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IJmuiden, juni 2021

Geachte ouders/verzorgers
In dit boekje geven wij informatie die voor de start van het schooljaar van belang is.
Zaken als lestijden, vakantieregelingen, kosten en dergelijke vindt u hierin terug.
Het lesrooster ontvangen de leerlingen in het nieuwe schooljaar.
In september is er hopelijk een ouderavond waarop u met de mentoren, de
leerjaarcoördinator en de afdelingsleider kennis kunt maken.
Heeft u in de tussentijd vragen en/of opmerkingen, dan kunt u de school telefonisch
bereiken onder nummer 0255 519 001.
In de periode van maandag 19 juli tot en met vrijdag 20 augustus is de school gesloten.
Wij wensen u alvast een jne zomervakantie!
Namens de schoolleiding,

M. Boelsma,
rector
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SCHOOLADRES
Hoofdgebouw
Briniostraat 16
1971 HM lJmuiden
Algemeen telefoonnummer : 0255 519 001
algemeen e-mailadres: info@vellesancollege.nl

SCHOOLLEIDING

Marc Boelsma
rector
Hoofdgebouw
Ramon Steuns
afdelingsleider havo-vwo

r.steuns@vellesancollege.nl

Mareille Koops
coördinator klas 1 en 2 havo-vwo
mavo/havo-opstroomklas

m.koops@vellesancollege.nl

John van der Hulst
afdelingsleider mavo

j.vanderhulst@vellesancollege.nl

Nicolette Koppelman
coördinator klas 1 mavo
kader/mavo-opstroomklas

n.koppelman@vellesancollege.nl

locatie Platanenstraat
Simone van den Berg
afdelingsleider vmbo-beroepsgericht

s.vandenberg@vellesancollege.nl

Astrid Sand
coördinator klas 1 vmbo basis-kader

a.sand@vellesancollege.nl
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Mentoren brugklas
klas 1A
René Valent
klas 1B
Judith Grapendaal
klas 1C
Chaveli Toledo
klas 1D
Puck de Koning
klas 1 E Joanie Keijser
klas 1F
Idse Bruil
klas 1Ma Ilse Jongejans
klas 1Mb Liesbeth Maenen
klas 1Mc Fay Haverkort
klas 1Md Sherida Tauber
klas 1MHa Cheryl Klesser
klas 1HVa Karin Willems
klas 1HVb Ronald Welboren

(r.valent@vellesancollege.nl)
(j.grapendaalr@vellesancollege.nl)
(c.toledo@vellesancollege.nl)
(p.dekoning@vellesancollege.nl)
(j.keijser@vellesancollege.nl)
(i.bruil@vellesancollege.nl)
(i.jongejans@vellesancollege.nl)
(l.maenen-meyer@vellesancollege.nl)
(f.haverkort@vellesancollege.nl)
(s.tauber@vellesancollege.nl)
(c.klesser@vellesancollege.nl)
(k.willems@vellesancollege.nl)
(r.welboren@vellesancollege.nl)

VRAGEN en/of MEDEDELINGEN
Hebt u vragen over de leerresultaten en het functioneren van uw zoon of dochter, dan
is de mentor van de klas de aangewezen persoon.
Wilt u iets doorgeven of heeft u algemene vragen, dan neemt u contact op met de
leerjaarcoördinator.
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ZELF AANSCHAFFEN
Naast de boeken die de leerlingen op de eerste dag ontvangen, moeten ze zelf het
volgende aanschaffen:

Sportkleding kan worden aangeschaft bij Huijg Sport, Generaal Cronjéstraat 129,
Haarlem. Bestellen kan ook online via de website van Huijg Sport (www.huijgsport.nl)
Zonder de sportkleding kan een leerling niet deelnemen aan de lessen LO.
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RUGZAKTIPS VOOR OUDERS
•

•

•

Zorg ervoor dat uw kind een goede tas koopt. Een lichte, stevige tas met goed
verstelbare riemen die niet te ruim is, zodat boeken niet kunnen gaan schuiven.
Let bij aanschaf van een schooltas, agenda, schrijfartikelen en etui op praktisch
nut en gewicht.
Vertel uw kind hoe je zware dingen optilt (bij tillen rechte rug, door de knieën zakken) en hoe zij hun schooltas moeten dragen (gewicht gelijk verdeeld over
beide schouders)
Let erop dat uw kind zo min mogelijk overbodige spullen meeneemt.

Introductie nieuwe schooljaar
In de eerste schoolweek (van 23 tot/met 27 augustus) organiseert het Vellesan College
een introductieweek voor de brugklasleerlingen. Het doel van deze week is om leerlingen kennis te laten maken met elkaar en de school. Er worden diverse activiteiten in en
rondom de schoolgebouwen georganiseerd en indien mogelijk gaan we voor een actieve dag naar een locatie elders. In de laatste week van de schoolvakantie, dat is in week
33, ontvangt u een brief met daarin nadere informatie over de invulling van de introductieweek. Deze brief zal ook gepubliceerd worden op de website van het Vellesan
College.
Mail brugklas infoboekje
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RAPPORTEN EN OUDERSPREEKAVOND
Het schooljaar wordt in vier perioden ingedeeld, waarin twee maal een rapport wordt
uitgereikt. In de eerste weken van het schooljaar is er een ouderavond. Aan het einde
van periode 1 volgt een oudergesprek over welbevinden en resultaten van uw kind. Na
periode 2 volgt een rapport (met ouderavond) en na periode 3 worden sommige ouders
uitgenodigd voor een gesprek, afhankelijk van de resultaten. Aan het einde van het
schooljaar krijgt uw kind een overgangsrapport. Een rapport kunt u dus verwachten in
februari en juli. Tussentijds heeft u inzicht in de leervorderingen via Magister. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u daarvoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

WEBSITE, SCHOOLGIDS EN V-MAIL
De data van de rapporten, ouderspreekavonden, werkweken, etc. kunt u terugvinden
in de “Digitale Schoolgids” die u aan het begin van het schooljaar opgestuurd krijgt.
Op de website (vellesancollege.nl) vindt u deze data onder het kopje
‘actueel > jaaragenda’. De digitale versie van de schoolgids staat ook op de website.
Gedurende het jaar verschijnt een aantal keer de V-Mail, ons mededelingenblad.
Deze V-Mail wordt digitaal verspreid via email. De V-Mail wordt ook als PDF-bestand
op onze website geplaatst.
We communiceren heel veel met u via email. Het is daarom belangrijk dat in Magister
het juiste emailadres staat, zowel van ouder/verzorger 1 als ouder/verzorger 2. U kunt
uw emailadres zelf wijzigen in Magister.
Het Vellesan College heeft ook een Facebookpagina. Hierop publiceren we veel actuele
gebeurtenissen. Eenmaal ‘liken’ en u blijft op de hoogte. Dit geldt ook voor Instagram.
Mail brugklas infoboekje

9

Vellesan College 2021 - 2022

LESSEN IN DE BRUGKLAS
In het eerste brugjaar krijgen de leerlingen les in de onderstaande vakken. De
afkortingen zoals op het rooster staan erachter.

INVALUREN
De school doet zijn uiterste best om lesuitval te vermijden. Soms verschuiven we lessen in het dagrooster om gaten in het rooster te voorkomen. Daarnaast zijn, op bijna
ieder moment in het lesrooster, twee docenten extra beschikbaar om in te kunnen vallen bij ziekte van een collega. Het accent ligt daarbij sterk op de onderbouw, de eerste
twee leerjaren.
Bij langdurige ziekte wordt gezocht naar een invaldocent van buiten of wordt er een
beroep gedaan op de collega’s om intern het probleem op te lossen.
HUISWERKBEGELEIDING
Huiswerkklas
De huiswerkklas wordt verzorgd door Lyceo. In de huiswerkklas kunnen leerlingen op
een zelfstandige manier aan het werk met hun huiswerk onder toezicht van een begeleider van Lyceo. Behalve toezicht houden, staat de begeleider ook altijd open voor
vragen over de stof, of voor hulp bij het plannen en structuren van het huiswerk.
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Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding en bijles worden op het Vellesan College ook uitgevoerd door
Lyceo. Bij de huiswerkbegeleiding wordt op een intensieve wijze gewerkt aan het zelfstandig leren plannen en maken van huiswerk. Het gaat om vaardigheden die onderdeel
zijn van de begeleiding, maar ook om vragen stellen over het huiswerk, overhoren van
leerwerk of nakijken van maakwerk. Daarnaast wordt aan de hand van twee testen (een
motivatie- en studievaardighedentest) een startpunt bepaald voor de leerling waaruit
deze verder kan ontwikkelen.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, vraag het de mentor of kijk op de website.
LESTIJDEN
Hieronder staan de lestijden van het ‘normale’ rooster voor de onderbouw. Corona-aanpassingen kunnen leiden tot afwijkende roostertijden. Wij gaan ervan uit dat uw kind,
ongeacht het rooster, voor school beschikbaar is tussen 8.10 en 16.35 uur.
1e lesuur:
2e lesuur:
pauze:
3e lesuur:
4e lesuur:
pauze:
5e lesuur:
6e lesuur:
7e lesuur:
8e lesuur:

08.15 - 09.05 uur
09.05 - 09.55 uur
09.55 - 10.15 uur
10.15 – 11.05 uur
11.05 - 11.55 uur
11.55 - 12.25 uur
12.25 - 13.15 uur
13.15 - 14.05 uur
14.05 - 14.55 uur
14.55 - 15.45 uur

VERKORT LESROOSTER
Het verkort lesrooster geldt tijdens de dagen van de rapportvergaderingen en op sommige studiedagen.
1e lesuur:
2e lesuur:
3e lesuur:
pauze:
4e lesuur:
5e lesuur:
6e lesuur:
7e lesuur:

08.15 - 08.55 uur
08.55 - 09.35 uur
09.35 - 10.15 uur
10.15 - 10.40 uur
10.40 - 11.20 uur
11.20 - 12.00 uur
12.00 - 12.40 uur
12.40 - 13.20 uur

De leerlingen ontvangen tijdig bericht wanneer het verkorte rooster geldt.
Mail brugklas infoboekje
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VERZUIM
Als uw zoon/dochter ziek is, meldt u dat aan de school tussen 08.00 en 09.00 uur op
telefoonnummer 0255 519 001.Voor verzuim om andere reden dan ziekte moet van
tevoren toestemming gevraagd worden aan de schoolleiding via een verlofformulier. Dat
formulier staat op onze website of is af te halen bij de conciërge of schoolleiding.
Wilt u bezoek van uw zoon/dochter aan een dokter, ziekenhuis of tandarts vooraf telefonisch ( of eventueel schriftelijk) aan ons melden?
Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, moet zich afmelden bij de conciërge voordat
hij/zij naar huis gaat. De conciërges hebben de opdracht leerlingen pas na toestemming
van ouders naar huis te laten gaan. Zodra de leerling thuisgekomen is, verzoeken wij u
een terugmelding te doen door een telefoontje. Zo weten wij dat uw zoon of dochter
veilig thuis is.
VAKANTIEREGELING
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Tweede pinksterdag
Start zomervakantie

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

Het is wettelijk niet toegestaan de eerste twee weken van het schooljaar verlof te nemen.
Als het absoluut noodzakelijk is dat u buiten de schoolvakantie verlof moet nemen, dan
kunt u bij de schoolleiding een verzoek om extra verlof indienen.
Als het werk van één van de ouders de reden voor de aanvraag is, voegt u een
werkgeversverklaring bij. Een formulier voor extra verlof is verkrijgbaar bij de schoolleiding of te downloaden van de website.
Er wordt geen verlof verleend tijdens de proefwerkweken.
Soms zijn er speciale dagen zoals een studiedag voor docenten. Op deze dagen zijn er
geen of minder lessen. Deze dagen zijn te vinden in de jaarkalender op de website
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SCHOOLKOSTEN
Hieronder leest u alles over de hoogte en de uitleg van de schoolkosten en de mogelijkheden voor nanciële 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 VOfonds 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 dient de ouder/verzorger een bruikleenovereenkomst te ondertekenen.
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;

fi
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•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)

•excursies en afdelingsbrede activiteiten.
(in bijna elk leerjaar organiseren wij één of meerdere 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 welke 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 welke in termijnen kan worden voldaan.
Afhankelijk van het leerjaar en de bestemming kunnen de kosten variëren van € 250 tot
maximaal € 450.
* Ter afsluiting van de pro elklas 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 welke in termijnen kan worden voldaan.

Ouderraad (3)
De ouderraad beheert de inkomsten vanuit de vrijwillige bijdrage ouderraad en nanciert
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.
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 te Haarlem.

14
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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. Dit heeft geresulteerd dat wij in een bepaalde afdelingen een bewuste keuze hebben gemaakt om het
onderwijs te verzorgen met gebruik van digitale 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 dienen te beschikken over een iPad welke
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 aankopen tegen een gereduceerde
prijs.
• U kunt 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 deze beschikt over dezelfde functionaliteiten en speci caties als wij op school gebruiken. De informatie
waar de iPad 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.

fi
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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 dient uiterlijk 15 september te zijn gedaan via Wiscollect. U kunt daarbij betalen met iDeal of middels 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 kunt komen. 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 nanciële administratie. Een aangepaste betalingsregeling
(zie bijlage) of een vergoeding vanuit het VO-fonds kan wellicht een oplossing bieden.
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Het VO-fonds
Met ingang van het schooljaar 2018/2019 is, op voordracht van de ouderraad, het VOfonds opgericht. Het VO-fonds is er voor ouders/verzorgers die de schoolkosten niet
kunnen betalen (en die kosten ook niet elders kunnen verhalen). Het VO-fonds stelt
leerlingen in de gelegenheid deel te nemen aan een werkweek of excursies die zij anders, vanwege nanciële 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 met minimale nanciële middelen. Het VOfonds biedt kansen aan leerlingen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en
kennis zo optimaal mogelijk 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 zijnde
- 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 gedeeltelijke (25, 50, 75 of 100%) worden kwijtgescholden en ge nancierd vanuit het VOfonds.

fi
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Deelname huiswerkklas
De bijdrage voor deelname aan de huiswerkklas kunnen afhankelijk van het inkomen
geheel of gedeeltelijke (25, 50, 75 of 100%) worden kwijtgescholden en ge nancierd
vanuit het VO-fonds.
Werkweek
De bijdrage voor deelname aan werkweek kunnen afhankelijk van het netto-inkomen
gedeeltelijke worden ge nancierd vanuit het VO-fonds volgens onderstaande tabel.
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Aantekeningen
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In dit boekje geven wij informa e voor
de brugklassers en hun ouders, die voor
de start van het nieuwe schooljaar van
belang is.
Zaken als de aanschaf van schoolmateriaal, les jden, vakan eregelingen, rapporten, schoolkosten en
dergelijke vindt u hierin terug.
Het is handig om dit boekje te
bewaren.
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