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NIEUWSBRIEF
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
We maken ons alweer op voor de laatste loodjes van dit zeer bijzondere schooljaar.
Nu wegen die laatste loodjes volgens het gezegde meestal het zwaarst, maar er heerst toch ook een
prettig gevoel van opluchting.
Opluchting over de uitstekende examenresultaten van een lichting examenkandidaten die 2 jaar last
hebben gehad van de Corona pandemie.
Opluchting over het feit dat we nog maar kort geleden al onze leerlingen in goede gezondheid weer
op school mochten ontvangen.
En natuurlijk grote opluchting over het feit dat we volgend jaar weer onderwijs kunnen geven zoals
we dat het liefst doen, met alle leerlingen in de klas, met excursies, werkweken en alles wat zo bij
onze school en onze leerlingen hoort.
De 1e t/m de 3e klassen hebben inmiddels de toetsweek achter de rug en natuurlijk gaan we ons best
doen zo veel mogelijk leerlingen door te laten stromen naar het volgend leerjaar met eventueel extra
begeleiding.
Daarna volgde de activiteitenweek die natuurlijk veel moeilijker in te vullen was dan in andere jaren
(na de versoepeling van de Corona maatregelen was bijv. de Efteling volledig volgeboekt door alle
scholen die heel graag weer iets leuks met hun leerlingen wilden doen!).
En tenslotte gaan we dan allemaal genieten van een welverdiende zomervakantie en starten we het
nieuwe schooljaar met nog iets meer enthousiasme dan gebruikelijk, u begrijpt waarom!
Ik wens u alvast namens het voltallig personeel een hele fijne en gezonde zomervakantie!
Jos Bart
Directeur a.i.
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Namens alle collega’s van Kennemer College Beroepsgericht van harte gefeliciteerd!

Geslaagd!
Geslaagd! Woensdag 16 juni was het dan zover. Na een week langer gewacht te hebben, kregen
ook de basis-en kaderexamenkandidaten hun examenuitslag te horen. Zo ook onze leerlingen. Wat
hebben de leerlingen het goed gedaan! We zijn er bijna! Van de 140 examenkandidaten zijn er 130
leerlingen geslaagd. De namen van alle geslaagden, die daar toestemming voor gegeven hebben,
hebben in de krant gestaan. Van de overige 10 examenkandidaten zijn er een aantal leerlingen die
zich gaan inzetten voor een herkansing om alsnog te slagen óf waarvan de examens starten in het
tweede tijdvak. Heel veel succes hiermee, jullie kunnen het!
Alle mentoren zaten woensdag 14:30 uur klaar om de leerlingen te informeren over de
examenuitslagen. Emoties vlogen, zowel bij de leerlingen en ouders als bij de mentoren, alle kanten
op. Hier en daar werd er zelfs een traantje weggepinkt.
Frouke Draaisma, teamleider bovenbouw.

Quote
Het vraagt moed om te groeien en te worden wie je diep van binnen bent.
(E.E.Cummings)

2

Nummer 5, juni-juli 2021

20212020202120202120
21

NIEUWSBRIEF
Diploma-uitreiking
Op woensdag 7 juli is het zover. Dan zullen de trotse mentoren van alle vierde klassen het diploma
uitreiken aan de geslaagden. Ondanks de corona-maatregelen hopen we dat het een feestelijke
bijeenkomst wordt om deze mijlpaal te vieren. De geslaagden hebben inmiddels de uitnodiging in de
brievenbus gekregen. We wensen de leerlingen die nog een herkansing gaan doen veel succes en
hopen dat ook zij op 7 juli aanwezig kunnen zijn.
Wij kijken ernaar uit om u op woensdag 7 juli welkom te heten bij de
hoofdingang van ons gebouw.
Hier treft u een nieuwsbrief aan van de GGD met belangrijke adviezen
over het (zelf)testen bij een diploma-uitreiking of na een
buitenlandreis en vóór aanvang van het nieuwe schooljaar.

Hieronder vindt u indeling van de diplomering:
4VB
4VA
4VF
4VD
4VC
4VE+ Nora
4VG

sportbox
aula
sportbox
aula
sportbox
aula
aula

14:00 – 15:00
14:30 – 15:30
15:00 – 16:00
15:30 – 16:30
16:00 – 17:00
16:30 – 17:30
17:45 – 18:45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Boeken inleveren maandag 5 juli
Het schooljaar is bijna voorbij, tijd om boeken in te leveren.
Je hebt van Van Dijk een email gekregen met je inleverlijst.
Check deze lijst en lever alléén de boeken in die daar op staan.
Als je boeken mist of hebt beschadigd zijn daar kosten aan verbonden!
Klik hier voor het tijdstip waarop jouw klas op maandag 5 juli de boeken moet inleveren.
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Feestje in het zwembad
Een aantal leerlingen vanuit de ISK en het Praktijkonderwijs mochten afzwemmen. Twee leerlingen
hebben het B diploma behaald en de andere leerlingen konden trots hun diploma A ontvangen.
Het was extra spannend, om na een korte periode van weer
mogen zwemmen en de extra controle vanuit de zwembond,
toch aan alle eisen te voldoen. Vanuit diezelfde zwembond
kregen wij enorm veel waardering voor het niveau van de
aangeleerde zwemkwaliteiten. “Het is altijd een feestje om bij
jullie aanwezig te zijn tijdens het afzwemmen”.
Groeten, Jacqueline, Patrick, Reina, Frouke en Jan.

AFSCHEID
Muzikale groet van meneer Kwant!
Na 44 jaar lesgeven aan ruim 10.000 leerlingen komt er een moment dat je helaas moet zeggen, het
is mooi geweest. Altijd fijn gewerkt, begonnen als schoolmeester in IJmuiden en Wijk aan Zee en
later als docent muziek op verschillende scholen.
Tijdens de lessen heb ik altijd genoten van het zingen en springen, tokkelen en pingelen op de
instrumenten, alles in een ritme, met veel plezier en nooit met tegenzin.
Door het wonen in de buurt van je school, kom je vaak oud-leerlingen tegen en dan hoor je:
“Hé Kwantje speel je nog steeds op je gitaartje?” of “Geeft u nog steeds les?”
Er volgt dan altijd een leuk gesprekje en als je dan een naam hoort
(met stem!) dan denk je, oh ja! Pas nog twee oud- leerlingen
gesproken, één met z’n eigen Wegenwacht bus en de ander met de
klussenbus van zijn eigen timmerbedrijf. Vaak zijn ze allang
volwassen en hebben ze zelf kinderen, het geeft altijd een fijn
gevoel als ze je toch zien en aanspreken.., ondanks de soms wat
strenge meneer Kwant. Iedereen die dit leest, collega’s,
leerlingen, oud-leerlingen, ouders en opa’s en oma’s, heel erg
bedankt, ik heb ervan genoten! (en ik hoop jullie ook!)
Meneer Kwant.
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Kennemer Techlab
Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan de
realisatie van het Kennemer Techlab op de locatie
Beroepsgericht. Omdat we met het SVOK nauw
betrokken zijn bij het STO (Sterk Techniek
Onderwijs), hebben we nu de mogelijkheid om een
eigen Techlab te bouwen.
Het definitieve ontwerp is door de firma Heutink in
samenspraak met de projectgroep tot stand
gekomen. Wij hebben het gevoel dat dit een erg
mooie en inspirerende ruimte gaat worden, waar
we als scholengemeenschap trots op mogen zijn.
Als alles volgens de planning blijft verlopen, is het
Techlab op 1 oktober 2021 gereed voor gebruik. De
komende weken wordt u via de site op de hoogte
gehouden van alle ontwikkelingen en welke
technologische toepassingen er te vinden zijn in
het Techlab.

Wie is het?
Leerlingen van het 3e jaar BWI, 2e klas Vakcollege en leerlingen die in de PPO voor BWI gekozen
hebben, hebben samengewerkt aan een groot Wie is het?-spel. Naar een foto van Pinterest hebben
we dit helemaal nagebouwd. Ons ontwerp is naar het originele spel uit de jaren 80 en het werkt!
Team blauw heeft gewonnen en nu mogen de bezoekers van het Young Art Festival ervan gaan
genieten. Fijne vakantie gewenst namens de BWI docenten.
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Fattenfall windmolen Challenge
Kennemer College Beroepsgericht is met 4 teams uit 3vc en 3vg naar het Nova gegaan om mee te
doen met de Fattenfall windmolen Challenge.
De opdracht was om een standaard windmolen (bouwpakket) die aan meerdere scholen en groepen
was uitgedeeld te verbeteren zodat hij een hoger rendement zou opleveren. Dit werd getest in een
windturbine op verschillende onderdelen zoals spanning (stroom), onderdruk en windsnelheid.
Luuk, Nick en Patryk hebben gekozen om de wieken van de molen totaal te vernieuwen en hebben
nieuwe wieken gemaakt uit een aluminiumplaat. Ze hebben deze breder gemaakt en van ander
materiaal. Naar hun idee de beste optie. In principe was alles geoorloofd en de enige belemmering
was dat het totaal van de wieken niet langer dan 400 mm mocht zijn. Er kwamen meerdere
aanpassingen voorbij zoals het smaller en het
korter maken van de wieken maar in de eerste
groep waren deze leerlingen de enige met hun
eigen gemaakte wieken.
We zijn super trots op alle leerlingen die
meegedaan hebben. Luuk, Nick en Patryk
hebben de hoofdprijs in de wacht gesleept en
hebben een mooie tech-box voor de school
gewonnen! Heel goed gedaan mannen.

Gefeliciteerd namens de PIE docenten.

Oproep: Ouder en leerling gezocht voor de Medezeggenschapsraad (MR)
We zijn op zoek naar een betrokken ouder/verzorger en een leerling die graag wil meepraten over
het beleid op het Kennemer College Beroepsgericht. De MR bestaat uit een personeelsgeleding (4
personen), een leerlinggeleding (2 personen) en een oudergeleding (2 personen). De MR praat
gemiddeld zo'n 6 keer per jaar met de directie over allerhande beleidszaken zoals de begroting en
het leerlingenstatuut, de lessentabel, ouderbijdrage maar bijvoorbeeld ook over de wijze waarop
school haar werkweken organiseert.
Middels zitting in de oudergeleding heb je ook écht inspraak en invloed op cruciale beslissingen die
de school aangaan. En dat je altijd als eerste de vakantieplanning voor het volgend schooljaar weet is
mooi meegenomen
. Geïnteresseerd? Je kunt dit kenbaar maken vóór 15 augustus
bij o.brouwer@kennemercollege.nl Onno Brouwer (voorzitter) , p.heere@kennemercollege.nl Peter
Heere (secretatis) of de mentor van uw kind.
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Activiteitenweek
In de laatste schoolweek hadden de leerlingen een leuke afsluitende week waarin een aantal
activiteiten plaatsvonden.
De leerlingen hebben met de LO docenten
een Beach sportdag gehad bij DSS. Hier
hebben de leerlingen onderling tegen
elkaar een toernooitje gespeeld.
Volleybal, Handbal en voetbal allemaal
op het zand. De leerlingen hebben hier
fanatiek aan meegedaan, ondanks dat
het weer niet iedere dag meehielp
hebben zij een leuke actieve afsluiting
gehad.
De leerlingen hebben ook een hele leuke
dag gehad op het strand in IJmuiden. Hier hebben zij verschillende activiteiten gedaan, zowel
op het strand als in de duinen.

Vrijdag 9 juli rapport halen
De allerlaatste dag van dit schooljaar, het rapport ophalen bij de mentor. Om 9 uur worden
de leerlingen verwacht op school. In dit overzicht is te vinden welk lokaal voor de klas is
gereserveerd. Hierna is het tijd voor de wel verdiende vakantie!

Start van het nieuwe schooljaar
Maandag 23 augustus zijn de leerlingen nog vrij. Op dinsdag 24 augustus begint het nieuwe
schooljaar. We starten met de introductiedagen. Vrijdag 27 augustus is de eerste lesdag. De
leerlingen krijgen in de laatste vakantieweek de informatie voor deze introductiedagen.

Belangrijke data:
5 juli

boeken inleveren

7 juli

diploma-uitreiking

9 juli

9.00 uur rapport ophalen

12 juli t/m 20 aug. Zomervakantie
24 aug. Start nieuwe schooljaar
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