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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Terwijl de temperatuur oploopt naar zomerse hoogte zijn wij druk met de afronding van dit 

bijzondere schooljaar. 

Natuurlijk waren we heel benieuwd naar de examenresultaten, wetend dat deze lichting 

examenkandidaten 2 jaar, dus de hele bovenbouw-periode, last hebben gehad van de 

corona-maatregelen. 

Eerst hadden we afgelopen dinsdag een mooi feest voor alle examenkandidaten en een dag 

later kwamen de resultaten binnen en die liegen er niet om: nu is 94 % al geslaagd en dat kan 

na herkansingen 98,5 tot 100% worden. 

Een prachtig resultaat en een groot compliment aan alle kandidaten en collega’s die hier 

hard voor gewerkt hebben! 

Ook een compliment aan alle ouders en verzorgers die in dit spannende en onzekere jaar hun 

zoon of dochter gemotiveerd moesten zien te houden. 

Eveneens spannend, maar op een andere manier: vlak vóór de zomervakantie wordt bekend 

wat de nieuwe naam van onze school wordt. 

Dit jaar heeft een brede groep collega’s zich met enkele deskundigen gebogen over de 

identiteit en het “DNA” van onze school en welke naam en uitstraling zij daar het beste bij 

vinden passen. Ook op de andere 3 locaties van het Kennemer College heeft zo’n traject 

plaatsgevonden. 

Volgende week is de toetsweek voor de 1e, 2e en 3e klassen en daarna volgt nog een 

werkweek voor klas 2 en 3 en een activiteitenweek voor klas 1. 

Op de website vindt u steeds de actuele informatie over de afsluiting van dit schooljaar en de 

start van het nieuwe schooljaar. Inmiddels hebben wij kennis gemaakt met de 

brugklasleerlingen van komend schooljaar. Dat is weer een grote groep, we hebben er een 

klas bij moeten maken. 

Ik wens u en uw gezin namens al mijn collega’s een heel fijne en ontspannen zomervakantie 

en hoop u weer te zien bij de diploma-uitreiking of bij de voorlichtingsavonden aan het begin 

van het schooljaar! 

Jos Bart Directeur a.i. 
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Geslaagd! Van harte 
gefeliciteerd toppers! 

Woensdag, 15 juni was een heel spannende dag. Niet alleen 
voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. Na het inlezen 
van de normering, cijfers berekenen en de slaag-/zakregeling 
was de spanning te snijden…… 

Na een eerste controle sloeg de spanning om in voorzichtig 
optimisme en na de examenvergadering en uitslagvergadering 
bleek dat onze leerlingen ontzettend goed gescoord hebben en 
de docenten opgelucht adem konden halen. 

94,1% van de leerlingen is in één keer geslaagd. Hier en daar met het opleggen van een 
duim. Ook zijn we bijzonder verrast door de hoeveelheid leerlingen die Cum Laude geslaagd 
zijn. Maar liefst 4 kaderleerlingen en 1 basisleerling. 

Om de score van 100% geslaagd te halen, gaan 8 leerlingen de komende week nog flink 
oefenen voor verschillende vakken om daarna optimaal voorbereid hun herkansing[en] te 
maken. Uiteraard duimen we voor deze leerlingen. Op 4 juli maken we de uitslag bekend aan 
deze leerlingen…….. 
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Kennismaken nieuwe brugklasleerlingen 

15 juni was het zover, de nieuwe brugklassers van 

volgend schooljaar hebben kennis gemaakt met hun 

nieuwe mentor en klas. De leerlingen hebben een 

rondleiding door de school gekregen en kennis 

gemaakt met elkaar.  

Eerst was het allemaal nog even spannend, gespannen 

gezichten kwamen de school binnen. Na een uurtje gingen de leerlingen met een goed 

gevoel weer naar huis. Na de zomervakantie begint voor deze leerlingen een nieuw avontuur 

bij ons op school en gaan zij tijdens de introductiedagen verder kennismaken met elkaar en 

de school. Op de website en per mail houden wij u hiervan op de hoogte. Fijne vakantie! 

  

Teamleider Onderbouw ‘Graag stel ik mij even voor!’ 
 

Goedendag, mijn naam is Mark Nieuwenhuijs en vanaf 1 juli kom ik werken als teamleider 
onderbouw op het Kennemercollege. Een aantal leerlingen heeft mij misschien al voorbij 
zien lopen, want vanaf juni ben ik al een beetje aan het inwerken en goed kennis aan het 
maken met de school, de leerlingen, het docenten-team en alle andere medewerkers. Ik ben 
werkzaam in het voortgezet onderwijs sinds ’99 en heb zo in de loop der jaren veel ervaring 
opgedaan, de laatste jaren werk ik als vakdocent Science, Decaan en Examensecretaris. Voor 
mij was het tijd voor verandering en zo stuitte ik op het Kennemercollege. Ik werd direct 
ontzettend enthousiast over deze school, prachtig onderwijs, echt een school naar mijn hart. 
Een school waar ik wil zijn en de komende jaren aan wil helpen bouwen. Wat kan ik nog 
meer vertellen over mijzelf? Woonachtig in Heerhugowaard, gelukkig 
getrouwd en vader van twee kinderen die beide eindexamen hebben gedaan 
dit schooljaar (spannende momenten). Ik ben graag midden in de natuur met 
de hond (half juli komt er één bij) en ga het liefst elke vakantie op verkenning 
in Scandinavië, daar vinden wij het zo prachtig en rustgevend. Daarnaast 
geniet ik van elke rit op mijn motorfiets en haal ik veel voldoening door het 
creëren van ‘iets uit niets’, een echte doener! Tot zover, ik hoop elkaar in de 
toekomst te ontmoeten en te leren kennen, tot ziens en alvast een heel fijne 
vakantie! 
 
Hartelijke groet, 
Mark Nieuwenhuijs 
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De laatste loodjes… 
 
leerjaar 1 en 2 
De laatste schoolweken staan weer voor de deur. In de onderbouw staat er dan ook flink wat 
op de planning. In de week van maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni is de laatste toetsweek. 
Het rooster voor deze week komt in Zermelo te staan. In de bijlage kun je wel alvast zien wat 
je moet leren voor de verschillende vakken. Ook bieden we de leerlingen een 
inhaal/afmaak/herkansingsweek aan waar de leerlingen alle losse eindjes nog kunnen 
vastknopen.  
 
Vervolgens staat er een spetterende activiteitenweek op de planning voor leerjaar 1 en 2. . 
Leerjaar 1 heeft een activiteitenweek gepland in en rondom de school. Tijdens deze week 
worden er verschillende activiteiten gedaan met de klas en leerjaarbreed. Een leuke 
afsluiting van het eerste schooljaar.  
 
Leerjaar 2 gaat in de week van 4 juli tot en met 7 juli met een deel van leerjaar 2 op kamp 
naar Weert. De leerlingen die meedoen aan het thuisblijfprogramma zullen tijdens deze 
week een actief en educatief programma volgen.  
 
En dan breekt de laatste schooldag aan. Op woensdag 13 juli komen de leerlingen bij de 

mentor hun rapport ophalen. Daarmee kunnen ze dan nog even langs bij oma/opa voor een 

klopje op hun schouder óf een leuk zakcentje.   

Anouk Houwing Leerjaarcoördinator leerjaar 1 

Sara Humady  Leerjaarcoördinator leerjaar 2 

  

leerjaar  3

Alle leerlingen ronden de komende weken hun derde jaar af. We hopen dat alle leerlingen 

het eerste onderdeel van hun diploma behalen, door CKV voldoende af te sluiten en de 

examenopdracht van Maatschappijleer succesvol af te ronden. 

Ook zijn er voor een aantal keuzevakken de meesterproeven. De afgelopen tijd hebben de 

leerlingen van patisserie hun meesterproef afgerond met een super chocoladetaart met vijf 

lagen en een glimmende glaçage laag. Vijf uren bakken in de bakkerij... Het was net echt 

Heel Holland bakt. 
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Ook de keuzevakken Meubelmaken, EHBO, Kennismaken met Uiterlijke verzorging, 

Ondersteunen bij Sport en bewegen en Ondernemen worden dit jaar afgerond met een 

meesterproef. Dit cijfer gaat mee naar leerjaar 4. 

Na de toetsweek gaan we met alle leerlingen op werkweek naar Weert. Alle docenten en 

begeleiders hebben hier heel erg veel zin in. In de week van 20 juni krijgen de leerlingen een 

werkweekboekje mee naar huis, zodat u thuis ook nog een keer goed kunt lezen wat we 

allemaal gaan doen. We hebben gelukkig veel ouders mogen verwelkomen op de 

ouderavond hierover. Mocht u nog geen contact gehad hebben met de mentor hierover, dan 

kunt u de mentor een mail sturen. 

De weken erna is er tijd voor een aantal herkansingen en voor sommige profielen staat er 

nog een beroepsexcursie gepland. Daarna kunnen we gaan genieten van een welverdiende 

vakantie. 

Hanneke La Rivière Leerjaarcoördinator leerjaar 3 

 

 

 

Trajectklasbegeleidster Isabelle stelt zich voor 

 
Mijn naam is Isabelle de Boer. Ik ben geboren en getogen 
Beverwijker. Van 2010 tot 2014 heb ik op het Kennemer college 
Mavo gezeten en heb ik op het beroepsgericht MAVO+ horeca 
lessen gevolgd.  
Vervolgens heb ik mijn MBO drie en vier diploma gehaald als 
schoonheidsspecialiste en ben ik naar het HBO gegaan. Om weer 
een volledig andere richting te kiezen. 
Op de Hogeschool van Amsterdam heb ik de opleiding pedagogiek 
gevolgd. Inmiddels werk ik sinds maart bij het Kennemer college 
beroepsgericht met heel veel plezier als Trajectgroep begeleider. 
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Jacqueline Duvalois, coördinator en docent bij de ISK. 

De hele wereld is vertegenwoordigd in de Internationale Schakelklas (ISK) 

van het Kennemer College Beroepsgericht. Leerlingen komen uit o.a. Syrië, 

Afghanistan, Jemen, Irak, Eritrea, Somalië, Egypte, Thailand, Brazilië, 

Jamaica, Marokko, Turkije, Roemenië, Polen, Tsjechië, en recent natuurlijk 

ook uit Oekraïne. De ISK groeit en met ruim honderd leerlingen kent elke 

dag wel een aantal uitdagingen voor Jacqueline Duvalois, coördinator en 

docent bij de ISK. Al meer dan twintig jaar is ze verbonden aan deze 

speciale afdeling. Hieronder een mooi interview dat Suzanne de Cock had 

met Jacqueline. 

 

Hoe ben je ooit begonnen bij de ISK? “Na mijn overstap vanuit het basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs, leerde ik de ISK in 2000 voor het eerst kennen. Er waren toen een paar 

klassen, waar ik naast de reguliere lessen Verzorging, Biologie en Nederlands, ook wat 

uurtjes aan de ISK-leerlingen les mocht geven.” 

Wat maakt dit onderwijs voor jou zo bijzonder? “Het is een andere vorm van lesgeven, 

omdat je te maken hebt met veel verschillende niveaus, taalachtergronden en culturen, 

waardoor het een uitdaging is om de leerlingen voor te bereiden op een juiste 

doorstroomroute in het vervolgonderwijs. Na ongeveer twee jaar ISK-onderwijs, heb je veel 

geleerd, maar ben je nog niet klaar. Iedere leerling heeft weer andere kwaliteiten en zal een 

vorm van vervolgonderwijs nodig hebben. Ook zijn er leerlingen die uit zullen stromen naar 

werk. Voor alle leerlingen is het belangrijk dat ze een vervolgplekje krijgen en hierbij de 

juiste ondersteuning ontvangen; dat ze zich veilig voelen en weten 

dat ze ertoe doen.” Klik hier om het hele interview te lezen. 

 

 

 

https://svok-my.sharepoint.com/personal/p_vrolijk_kennemercollege_nl/Documents/Documenten/Secretaresse%20info%20&%20lijsten/Interview%20J.Duvalois.pdf
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Oproep 

Wij zijn op zoek naar ouders die op woensdag 14 september rond lunchtijd 

willen deelnemen aan een online-gesprek over onze school. 

Een klein team van collega’s van de andere SVOK-scholen komt dan een 

hele dag praten met leerlingen, ouders, docenten en ondersteunend 

personeel. 

Vooraf hebben ze heel veel gelezen over onze school en na afloop geven zij hun tips, 

verbeterpunten en impressies. 

We noemen dit een audit en gebruiken dit om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en 

te verbeteren. 

Ouders die willen deelnemen kunnen zich opgeven bij Patty Vrolijk 

(p.vrolijk@kennemercollege.nl) 

 

Werkbezoek Tata Steel 

De 3e jaars leerlingen PIE en BWI zijn dinsdag op excursie naar Tata Steel geweest. Nadat 

we in het Dudokhuis van mooie rode overalls en hoortoestellen werden voorzien reden we in 

een bus het terrein over langs veel fabrieken en de haven. Toen we bij de hoogovens 

aankwamen konden we nog net zien hoe een sigaar/torpedowagen werd gevuld met vers 

vloeibaar staal. Daarna hebben we een kijkje mogen nemen in de Oxistaal fabriek (het 

broodje). We hebben daar kunnen zien hoe vanuit de 

sigaar/torpedo wagens het staal werd gegoten en er 

een gloeiendhete dikke plak staal van werd gemaakt. 

Toen we de rondleiding hadden afgerond werden we 

ontvangen op de Tata academie met een heerlijke 

lunch om vervolgens de drie studiekeuze afdelingen te 

bezoeken en proefjes te doen. Dit gebeurde bij de 

afdelingen elektra, werktuigbouwkunde en bij de 

procesoperators. Rond 15.15 uur waren we klaar en 

werden we keurig door de bus weer bij school afgezet. 

Over het algemeen een zeer geslaagde dag waarbij 

de leerlingen een goede indruk hebben gekregen van 

Tata Steel en de academie. 

mailto:p.vrolijk@kennemercollege.nl
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Boeken inleveren  leerjaar 3 en 4 

Op maandag 11 juli 2022 v.a. 8.40 uur moeten er 2 kluissleutels, printbadge en 

jouw boeken met inleverlijst* worden ingeleverd. Let er op dat je eerst je kluisje 

leeg en schoonmaakt voordat je je sleutels inlevert. 

Wanneer: Maandag 11 juli 2022                

Waar: In de hal bij de hoofdingang  

Klik hier voor het inleverschema en verdere instructies. 

 

 

Levering boekenpakketten in de zomervakantie 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

In de laatste week van de zomervakantie van 22 tot 27 augustus, worden de 
boekenpakketten via POSTNL geleverd. In de schoolmail en mail van de verzorger/ouder 
wordt een link gestuurd met de bijbehorende Track&Trace van het pakket. 
Check het pakket binnen 14 dagen na ontvangst de inhoud met de leverlijst die erin zit! 
Bij manco’s contact opnemen met  https://www.vandijk.nl/contact ma t/m vrij (van 08:30 
tot 17:00) zit de klantenservice klaar om leerlingen te helpen. Ook kun je het 
contactformulier invullen of ons bellen op: 088 2030303 (lokaal tarief).    

Als er niemand thuis is, gaat het pakket naar het dichtstbijzijnde 
POSTNL punt, waar het z.s.m. moet worden afgehaald.  

Succes en fijne vakantie! 

S. Beentjes  Coördinator boekenfonds 

  

 

 

 

 

file:///C:/Users/p.vrolijk/OneDrive%20-%20Stichting%20Voortgezet%20Onderwijs%20Kennemerland/Documenten/Secretaresse%20info%20&%20lijsten/Boeken%20inleveren%202022.pdf
https://www.vandijk.nl/contact
https://www.vandijk.nl/contact
tel:+31%2088%202030303
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Waar was dat feestje, hier was dat feestje! 

Leerjaar 4 

Afgelopen dinsdagavond hebben de examenkandidaten een heel mooi examenfeest gehad. 

Gekleed in prachtige gala-outfits werden ze op de foto gezet, voordat het feest begon. Het 

werd een super gezellige avond, ondanks de zenuwen voor de examenuitslag. Dus eerst nog 

even losgaan op de muziek. En dat lukte zeker! 

De dag daarna was voor iedereen een heel spannende dag. Zou het harde werken worden 

beloond? Bijna alle leerlingen kregen het verlossende telefoontje van hun mentor: je bent 

GESLAAGD!! Aan het einde van de middag was de aula vol met heel veel blije gezichten. De 

leerlingen werden door hun mentor ontvangen met een feestelijk drankje en gingen daarna 

met de voorlopige cijferlijst en de “Geslaagd-vlag” weer naar huis om verder feest te vieren. 

Voor hun allerlaatste moment op school krijgen de leerlingen binnenkort de uitnodiging. Op 

woensdag 13 juli wordt dan het diploma uitgereikt en daarna gaan alle leerlingen hopelijk 

een mooie toekomst tegemoet. 

Wilma Beentjes leerjaarcoördinator leerjaar 4 
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Opbouwen Young Art Festival met leerlingen 

Het Young Art Festival is terug en hoe! Op 15 en 16 juli kun je op landgoed Rorik genieten 

van twee dagen vol muziek, dans, theater en beeldende kunst. Graag doen we met deze 

flyer een oproep aan leerlingen en collega’s om creatief mee te helpen aan het opbouwen 

van het Young Art Festival. Op YAF<playground> komen o.a. De Robot en het Wie is het? 

spel te staan. Het festival kan veel hulp gebruiken van jongeren tussen de 15-25 jaar die zich 

willen ontwikkelen en mee willen helpen aan dit evenement.  

 

Van 12 t/m16 

juli wordt op het 

terrein samen 

gebouwd aan 

het festival en 

mooie 

kunstprojecten. 

Deel de flyer met leerlingen en 

meld je aan!  

 

 

 

https://youngartfestival.nl/
https://youngartfestival.nl/
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Van Lith Bouwbedrijf aan de slag met Tiny House 

Na een lange tijd waar de bouwplaats van het Tiny House 

slechts bestond uit een onder bouwzeil verstopte vloer is er 

nu weer voortgang in het project. Naar aanleiding van een 

krantenartikel waarin werd uitgelegd waarom het project 

min of meer stil was gevallen, bood bouwbedrijf Van Lith 

hulp aan.  

Hier zijn we het bouwbedrijf zeer dankbaar voor! Sander en 

Rick zijn voortvarend aan het werk en het Tiny House wordt 

realiteit. Het mooie weer van de afgelopen dagen helpt daar 

prima bij. Op de eerder door de leerlingen in de werkplaats gebouwde wanden is nu een 

voor- en achtergevel geplaatst en niet onbelangrijk een dak. 

Het is een ruim uitgevallen Tiny House van ongeveer 35 m2 dit zodat er een klas in past die 

dan uitleg kan krijgen over duurzaam bouwen en leven. Het Tiny House wordt volledig 

zelfvoorzienend, dus zonder aansluitingen op het elektranet, water en riool.  

De doelstelling is dat het Tiny House zonder schade is te demonteren in makkelijk te 

vervoeren delen, dit was een extra uitdaging bij het bouwen. 

We zijn onder de indruk van de professionaliteit en het gemak waarmee Sander en Rick van 

bouwbedrijf Van Lith deze klus opgepakt hebben.  

De kozijnen, ramen en deuren worden bij Bouwmensen (MBO) gemaakt, als het even kan 

met en door onze leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

                         BWI examen 2022 
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Namens alle medewerkers van Kennemer 

College Beroepsgericht wensen wij u een 

hele fijne vakantie! 

 

Agenda  Belangrijke data 

 

20 t/m 24 juni  Toetsweek lj. 1,2 en 3 

27 t/m 30 juni  Werkweek Weert lj.3 

27 juni t/m 1 juli Inhaal en praktijkweek lj.1en2 

4 t/m 7 juli Werkweek Weert lj.2 

4 t/m 7 juli  Activiteitenweek lj.1 en ISK  

4 t/m 7 juli Herkansingsweek en afronden lj.3 

11 juli v.a. 8.40 uur Boeken e.d. inleveren lj.3 en 4 

13 juli om 9.00 uur  Rapporten ophalen lj. 1t/m 3 

13 juli   Diploma-uitreiking  

18 juli t/m 26 aug. Zomervakantie 

 

  

 


