke faciliteiten op school die buiten de vergoeding van
de overheid vallen:
•kopieer- en drukwerk buiten het standaard onderwijsmateriaal;
•verbruiksmateriaal voor leerlingen;
•het VO-fonds;
•CJP-pas;
•leerlingpas (inclusief 150 afdrukken);
•ICT-voorzieningen;
•kosten voor sportoriëntatie;
•kosten voor de diploma-uitreiking;
•de premie van een collectieve verzekering voor
schoolactiviteiten (ook tijdens stages, workshops, excursies en
werkweken);
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•excursies en afdelingsbrede activiteiten.
(In bijna elk leerjaar organiseren wij één of meer excursies of
activiteiten. Deze maken deel uit van het verrijkingsprogramma
van het onderwijs en dragen bij aan de algemene ontwikkeling
van de leerling en de sfeer in de klas.)
Werkweek (2)
In het overzicht is aangegeven in welk leerjaar de verschillende
buitenlandse werkweken worden georganiseerd. Als uw zoon/
dochter in deze klas zit, ontvangt u daarover in oktober nadere
informatie en een aparte nota die in termijnen kan worden betaald. Afhankelijk van het leerjaar en de bestemming kunnen de
kosten variëren van € 250 tot maximaal € 450.
*Ter afsluiting van de profielklas Sport en Dans wordt in de laatste periode van het tweede leerjaar een driedaagse activiteit/
werkweek georganiseerd. Hiervoor ontvangt u ook in oktober
nadere informatie en een aparte nota die in termijnen kan worden
betaald.
Ouderraad (3)
De ouderraad beheert de inkomsten vanuit de vrijwillige bijdrage
ouderraad en financiert daarmee zaken die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het onderwijs, maar wel belangrijk zijn voor de
sfeer en het plezier van uw kind(eren) op school. Ook organiseert
de ouderraad jaarlijks een thema-avond voor ouders over een
actueel onderwerp.
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kosten schooljaar 2021-2022 (vervolg)

Sportshirt (4)
Het schoolshirt is verplicht voor leerlingen in de onderbouw
(leerjaar 1 en 2). Er is gekozen voor een fraaie en duurzame
uitvoering van Puma.
Het gymshirt is zowel in de winkel als op de website
(www.huijgsport.nl) verkrijgbaar bij Huijg sport, Generaal
Cronjéstraat 129 in Haarlem.
iPad (5)
Bij het lesgeven gebruiken we moderne media om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een toekomst in een steeds
internationaler wordende samenleving, waarbij het gebruik van
digitale hulpmiddelen niet meer is weg te denken. Dat heeft geleid tot een bewuste keuze in een bepaalde afdeling om het onderwijs te verzorgen met gebruik van digitaal lesmateriaal in
combinatie met de iPad. We maken nadrukkelijk gebruik van de
extra mogelijkheden die de iPad ons biedt. Zo kunnen de leerlingen op verschillende manieren oefenen en krijgen ze directe
feedback. Beeld- en geluidsmaterialen zijn constant beschikbaar. Dit geldt ook voor de bronnen die leerlingen willen raadplegen voor onderzoeken of presentaties.
De leerlingen in de betreffende afdelingen moeten beschikken
over een iPad die voldoet aan de daarvoor gestelde minimumeisen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:
• U kunt een iPad via de school huren/kopen. Hiervoor betaalt u
gedurende drie jaar maandelijks een bedrag (inclusief servicegarantie) totdat de iPad is afbetaald. Vanaf dat moment is
de iPad uw eigendom.
• U kunt bij de leverancier van de school een iPad kopen tegen
een gereduceerde prijs.
• Uw zoon of dochter krijgt na ondertekening van de gebruikersovereenkomst een iPad van school. Deze iPad blijft eigendom van de school en kan door de leerling alleen op
school worden gebruikt.
• Gebruik van een eigen iPad. Dit is alleen mogelijk wanneer
die beschikt over dezelfde functionaliteiten en specificaties als
wij op school gebruiken. De informatie over eisen waar de
iPad aan moet voldoen, ontvangt u voorafgaand aan de start
van het schooljaar.
Sportklas en Dansklas(6)
De activiteiten in een leerjaar en/of de keuze voor sportklas of
dansklas verhogen de jaarlijkse kosten. Deze kosten kunnen
niet uit de reguliere bekostiging en/of ouderbijdrage betaald
worden. Als u uw zoon/dochter hiervoor heeft aangemeld, ontvangt u hiervoor een extra nota.
De bijdrage geldt ook voor de keuzevakken BSM, LO2 en dans
in de bovenbouw.
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Schoolkluisjes
In de gebouwen staan kluisjes waarin leerlingen hun spullen
(waaronder de iPad) veilig kunnen opbergen. De huur van een
kluisje bedraagt € 17,50 per jaar.
Betaling
Uiterlijk 1 augustus ontvangt u vanuit WisCollect een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage, huur kluisje en ouderraad. De
betaling van de kosten doet u uiterlijk 15 september via WisCollect. U kunt daarbij betalen met iDeal of door automatische incasso.
Als u meer kinderen op school hebt, ontvangt u voor het tweede
kind € 10, en voor het derde en volgende kind € 15 korting op het
schoolfonds. Deze korting wordt in oktober uitbetaald.
Financiële ondersteuning
Wanneer u door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat bent de
gevraagde bijdrage schoolkosten te betalen zijn er mogelijkheden
om uw kind(eren) toch gebruik te laten maken van extra voorzieningen en faciliteiten:
• Onder voorwaarden kunt u een tegemoetkoming schoolkosten
aanvragen bij de gemeente waar u woont. De regeling kan per
gemeente verschillen.
www.velsen.nl/producten/bijzondere-bijstand-indirecte-schoolkosten
www.beverwijk.nl/laag-inkomen
www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/
• Naast bovengenoemde regelingen zijn er ook landelijke regelingen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Deze zijn onder meer te vinden op www.nibud.nl/consumenten/tegemoetkomingen-in-schoolkosten/
• Wanneer u de bijdrage niet in één keer kunt betalen, neemt u
dan contact op met Mirella Kornelissen van de financiële administratie. Een aangepaste betalingsregeling (zie bijlage) of een
vergoeding vanuit het VO-fonds kan wellicht een oplossing
bieden.
Het VO-fonds
Het VO-fonds is er voor ouders/verzorgers die de schoolkosten
niet kunnen betalen (en die kosten ook niet elders vergoed krijgen). Het VO-fonds stelt leerlingen in de gelegenheid deel te nemen aan een werkweek of aan excursies die zij anders, vanwege
financiële problemen van ouders, zouden moeten missen. Als u
een beroep wilt doen op het VO-fonds, dient u een aanvraag in
bij de rector van de school. De schoolleiding beoordeelt de aanvraag na overleg met de ouders/verzorgers.
Met de oprichting van het VO-fonds wil de school bijdragen aan
het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen
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kosten schooljaar 2021 - 2022 (vervolg)
met minimale financiële middelen. Het VO-fonds biedt kansen
aan leerlingen om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale
vaardigheden en kennis optimaal ontwikkelen. Over de besteding van het VO-fonds legt de directie aan het einde van het
schooljaar verantwoording af aan de (O)MR.
Criteria VO-fonds
Wie komen in aanmerking voor een bijdrage van het VO-fonds?
• Alle leerlingen die zijn ingeschreven op het Vellesan College
of Duin en Kruidbergmavo en op de betreffende locatie onderwijs volgen én
• waarvan de ouders een minimuminkomen genieten:
- alleenstaande ouder met een netto-inkomen (zonder
vakantiegeld) tot € 1.246
- echtparen met een netto-inkomen (zonder vakantiegeld) tot € 1.671

• ook ouders die net boven het genoemde minimuminkomen
uitkomen, kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming.
Schoolkosten
De bijdrage aan de schoolkosten kunnen afhankelijk van het
inkomen geheel of gedeeltelijk (25, 50, 75 of 100%) worden
kwijtgescholden en gefinancierd vanuit het VO-fonds.
Deelname huiswerkklas
De bijdrage voor deelname aan de huiswerkklas kan afhankelijk van het inkomen geheel of gedeeltelijk (25, 50, 75 of 100%)
worden kwijtgescholden en gefinancierd vanuit het VO-fonds.
Werkweek
De bijdrage voor deelname aan werkweek kan afhankelijk van
het netto-inkomen gedeeltelijk worden gefinancierd vanuit het
VO-fonds volgens onderstaande tabel.

Diploma-uitreiking
Voor de examenklassen komt het hoogtepunt van het jaar
eraan: de diploma-uitreiking. Ook dit jaar worden we beperkt door allerlei corona-belemmeringen, maar we gaan
er voor de leerlingen en familie een mooie uitreiking van
maken.
De beperkingen waarmee we te maken hebben:
– de stadsschouwburg kan maar een beperkt aantal toeschouwers toelaten
– de uitreiking wordt per klas georganiseerd
– per leerling krijgen maximaal 2 gezinsleden een toegangskaart.
Het schema van de uitreiking:
dinsdag 6 juli
vmbo basis en kader
12.00 uur 4Ba + 4Bb
13.30 uur 4Ka
15.00 uur 4Kb
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dinsdag 6 juli
mavo
16.30 uur 4Ma
18.00 uur 4Mb
19.30 uur 4Mc
21.00 uur 4Md

woensdag 7 juli
havo en vwo
11.45 uur 5Ha
13.30 uur 5Hb
15.00 uur 5Hc
16.30 uur 6V
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Terugblik
Praktijkexamen Logistiek
Op 22 en 23 juni werd voor de tweede keer dit jaar een praktijkschoolexamen Logistiek afgenomen. Dit praktijkexamen
is voor de leerlingen van derde klas vmbo-basis en vmbokader met het profiel Economie & Ondernemen.
Tijdens het examen hebben de leerlingen verschillende werkzaamheden verricht, zoals het magazijn opruimen, een pakket
klaarmaken voor verzending en een echte vrachtwagen laden
en lossen.

Delf Scolaire
Zo aan het einde van het jaar doen sommige leerlingen een
wel heel bijzondere toets. Joann, Esmee en Annajulia uit 3
havo en 3 mavo behaalden afgelopen periode hun A1 certificaat Delf Scolaire. Na een jaar intensief met de Franse taal
bezig te zijn geweest hebben ze laten zien deze taal uitstekend te beheersen. Proficiat!

Vmbo-brugklas uitje

Leerlingen krijgen hierdoor een realistisch beeld van het werkveld en een goede voorbereiding op het Centraal Praktijkexamen (CSPE) van volgend schooljaar. In het vierde leerjaar
worden er vergelijkbare opdrachten gedaan bij de profielvakken Commercieel en Secretarieel.

Gelukkig waren er einde schooljaar weer echte activiteiten
mogelijk. In veel leerjaren werden die dan ook georganiseerd. Zo ook bij de vmbo-brugklassen. Omdat een bezoek
aan Spaarnwoude vorig jaar tijdens de introductieweek
niet door kon gaan – corona – was er vorige week een inhaal-uitje. Het was uiteraard een superleuke sport-, spelen wateractiviteiten-dag!

Geslaagd!

Wat is het toch fijn om al die succesvolle, blije, geslaagde
examenleerlingen hun uitslag te geven. Ze kwamen op school
om hun voorlopige cijferlijst op te halen. En wat waren er een
hoop geslaagden! Hier is het feest bij de mavo.
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mededeling van de overheid
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Vakanties 2021-2022
Einde zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Tweede pinksterdag
Start zomervakantie

zondag 22 augustus
zaterdag 16 oktober - zondag 24 oktober
zaterdag 25 december - zondag 9 januari
zaterdag 19 februari - zondag 27 februari
maandag 18 april
zaterdag 23 april - zondag 8 mei
maandag 6 juni
zaterdag 16 juli

Er kunnen wijzigingen komen in de data. Raadpleeg voor de meest actuele gegevens altijd de jaaragenda op de website.

Extra aanschaf
Extra leermiddelen

Grafische rekenmachine

Voor bovenbouw havo en vwo
Havo- en vwo-leerlingen moeten voor bepaalde keuzevakken
examenbundel(s) aanschaffen, die worden meegenomen naar
het examenjaar. Deze bundels moeten de leerlingen zelf aanschaffen in overleg met de docent.

Ga je naar 4 vwo of 4 havo en heb je wiskunde in je pakket?
Koop dan vóór of ín de vakantie een grafische rekenmachine (GR)!

Wiskunde, bovenbouw havo en vwo
In overleg met de docent moet voor dit vak een grafische rekenmachine worden aangeschaft (zie hiernaast).
Nederlands
De aanschaf van de Lijsters, een pakket leesboeken, wordt in
het najaar in overleg met de docenten Nederlands georganiseerd.

Ze zijn dan vaak goedkoper dan na de vakantie. Na de vakantie
zijn ze meestal snel uitverkocht. Grafische rekenmachines zijn
verkrijgbaar bij de betere kantoorboekhandel en via internet.
We beginnen direct na de vakantie met de grafische rekenmachine. Zonder GR loop je dus aan het begin van het leerjaar een
achterstand op! Het gebruik is in havo 4 en 5 en in vwo 4, 5 en 6
verplicht bij wiskunde A, B en D.
Schaf het volgende type aan:
Texas Instruments TI 84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.6.0
Oudere grafische rekenmachines mag je op het examen niet
(meer) gebruiken, dus in de klas wordt daar niet meer mee gewerkt.
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