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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

Met het voorjaar in zicht komt Nederland langzaam weer uit een moeilijke periode van lockdowns en 

beperkingen. 

Hoewel het onderwijs alweer een tijd open is, was de afgelopen periode ook voor ons en voor de 

leerlingen zwaar. Veel ziekteverzuim onder personeel en leerlingen zorgde voor lesuitval en 

vertraging. 

De komende periode zullen we er alles aan doen om onze leerlingen naar een goede afsluiting van het 

schooljaar te begeleiden.  

Uit alle onderzoeken van de laatste tijd is gebleken dat met name jongeren veel last hebben gehad 

van alle beperkingen. 

Daarom is ook de hulp en ondersteuning van de ouders/verzorgers weer erg belangrijk. Veel 

leerlingen kunnen een beetje extra morele support of een extra schouderklopje heel goed gebruiken. 

Er is de komende periode hopelijk weer ruimte voor de leuke dingen die het onderwijs dat extra beetje 

kleur geven: excursies, stages etc. 

Ook dat hebben onze leerlingen (en de docenten) erg gemist. 

En het was natuurlijk heel fijn om vorige week weer een fysieke Open Dag te kunnen organiseren en 

onze nieuwe leerlingen en hun ouders onze school in geuren en kleuren te laten zien. 

In deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van het laatste nieuws rondom onze school, zodat u 

en uw zoon/dochter goed geïnformeerd de laatste fase van dit schooljaar in gaan. 

Mocht u vragen hebben dan weet u ons te bereiken via infoberoepsgericht@kennemercollege.nl 

Wij wensen u (voor zover van toepassing) en onze leerlingen een fijne Krokusvakantie en veel succes 

in dit laatste deel van dit bijzondere schooljaar! 

 

mailto:infoberoepsgericht@kennemercollege.nl
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Het gaat beginnen….  
 

Heeft u een kind in leerjaar 4? Dat betekent dat er een spannende tijd aankomt voor u en uw kind, 
namelijk de examens. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat u weet wat er de komende periode 
gaat gebeuren en daarom zetten we het allemaal even voor u en uw kind op een rij. Uiteraard zullen 
wij u de komende periode regelmatig informeren om u op de hoogte te houden.  

 

• We beginnen op 4 april met de Meesterproeven van de keuzevakken. Deze worden voor de  
meivakantie afgerond.  

• In de week van 11 tot en met 15 april plannen we een aantal proefexamens in, zodat uw kind 
kan wennen aan de digitale omgeving van het examen. De planning van deze proefexamens 
wordt verwerkt in Zermelo.   

• Mocht uw kind zich nog willen verbeteren, dan kan dat door het maken van een RV-toets op 19 
en 20 april. Er kan voor 1 avo-vak een RV-toets (Resultaatverbeteringstoets) worden ingezet.   

• Na de meivakantie is er op 9 en 10 mei een examentraining om voor te bereiden op het 
centrale examen. Ook hiervoor wordt de planning in Zermelo opgenomen. Op een van deze 
twee dagen moet door de leerlingen de akkoordverklaring getekend worden. Dit is een 
wettelijke verplichting.   

• Van 11 tot en met 20 mei nemen we de centrale examens af in de Sportbox.   
• Op 23, 24 en 25 mei worden tijdens de praktijklessen de puntjes op de “i” gezet voor de 

praktijkexamens van de profielvakken. Het rooster voor deze oefenmomenten wordt 
opgenomen in Zermelo. In deze lessen beantwoorden docenten vragen van leerlingen over 
examenstof en wordt er nog extra uitgelegd.   

• Van 30 mei tot en met 10 juni volgen dan de praktijkexamens van de profielvakken. 

 

   
15 juni is de dag om te noteren in de agenda, want dan horen de leerlingen of ze geslaagd of nog niet 
geslaagd zijn. Informatie daarover volgt later.  

 

Natuurlijk hopen we dit jaar af te sluiten met een prachtige diploma-uitreiking. We hebben deze 
ingepland op 13 juli. Informatie over de diplomering volgt later.  

 

Wij wensen u en uw kind ontzettend veel succes met de 
voorbereidingen! 
 
De examencommissie   
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Online vs. Fysiek open huis 
  
Afgelopen week (8 februari en 11 februari) stonden de open huizen weer op het programma. Het 
was even heel spannend wat toegestaan zou zijn en wat niet. Gelukkig mochten we ook weer een 
keertje 'echt' onze deuren openen. Desondanks is het online open huis een blijvertje en helemaal zo 
gek nog niet.  
 
Het online open huis heeft een metamorfose meegemaakt en er was dit jaar echt wat te kiezen. Zo 
konden leerlingen en ouders een interactieve les volgen, maar ook het gesprek aangaan met 
docenten, leerlingen, zorgbegeleiders, decaan, leerjaar coördinatoren etc. Zo was er voor elk wat wils 
en kon een oriënterende leerling of ouder echt zelf bepalen waar naar te luisteren. De avond verliep 
goed en gedurende 1,5 uur werd er live uitgezonden over 10 kanalen. Voorafgaand aan het open 
huis zijn ook alle lessen opgenomen en zo hebben we ook nog leuk materiaal voor later.  
 
Het open huis dat de vrijdag erop volgde was echt weer een verademing, want we konden alle 
nieuwsgierige basisschoolleerlingen en hun ouders echt weer eens wat laten zien. Elke vaksectie had 
weer groot uitgepakt en in de korte tijd die wij ervoor hadden was er echt weer wat te beleven en te 
proeven. Zo kon je bij NASK een leuke proef doen en bij Horeca werd allerlei lekkers gepresenteerd. 
De meeste andere vakken hadden prachtig werk om te laten zien of verzorgden een leuke mini-les.  
 
Voor beide avonden waren er behoorlijk wat aanmeldingen en zeker toen de deuren echt open 
gingen zagen we een constante stroom aan bezoekers en bleef het de hele avond druk. Dit stemt ons 
positief en wij verwachten dan ook dat Beroepsgericht volgend jaar weer een kleine groei in 
aanmeldingen zal krijgen.  
 

Rollend speelgoed met opgeslagen energie 

Voor de basisscholen hebben de collega’s van 

het Techlab iets nieuws ontwikkeld: rollend 

speelgoed. In een batterij zit elektrische 

energie opgeslagen, waardoor ze motors laten 

draaien en lampjes laten branden. Voor dit 

project is opgeslagen energie gebruikt van een 

paar elastiekjes! Veel bewegend speelgoed 

maakt gebruik van een opwindmechanisme. 

Steeds meer leerlingen volgen les bij het 

Techlab, bijvoorbeeld in lasersnijden en 

drones programmeren. Ook de basisscholen 

maken volop gebruik van het Techlab. 

     Bekijk hier het rollend speelgoed.  

https://www.youtube.com/watch?v=bZ0oYdb937Y
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De makers van de toekomst 

Een mini-documentaire over Huub de Ruiter. 

Huub de Ruiter is zo’n docent waar je de rest van je leven 

goede herinneringen aan bewaart. Een bevlogen 

vakdocent aan het Kennemer College Beroepsgericht die 

zich hard maakt voor het promoten van techniekonderwijs 

en die zijn leerlingen zoveel meer meegeeft dan alleen wat 

er in het boek staat. Niet alleen leidt hij de makers en de 

bouwers van onze regio op, hij laat ze kennis maken met 

andere werelden en geeft ze het podium dat ze verdienen. 

Want mooie dingen kunnen maken is iets om trots op te 

zijn! 

Klik hier  om de mini-docu te bekijken. 

  

Collega uitgelicht: Roostermaker en Zermelo Portalbeheer  

Mijn naam is Bjørn Evers en ik ben sinds 2020 werkzaam als hoofd roostering bij Beroepsgericht. 

De afgelopen 2 jaren brachten (en brengen nog steeds) veel 
uitdagingen met zich mee. Het was een roerige periode met 
voortdurende onzekerheid over het openen dan wel volledig of 
gedeeltelijk sluiten van de scholen. Ik had dan ook vaak meerdere 
roosters paraat om de verschillende mogelijkheden op te kunnen 
vangen. Ook nu is het soms nog flink puzzelen om te zorgen dat de 
leerlingen elke dag een acceptabel rooster hebben. 

Naast het dagroosteren zijn er nog genoeg andere werkzaamheden te 
doen op roostergebied. Denk hierbij aan het maken van toetsroosters, 
het inplannen van ouderavonden, het inroosteren van nieuwe 
docenten of vervanging binnen het bestaande rooster, het finetunen 
van lokalen en tussenuren, het helpen van ouders en leerlingen met 
inlogproblemen en ga zo maar door. Tevens moet er ook al tijdig 
gestart worden met het voorbereiden van het rooster van het volgende 
schooljaar. Voor elke dag is er zo wel een aardig ‘to do’-lijstje. 

 
 

https://www.ijmond-noord.nl/videos/mini-documentaire-kennemer-college-beroepsgericht/
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Determinatie basis of kader? 

Al op de basisschool speelt het begrip determinatie een belangrijke 

rol.  

Determinatie is erop gericht om elke leerling een passende en 

perspectiefrijke plek te geven in het vervolg van het onderwijs. Dat 

resulteert aan het einde van de basisschool in een schooladvies, bv. 

basis, kader of mavo.  

Tweejarige brugklas 

Op onze school werken we met een tweejarige brugklas waarbij basis- en kaderleerlingen bij elkaar 

in de klas zitten. We willen daarmee voorkomen dat een jonge leerling al vroeg ingedeeld wordt (en 

vast komt te zitten) op een bepaald niveau. Een kind kan zich immers nog volop ontwikkelen en weet 

vaak ook nog niet welke kant hij op wil. De tijd in de brugklas moet helpen om daarop zicht te 

krijgen. Daarvoor krijgen ze lesstof op niveau en cijfers die een indicatie geven van wat een leerling 

aankan. Ook kan het gebeuren dat het zo goed gaat, dat een overstap naar de mavo mogelijk wordt. 

Als ouder heeft u de mogelijkheid om 24/7 de voortgang van uw zoon/dochter te volgen in Magister, 

ons leerlingvolgsysteem. Daar heeft u o.a. inzage in de behaalde cijfers. Op basis van de cijfers volgt 

aan het einde van het schooljaar de beslissing of een leerling over is.  

Op onze website vindt u de overgangsnormen.      

LOB 

Bij de determinatie hoort ook Loopbaan oriëntatie (LOB). In klas twee maken alle leerlingen kennis 

met onze profielen en maken daar een keuze uit voor leerjaar drie en vier. In de bovenbouw komt de 

voorbereiding op het examen volop in beeld.   

Onze profielen zijn: Bouw, wonen en interieur | Produceren, installeren en energie | Zorg en Welzijn 

| Economie en ondernemen | Horeca, bakkerij en recreatie.      

Vervolgopleiding? 

Het belangrijkste verschil tussen basis- en kaderberoepsgericht is het niveau waarop de lesstof 

wordt aangeboden. Met de basisberoepsgerichte leerweg kan de leerling naar niveau 2 van het 

mbo. Met de kaderberoepsgerichte leerweg is aanmelding mogelijk bij een opleiding niveau 3 of 

4 van het mbo. Is een vmbo-tl/mavo afgerond, dan kun je naar niveau 4 van het mbo. 

Let op: je diploma geeft toegang tot iedere richting in het MBO. 

https://beroepsgericht.kennemercollege.nl/wp-content/uploads/2022/01/Overgangsnormen-2021-2022-Definitief.pdf


 

  

Februari  2022 

 

 

 

Lekker nieuws! 

Voor het vak bijzonder Keuken met Thema Streetfood is gekozen voor de Hotdog. 
Zelf bedenken, maken en presenteren. Wat wil je nog meer!  
  

 

  

                                                                    

 

Lestaurant 

 

Open, dicht, open, dicht, open….. Zal het? Is dit nu de laatste keer geweest? Wij hopen van wel!  

Met de examens voor de deur moeten wij onze leerlingen nog even flink trainen. Dit om alle kennis 

van de gemiste praktijklessen met gasten in te halen.  

Inmiddels hebben veel van onze vaste gasten en familieleden 

van de leerlingen al weer gereserveerd voor de komende 

periode. Je kunt reserveren! Op www.lestaurant.nl staat onze 

agenda of loop even binnen! Binnenkort serveren wij ook 

lunches op de vrijdagmiddag!  

Een gastvrije groet,  

 

Ook namens onze horeca-toppers, Team HBR.    

Bij Slagerij de Roode 

leerde 2 HBR worst 

maken voor hun 

zelfontworpen 

hotdog. 

http://www.lestaurant.nl/
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Weercodes en storm  

De afgelopen tijd is er behoorlijk wat 

onstuimig weer voorbij geschoven. We 

zien dan sommige leerlingen kletsnat en 

uitgeput binnenkomen en andere komen 

vrolijk en vrijwel droog uit de auto 

gelopen. Hoe de leerling naar school gaat 

is voor iedereen anders en dat maakt het 

soms ook lastig om de school (op tijd) te 

bereiken.  

Door de grote variatie hierin is het voor 

ons ook niet mogelijk om in te schatten of 

het voor iedereen veilig is om naar school 

te komen tijdens noodweer.  

Onze school 

adviseert daarom 

bij code geel en 

code oranje om als 

ouders/verzorgers zelf te bepalen of het 

veilig is voor uw kind om naar school te 

komen. Als dit bijvoorbeeld door sterke 

wind en een lange afstand fietsen niet 

kan, kunt u contact opnemen met de 

receptie om dit door te geven. Twijfelt u 

dan kunt u ook altijd overleggen met de 

teamleider. Natuurlijk zal bij code rood of 

andere extreme omstandigheden, die het 

voor iedereen gevaarlijk maakt, een 

algemeen bericht uitgaan en zal de school 

dicht zijn.  

 

 

 

 Waarschuwing! 

Hieronder treft u een bericht aan van politie IJmond waarin gewaarschuwd wordt voor het inzetten 

van jongeren als zogenaamde geldezels. Dit bericht is verspreid onder alle scholen en alle ouders van 

leerlingen in deze regio. 

Criminelen zetten jongeren in de IJmond in als geldezel. Een geldezel sluist via zijn eigen 

bankrekening geld door van criminelen en krijgt daar soms een vergoeding voor. De geldezel maakt 

geld over naar een andere bankrekening of neemt het contant op voor de crimineel. Klik hier om het 

hele bericht te lezen. 

 

 

 

https://beroepsgericht.kennemercollege.nl/wp-content/uploads/2022/02/Geldezels-Informatiebrief-ouders.pdf
https://beroepsgericht.kennemercollege.nl/wp-content/uploads/2022/02/Geldezels-Informatiebrief-ouders.pdf
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Fijne krokusvakantie gewenst! 

 

 

Belangrijke data 

• 21 t/m 25-2 voorjaarsvakantie 

• 3-3  studiemiddag  

• 14 t/m 18-3 verkort rooster 

• 21 t/m 25-3 lom gesprekken 

• 1-4  profielkeuze lj.2 

• 7-4  girls day Techniek 

• 11-4  themaweek lj.1,2,3 

• 14-4  goede vrijdag, ll.vrij 

• 18-4  tweede paasdag 

 

Belangrijke data examens     

• v.a. 4 april meesterproeven 

• 11 t/m 15 april proefexamens 

• 19 en 20 april rv-toetsen 

• 9 en 10 mei examentraining 

• 11 t/m 20 mei centrale examens 

• 23, 24 en 25 mei voorber. prakt. 

examens 

• 30 mei t/m 10 juni prakt. examens 

• 15 juni examenuitslag 

• 13 juli diploma-uitreiking 

•  

 


