Beste ouder
De maand december is dit
jaar opnieuw anders dan
andere jaren. Voor de
tweede keer in december
ging de school (en een
groot deel van de maatschappij) op slot.
Natuurlijk hebben we begrip voor het besluit van het kabinet. Maar niets is zo deprimerend als een
vrijwel lege school, terwijl we weten dat de meeste leerlingen het fysieke onderwijs zo hard nodig hebben. Het is niet anders. We hopen dat alle leerlingen in januari weer gewoon naar school kunnen.
December is ook bij uitstek de maand van vooruitkijken en nieuwe plannen
maken. We hopen dat het u lukt om onder de kerstboom of met oud en nieuw
samen met uw zoon of dochter nog even stil te staan bij de afgelopen maanden en goede plannen te maken voor de tweede helft van het schooljaar.
Wij wensen u en uw kind(eren) een gezond, goed en leerzaam 2022!
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Covid-update: school op slot
Het kabinet heeft afgelopen weekend opnieuw een harde
lockdown afgekondigd om verdere verspreiding van de
omikronvariant van covid te voorkomen. Het betekent dat
de school tot 10 januari voor heel veel leerlingen gesloten
is.
Examenklassen wel naar school
Voor onderwijs aan leerlingen in de examenklassen (4 vmbo,
4 mavo, 5 havo en 6 vwo) blijft de school open. Zij krijgen
‘gewoon’ fysieke lessen op school volgens het rooster dat in
Magister staat. Ook de SE-toetsen die deze dagen in de planning staan, gaan gewoon door.
Voorexamenklassen online les
De voorexamenklassen (3 vmbo, 3 mavo, 4 havo, 4 en 5 vwo)
hebben in ieder geval in de week voor de kerstvakantie een
online lesmoment met al hun docenten, op dinsdag of woensdag. Docenten gebruiken dat moment om door te spreken wat

de leerlingen moeten doen in de voorbereiding op de SE-week
in januari. Want die SE-week gaat zeker door, naar de huidige
inzichten.
Voor alle leerlingen van de andere klassen begint de kerstvakantie dus eerder. Zij hebben in de week voor de kerst geen
lessen, niet op school en niet online. Ook proefwerken die in de
planning stonden, gaan niet door. Die worden verschoven naar
een latere periode na de kerstvakantie.
>> lees verder op pagina 2

School op slot

vervolg

Wel les op

Hoe verder
Hoe het onderwijs er na de kerstvakantie
uitziet, is nog een open vraag. Het uitgangspunt voor nu is dat de leerlingen
vanaf 10 januari weer op school les hebben. Maar het kabinet neemt daar op 3
januari een besluit over. Wij informeren u
uiterlijk 7 januari of de lessen op school
of op afstand (online) plaatsvinden. U
krijgt daarover een e-mail en u vindt de
informatie op de website.
Kerstactiviteiten
Alle geplande kerstactiviteiten gaan níet
door. In de meeste klassen had de mentor op donderdag een leuke gezamenlijke
afsluiting georganiseerd, maar alle leerlingen zijn deze dag vrij. De kerstinkopen
voor deze activiteiten zijn helaas al gedaan. Daarom hebben wij besloten alle
artikelen met beperkte houdbaarheid,
(chocolademelk, kerststollen) te doneren
aan de voedselbank.
Zorgen
We begrijpen dat deze lockdown veel
invloed heeft op de leerlingen. We zullen
hier als school zo goed mogelijk op in-

spelen, niet alleen door het verzorgen
van zo goed mogelijk (afstands)onderwijs, maar ook door bereikbaar te zijn
voor leerlingen en ouders met vragen en
zorgen. We vragen van leerlingen, ouders
en al onze medewerkers om zich hier
maximaal voor in te zetten. Opnieuw
onze dank hiervoor.

Schoolkeuze brugklas 2022 in volle gang
Ook al is het pas december en zijn er
allerlei beperkende maatregelen, de
werving van nieuwe brugklassers
voor het schooljaar 2022 - 2023 is al
in volle gang.
Tot eind november kwamen er, soms
wel vier keer per week, achtstegroepers op schoolbezoek. Ze kregen een
paar proeflesjes en mochten proeven
van de sfeer op school. Zo zagen rond
de 850 basisschoolleerlingen wat het
Vellesan College hun kan bieden. Die
schoolbezoeken zijn nu gestopt, maar
de werving gaat door.
Online voorlichting
In januari zijn er altijd informatieavonden voor ouders. Die zullen dit jaar
alleen online bij te wonen zijn. We zijn
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druk met het voorbereiden van een aantrekkelijk ‘rondetafel-programma’
- een beetje zoals Op 1 op televisie met interviews en filmpjes. Het programma is voor ouders van achtstegroepers live te streamen.

echte Vellesan Experience te organiseren, met boeiende lessen, is zeer de
vraag.
In maart vindt dan de aanmelding
plaats. Die zal spannend zijn gezien
alle beperkingen in de werving.

Open Huis
Het Open Huis staat voor vrijdag 4 en
zaterdag 5 februari op de agenda. De
voorbereiding is in volle gang. Hoe dat
Open Huis er precies uit gaat zien is
nog niet helemaal duidelijk. In ieder
geval zullen we achtstegroepers en hun
ouders een digitale rondleiding door de
school bieden, samen met informatie
over ons onderwijs. Wat er daarnaast
nog meer mogelijk is, zijn we aan het
uitwerken.
Of het daarnaast ook nog lukt om een
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LOB in de klas
Er zijn maar weinig kinderen die op
hun twaalfde al weten waar hun interesses liggen of in welke beroepssector ze hun toekomst zien. Daarom
is het extra belangrijk dat we in de
hele schooltijd aandacht besteden
aan loopbaanleren of LOB.

gevolleybald.

Het winnende team

Kruimelappeltaart
De leerlingen streden om de allerbeste
kruimelappeltaart van de omgeving.
Teams als de moppietoppies, de slanke
komkommers, kansloos en de besten
gingen voor de winst. Het Surf-team heeft
het toernooi gewonnen met een span-

nende 10-9 in de laatste wedstrijd. The
Bradgets kregen tenslotte ook een klein
prijsje: alles winnen en dan toch niet
doorgaan vanwege een te laag doelsaldo. Daar hoort een troostprijs bij.
Al met al kijkt de vakgroep LO terug op
een geslaagd toernooi!

Sollicitatietraining 3 vmbo
Iedereen moet in zijn leven wel een
paar keer solliciteren. Maar hoe gaat
dat in zijn werk?

Leerpleinen
In de eerste klas vmbo worden daarom
in de periode tussen herfst- en kerstvakantie de leerpleinen bezocht. Daar
maken ze kennis met Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn, Robotica en
Mens & Sport.

Ondernemers uit de regio
Ook solliciteren leer je vooral in de
praktijk. En wat is er dan beter dan
mensen uit de echte praktijk de school
in te halen? De vakgroep Nederlands
organiseerde daarom een sollicitatie
training voor de derde klassen vmbo-basis en -kader in de Platanenstraat met ondernemers uit de regio. Zij vertelden enthousiast wat er in de praktijk wel en niet werkt
als je solliciteert op een baan, hoe je een brief schrijft en wat in een sollicitatiegesprek
aan de orde komt. Dat leidde tot boeiende discussies en een hele lijst do’s en don’ts.
Een lijst die de leerlingen nodig hebben, want de vmbo’ers moeten in januari in de
praktijk brengen wat ze hebben opgestoken wanneer ze een sollicitatie-praktijkexamen gaan doen.

Kerstkaarten

Docent Duits Mariëlle Schütt, is met
een aantal klassen bezig met een
kerstkaartenactie voor het goede
doel.

Circa 350 ouderen in vier verschillende
verzorgingshuizen in Duitsland gaan
een lieve kerstkaart ontvangen van het
Vellesan College. Leerlingen uit 2
vmbo kader en 2 mavo ontwerpen de
kaarten en voeren die uit, leerlingen uit
4 kader en 4 mavo schrijven er, uiteraard in het Duits, een mooie tekst bij.
Vorig jaar, toen Mariëlle Schütt rond
pasen zo’n actie deed, stroomden de
reacties uit Duitsland binnen na ontvangst. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

Techlab
In de tweede klas vmbo bezoeken de
leerlingen in het kader van LOB onder
meer het Technisch College Velsen.
De leerlingen gaan één keer aan de
slag in het Techlab en één keer in de
SmartTechnologie Hotspot. Het Techlab
richt zich voornamelijk op het werken
met hout. De leerlingen hebben daar
zelf een houten bureaulamp gemaakt.
De SmartTechnologie Hotspot gaat
dieper in op de nieuwe technieken die
er in steeds meer beroepen terug te
vinden zijn. Bijvoorbeeld het zelf maken
van een journaaluitzending met een
green screen of het uitproberen van de
mogelijkheden van een VR-bril.
Ook de mavoleerlingen uit klas twee en
de havo- en vwo-leerlingen uit klas drie
hebben een LOB-tweedaags gehad.
Begin maart moeten ze hun definitieve
profielkeuze maken.

Toekomstige leraren op school
Vanaf februari kunnen de leerlingen van het Vellesan College op school
maar liefst 12 nieuwe gezichten tegenkomen. Het zijn eerstejaars leraren in
opleiding die op het Vellesan hun eerste stappen in de praktijk gaan zetten.

Dat doen ze binnen diverse onderdelen. Zo lopen ze bijvoorbeeld een dag mee
met de administratie en conciërges, maar deze studenten ondersteunen leraren
ook tijdens hun lessen en verzorgen later zelfstandig een les. Onze leerlingen
kunnen hen dus ook tegenkomen.

Filinta Karabulut
Opleidingsschool in oprichting
“De 12 volgen hun studie aan de Hogeschool van Amsterdam of de Universiteit
van Amsterdam en zullen een deel van hun opleiding in de praktijk, op onze
school, krijgen”, vertelt Filinta Karabulut, leerjaarcoördinator mavo 3 en schoolopleider. “Dat kan omdat het Vellesan College sinds dit jaar een opleidingsschool in oprichting is. Binnen twee jaar hopen wij officieel een opleidingsschool
te zijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met het opleidingsinstituut van
Dunamare, de onderwijsgroep waar het Vellesan College deel van uitmaakt, en
de HvA en UvA. Wij investeren hiermee in de kwaliteit van toekomstige collega’s. We maken deel uit van de opleiding en kunnen er mede voor zorgen dat
ze goede leraren worden.”
Voor de toekomst
“Belangrijk, want zij gaan straks ook onze leerlingen lesgeven, zij bepalen de
kwaliteit van de school. Daarnaast nemen we als opleidingsschool ook onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. We geven 12 studenten de mogelijkheid onder goede begeleiding stages te volgen. En dat worden er meer. We
beginnen met eerstejaars studenten, maar volgend schooljaar zullen daar
tweedejaars studenten bijkomen. Veel nieuwe gezichten dus op school, maar
wie weet zijn het wel de leraren die in de toekomst hier gaan werken”, besluit
Filinta Karabulut.
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Sintfilm

het kon toch!
Na heel veel vijven en zessen lukte
het: met de hele school naar de film
als sinterklaascadeau voor alle leerlingen.

Cineworld en Stadsschouwburg
Maar eenvoudig was het niet om het
met alle beperkingen voor elkaar te
krijgen dat alle klassen naar de film
gingen. De oplossing die samen met de
MR gevonden werd, zat erin de onderbouwers onder te brengen in de Stadsschouwburg Velsen. De stadsschouwburg heeft tegenwoordig ook een volledige bioscoopfunctie. De bovenbouwers gingen traditiegetrouw naar Cineworld in Beverwijk. Met films als
Ghostbuster: Afterlife, Mijn beste vriendin Anne Frank en House of Gucci en
een chocoladeletter als toetje hadden
de leerlingen een heerlijke ochtend.

Vakantieregeling
2022 - 2023
Alvast voor de planning van volgend
schooljaar: de vakantieregeling in de
regio Velsen van 2022-2023.
herfstvakantie
15 oktober t/m 23 oktober 2022
kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2023
meivakantie
22 april t/m 7 mei 2023
zomervakantie
22 juli t/m 3 september 2023
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Ook de Ouderraad
slaat zich door corona heen
‘Het bevorderen van het welzijn van
de leerlingen en de positieve ontwikkeling van de school.’ Dat is volgens de reglementen officieel de
taak van de ouderraad. De ouders in
de raad zorgen bijvoorbeeld tijdens
de door school georganiseerde activiteiten voor de extra’s voor de leerlingen.

Geocaching
De jaarlijkse sportdag aan het eind van
het schooljaar werd door de maatregelen vervangen door de Geocaching, een
spel waarbij met de gps-functie van de
telefoon een zogenoemde cache gezocht wordt. De ouderraad zorgde die
dag via een ‘walk-trough’ voor een flesje
water en een zakje chips voor alle leerlingen.

Paarse
Vrijdag

Helaas konden in de afgelopen tijd niet
alle activiteiten doorgaan door de beperkende coronamaatregelen, maar de
ouderraad heeft veelal toch de extra’s
kunnen verzorgen.
Geen traditionele oliebollen
Alleen niet de traditionele oliebollen
tijdens het kerstgala, omdat dit is doorgeschoven naar 24 maart. Het extraatje zal door de ouderraad dan aangepast worden naar dat jaargetijde.
Tijdens het afgelopen jaarlijkse Sinterklaas bioscoopbezoek werden er traditioneel door de ouders wel weer chocoladeletters aan de leerlingen uitgedeeld, in december 2020 gebeurde dat
toen op school.

Thema-avond
De jaarlijkse thema avond van de ouderraad kon door de maatregelen niet
in de aula georganiseerd worden,
daarom vond de bijeenkomst ‘Tis hier
geen hotel’ op 9 juni dit jaar online
plaats. Dat bleek een prima alternatief
voor een bijeenkomst in de aula.

©

Diploma-uitreiking
De twee diploma-uitreikingen die in aangepaste vorm moesten plaatsvinden, konden
niet met het traditionele hapje en drankje
opgeluisterd worden, maar iedere leerling
heeft het diploma wel kunnen ondertekenen met een door de ouderraad gegeven
Parker-pen.

Ieder jaar doet het Vellesan College
mee aan Paarse Vrijdag omdat wij
het belangrijk vinden om te tonen dat
seksuele en genderdiversiteit de
norm is. Alle leerlingen kunnen en
mogen zowel op school als daarbuiten zijn wie ze willen en zoals ze zich
voelen. Vrijdag 10 december kleurde
de school paars van alle activiteiten
die door leerlingen waren georganiseerd. Een prachtig gezicht.

Suggesties?
En tot slot werden de leerlingen na het
ophalen van hun rapport getrakteerd op
een heerlijk ijsje van het IJspaleis, geschept door de ouderraad.
Dit soort zaken worden net als de noodzakelijke aanpassingen tijdens de vergaderingen van de ouderraad besproken.
Heeft u daarvoor suggesties?
Die zijn altijd welkom!
Ons mailadres is:
ouderraad@vellesancollege.nl
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