Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze bieden wij u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017 aan. Voor de
ouders/verzorgers van de examenleerlingen is dit de allerlaatste nieuwsbrief en voor de
ouders/verzorgers van de nieuwe brugklasleerlingen 2017-2018 is dit de eerste nieuwsbrief. Aan
beide onderwerpen besteden we aandacht. De nieuwe leerlingen hebben afgelopen woensdag al een
kennnismakingsmiddag op school gehad. Ik heet bij deze ook hun ouders van harte welkom op onze
school!
Op dit moment zitten we in spanning over de uitkomsten van de herkansingen van de
examenleerlingen. We hebben natuurlijk al feest gevierd met de geslaagde leerlingen, maar leven
ook mee met de leerlingen bij wie het van de herkansing afhangt of de vlag uit mag. Het lijkt er wel
op dat we straks fantastische slagingspercentages kunnen melden. Ze zijn nu al goed, maar stijgen na
de herkansingen zo goed als zeker tot boven de 90%, in mavo, havo én vwo. Vrijdag 30 juni a.s.
kennen we de uitslag en op 12 en 13 juli reiken we de diploma’s uit.
Voor de andere leerlingen geldt: nog een week les en daarna de laatste toetsweek in. Het valt met
het mooie weer niet altijd mee nog hard te moeten werken, maar we hopen echt dat leerlingen dat
doen en daarmee het jaar met goede resultaten gaan afsluiten. In deze nieuwsbrief een bericht van
Lyceo over de mogelijkheden van de Toetsweek Opvangklas die aanstaande woensdag van start gaat.
Verder leest u over de eerste bijeenkomst van een klankbordgroep van ouders van klas 1 en 2 en
over de uitkomsten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen. We
informeren u over het feit dat we het vignet Gezonde School behaald hebben en daaraan nog verder
zullen werken. U leest natuurlijk nieuws vanuit de Ouderraad, met o.a. een oproep voor nieuwe
leden. De leerlingen van BSM klas 4 komen in actie voor het Nationaal MS Fonds en vertellen u
daarover. Tot slot treft u het schema aan voor het inleveren van de boeken, plus de agenda voor de
laatste weken.
Wij hopen dat uw kinderen, u en wij dit schooljaar goed gaan afsluiten. Daarna wens ik u met uw
kinderen – mede namens de collega’s – een mooie zomervakantie toe!
Franca van Alebeek
Locatiedirecteur Copernicus SG

Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Wat is eigenlijk het verschil tussen de Ouderraad en Medezeggenschapsraad?
Zoals eerder in nieuwsbrieven aangeven behartigt de Ouderraad de belangen van de ouders en
fungeert zij als klankbord voor de schoolleiding. Ook is de Ouderraad aanwezig bij
voorlichtingsavonden en diploma-uitreikingen en organiseert ze de jaarvergaderingen met thema. Nu
wordt bijvoorbeeld al nagedacht en gewerkt aan het thema van de jaarvergadering in het komend
schooljaar.
Eén ouder uit de Ouderraad heeft zitting in de Medezeggenschapsraad (MR) van het Atlas College.
De MR komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar en bestaat uit een ouder en een leerling per
locatie en tien personeelsleden van de Atlaslocaties. De gesprekspartner van de MR is de voorzitter
van het College van Bestuur. Zaken die onder andere besproken worden, zijn inspectiebezoeken,
onderwijs en kwaliteit, financieel beleid en schooljaarplannen.
De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden.
Dat is een groot verschil met de Ouderraad die alleen een adviserende rol heeft.
Een paar voorbeelden van de adviesbevoegdheid van de MR zijn:
 vaststelling of wijziging van het lesrooster
 nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school
 vaststelling of wijziging aangaande het onderhoud van de school.
Een paar voorbeelden van instemmingsbevoegdheid van de MR zijn:
 vaststelling schoolgids
 vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. activiteiten die buiten schooltijd worden
georganiseerd
 vaststellen of wijziging van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.
De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school en
behartigt, net zoals de Ouderraad, de belangen van alle ouders.
Vanwege het vertrek van Anke de Vries en Rob Hoff zijn wij als Ouderraad op zoek naar twee
nieuwe ouders die zitting willen nemen in de Ouderraad. De Ouderraad komt zes keer per jaar bij
elkaar, in principe op dinsdagavond. U kunt zich aanmelden per e-mail: csgouderraad@atlascollege.nl Zo nodig volgen verkiezingen.
Voor nu wensen wij u allemaal alvast een hele fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar.
De Ouderraad

Personele wijzigingen
Aan het eind van dit schooljaar nemen we weer afscheid van een aantal collega’s. Van enkele jonge
collega’s is het nog even afwachten of we volgend schooljaar uren voor hen hebben.
Naam
Joost Polderman
Lisette Sentis
Gerrit Bakker
Nora Hermans
Rianne Schouten
Rick van Baar
Renee van Beek

Vak
geschiedenis
aardrijkskunde
biologie
ondersteuningcoördinator
natuurkunde/scheikunde
lichamelijke opvoeding
Engels

Gelukkig zijn vrijwel alle vacatures vervuld, dus hebben we ook een lijst nieuwe collega’s.

Naam
Monika Nowak
Eefje Hogendorp
Jos van Woerkom
Willy Botland
Peter Grant
Pieter Bakker
Suzanne Rotthier
Frank Haring
vacature

Vak
Duits
geschiedenis/maatschappijleer
Nederlands
natuurkunde/scheikunde
natuurkunde/scheikunde
muziek
biologie
lichamelijke opvoeding
tehatex

Opmerking

tijdelijke vervanging
tijdelijke vervanging
tijdelijke vervanging

Examenuitslagen
Woensdag 14 juni konden we bijna alle examenleerlingen vertellen dat ze geslaagd waren, namelijk
29 van de 34 vwo-kandidaten, 104 van de 117 havo-kandidaten en 98 van de 116 mavo-kandidaten.
Dit betekent een voorlopig slagingspercentage van 85% voor het vwo, 89% voor de havo en 84% voor
de mavo. Dat is gemiddeld 87% (vorig jaar 86%).
Inmiddels zijn de herkansingen achter de rug. Op 30 juni a.s. worden de uitslagen daarvan bekend. Er
zullen zeker nog meer leerlingen slagen en daardoor kunnen deze percentages voor alle afdelingen
stijgen tot boven de 90%. Ook ten opzichte van de scholen om ons heen doet de Copernicus het erg
goed, een resultaat om trots op te zijn!

Diploma-uitreikingen
De diploma-uitreikingen vinden plaats in week 28 en wel volgens dit schema:
Woensdag 12 juli 19.30 uur
diploma-uitreiking Havo
Donderdag 13 juli 14.30 uur
diploma-uitreiking Vwo
Donderdag 13 juli 19.30 uur
diploma-uitreiking Mavo

Toetsweek Opvangklas door Lyceo
Van Lyceo heeft u per email een brief ontvangen over de Toetsweek Opvangklas. Deze Toetsweek
Opvangklas is bedoeld voor alle leerlingen die zich zo goed mogelijk voor willen bereiden op de
toetsweek in een rustige omgeving. Tijdens deze dagen zijn er begeleiders aanwezig die helpen met
het leerwerk door te letten op de studievaardigheden (plannen, structureren en herhalen) en er is
mogelijkheid tot overhoring. De Toetsweek Opvangklas zal plaatsvinden op de volgende data:
woensdag 28 juni, donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni van ca. 13.00 tot 17.00 uur en maandag 3
juli en dinsdag 4 juli van ca. 12.00 tot 16.00 uur. Houdt u er rekening mee dat de tijden nog kunnen
wijzigen. De kosten bedragen €80,- voor 5 dagen (opgeven voor minder dagen is helaas niet
mogelijk). Opgeven of meer informatie bij melissa.gramsma@lyceo.nl
Met vriendelijke groet,
Melissa Gramsma, Vestigingscoördinator Lyceo ( locatie Copernicus SG)

Verslag klankbordgroep onderbouw (klas 1 en 2)
Op 6 juni j.l. organiseerden de twee afdelingsleiders van de onderbouw, Sandra Kerkhof en Jacco
Beers, de eerste bijeenkomst van een nieuwe klankbordgroep van ouders van klas 1 en 2. Twaalf
ouders hadden zich hiervoor na een oproep opgegeven en negen van hen waren dit keer aanwezig.
De intentie is volgend schooljaar deze groep ouders eenmaal per periode op school uit te nodigen
voor zo’n bijeenkomst, waarin we via korte lijnen horen wat ouders vinden en willen van vooraf
gekozen onderwerpen. Wilt u zich nog aanmelden voor deze klankbordgroep, dan kan dat bij de
afdelingsleider van uw kind in klas 1 of 2. Hieronder doen we verslag van de eerste bijeenkomst.
Meningsvorming
De ouders zijn bij binnenkomst in groepen ingedeeld en gaven hun mening geven over vier
verschillende onderwerpen.
COMMUNICATIE
Wat gaat goed?
E-mailberichten (tussendoor) naar ouders is heel
prettig/prima
Magister is goed gevuld

Website is goed informatief
Ziekte-afwikkeling is goed

Leuk dat er vaak foto’s worden gepost op
Facebook & Instagram
Tussendoor geïnformeerd worden door school is
fijn

Wat kan beter?
Voorlichting over het aantal toetsen naar de
ouders voorafgaand aan start klas 1. Uitleg geven
waarom er 4 toetsweken zijn
Informatie over welke cijfers of punten je nodig
hebt om naar het hoogste niveau te kunnen
(determinatie)
Ziekte- en absentiemelding per e-mail
Geen controle op briefjes ziektemeldingen. Je kunt
een kind eenvoudig telefonisch ziek melden zonder
dat er gevraagd wordt naar de reden
Formele brieven zijn vaak in Word i.p.v. PDF.
Brieven zijn soms rommelig en bevatten
spelfouten. Dit kan professioneler
E-mails worden regelmatig naar 1 ouder gestuurd
ipv beiden.

Waarom geen 10-minutengesprekken na het
derde rapport?
Gemaakte afspraken tussen ouders en school
nakomen
Halverwege het eerste jaar een standaard gesprek
over resultaten en hoe verder (keuze
vervolgniveau)

TOETSROOSTER
Wat gaat goed?
Gebroken weken is prettig
Er is geen toetsweek na de vakantie
Toetsweek geeft duidelijkheid en rust (i.p.v. dat je
4-toetsen tijdens de lesweken zou hebben)
Het leert de leerling goed te plannen
Apart lokaal voor leerlingen met dyslexie
Beginnen op woensdag
Goede oefening op (examen-)stress

Wat kan beter?
Duidelijk stof vermelden in Magister (staat er niet
altijd op)
Sportklas: mentoruur meer gebruiken voor uitleg,
planning etc i.p.v. extra sport
Niet plannen na de vakantie
Twee dagen voorafgaand aan toetsweek 40minuten en startend op woensdag
Mentoruur gebruiken om te helpen + inhoud
toetsen op te halen en te mailen naar ouders
(Mentaal) wennen aan “lege” weken

DAKPANKLASSEN
Wat gaat goed?
Op twee niveaus cijfers

Fijn dat dakpanklassen wordt aangeboden,
ontwikkeling eerste twee jaar – ervaren wat bij je
past
Je haalt er uit wat er in zit (zeker als je “bungelt”)
tussen twee niveaus

Wat kan beter?
Toevoegen van een mavo-1-brugklas. Als ouder
met een kind met een echt mavo-advies lijkt de
Copernicus niet de juiste keuze als je meteen op
havoniveau les krijgt
Uitleg over dakpanklas, fijn dat het wordt
aangeboden, maar kan voor kinderen ook zwaar
worden
Zorg: let op ‘echte’ mavoleerlingen
Mavo-2-klas i.p.v. dakpanklas

ROOSTERS
Wat gaat goed?
Geen overbelaste roosters
Afwisselend
Tussenuren worden voor de brugklassen goed
opgevuld c.q. verschoven
Geen overvolle lesdagen

Wat kan beter?
Uitgevallen uren zichtbaar maken voor ouders (in
Magister)
Waarom twee systemen: Magister en Zermelo?
Deze lopen niet synchroon
Opvullen van uitgevallen uren (minder uitvaluren)
Onduidelijkheid als er een pauze tussen twee
gymles-uren zit.
Na gym is er geen tijd om te douchen of je komt
veel te laat in de volgende les
Afspraken over maximaal aantal toetsen per dag
nakomen
Toetsen beter spreiden in de week
Twee uur van hetzelfde van op 1 dag (aan elkaar)

Algemene suggestie: leenfiets voor sporters buiten Hoorn die naar verschillende locaties moeten
(atletiekbaan, zwembad).

Aan de ouders wordt gevraagd hoe zij kijken naar de (mate van) actualiteit in de les. Actualiteit wordt
toegejuicht en mag meer in de lessen aan bod komen.
Agendapunten voor volgend klankbordoverleg
De volgende agendapunten worden ter suggestie aangeboden door de ouders.
 Wat mag je verwachten van een mentor?
 Meer sociale klassenactiviteiten (bv begin van het schooljaar, na een toetsweek etc)
 Social media: hoe ga je hiermee om? Mediawijsheid + de gevaren van digitaal pesten.
 (Extra) informatie over cijfer en overgangsnormen
 Manier van lesgeven
 Omgang met uitvaluren
 Actualiteiten in de lessen
 Alcoholbesef voor kinderen
 Persoonlijke ontwikkeling

Oudertevredenheid 2016-2017
Afgelopen maand zijn de resultaten bekendgemaakt van de jaarlijkse
tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders van de
klassen 1 en 3. De resultaten worden gepubliceerd op
scholenopdekaart.nl. De link naar de Copernicuspagina is:
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2750.
Dit jaar hebben 170 ouders en 363 leerlingen de enquêtes ingevuld,
een respons van respectievelijk 38% en 76%. De respons is hoog
genoeg om de uitkomsten van het onderzoek betrouwbaar en
representatief te laten zijn. Wel willen we ons inspannen om met
name die op de ouderenquête volgend jaar omhoog te krijgen.
De leerlingen zijn zeer tevreden over de veiligheid op onze school: ze geven die een 9,4 als
rapportcijfer. Ook het schoolklimaat waarderen ze positief met een 6,9. Dat komt o.a. door de sfeer
op school, de omgang met andere leerlingen, de rol van de mentor en het respect dat docenten
tonen. Wat de lessen betreft liggen de scores op de meeste vragen lager maar wel regelmatig een
puntje hoger dan vorig jaar. Vooral de uitdaging die leerlingen ervaren om hun best te doen, valt
daarin op. Daarnaast zien we zeker verbeterpunten. Die liggen wat de leerlingen betreft vooral bij de
hoeveelheid ICT die gebruikt worden tijdens de lessen en de extra hulp bij problemen met leren.
De ouders die de enquête hebben ingevuld, zijn te spreken over de Copernicus. De scores variëren
van 6,7 (‘school zorgt dat mijn kind geïnteresseerd is in de lesstof’) tot 8,2 (‘school biedt onderwijs
dat aansluit op het niveau van mijn kind’). De uitkomsten van de ouderenquêtes kunnen we niet
vergelijken met vorig jaar, omdat dit jaar landelijk met een nieuwe vragenlijst is gewerkt. Wel zijn de
uitkomsten dus vergelijkbaar met die van andere scholen in Nederland. Dan springen wat onze
school betreft twee punten positief in het oog, namelijk ‘mijn kind krijgt op school de mogelijkheid
om zijn of haar talenten te ontwikkelen’ en ‘er zijn voldoende ICT-middelen beschikbaar op school’.
We zien in die vergelijking met andere scholen dat we nog aan oudertevredenheid kunnen winnen
op de punten ‘ik word door school goed geïnformeerd over de vorderingen van mijn kind’ en ‘ik kan
gemakkelijk contact krijgen met school als ik dat wil’.
Enquêtes als deze maken ons duidelijk wat ouders en leerlingen belangrijk vinden, of we wat dat
betreft de juiste keuzes maken, op welke punten we het goed doen en op welke punten we nog
extra ons best kunnen doen om dingen die volgens leerlingen en/of ouders beter kunnen, op een
goede manier aan te pakken.

De Copernicus is een gezonde school
Al voor het derde jaar op rij heeft de Copernicus de schaal ontvangen voor ‘de gezonde
schoolkantine’. Bijzonder is dit jaar dat het een gouden schaal is geworden. Daar zijn we natuurlijk
heel trots op.
Maar er is méér. Wij hebben het vignet Gezonde School behaald. Dat vignet is een erkenning voor
scholen die structureel werken aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl bij hun leerlingen. Zie
ook: https://www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs . Wij mogen ons drie jaar lang Gezonde
School noemen omdat we hebben bewezen te voldoen aan de eisen voor het themacertificaat
‘voeding’. Die eisen hebben onder andere betrekking op het aanbod in de schoolaula en op de
aanwezigheid van een watertappunt voor leerlingen.
Er zijn nog vijf themacertificaten te behalen op de volgende terreinen:
bewegen en sport; welbevinden; roken-, alcohol- en drugspreventie;
relaties en seksualiteit; fysieke veiligheid. We gaan als Copernicus
verder op dit pad. De aanvraag voor ‘bewegen en sport’ gaat nog vóór
de zomervakantie de deur uit en volgend schooljaar bereiden we de
aanvraag ‘welbevinden’ voor.
We hopen met onze inspanningen leerlingen te stimuleren na te denken
over hun leefwijze en daarin zo gezond mogelijke keuzes te maken.

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

Maandag 4 september aanstaande starten
299 nieuwe leerlingen in de brugklas op de
Copernicus. Welkom! We zijn blij dat zij voor
onze school gekozen hebben en we gaan
ervoor zorgen dat ze hier snel wennen.
Er zijn elf brugklassen voor volgend
schooljaar ingedeeld. En woensdagmiddag
21 juni ontvingen we alle nieuwe leerlingen
op school voor een eerste
kennismakingsmiddag, zodat ze vóór de
vakantie al weten bij wie ze in de klas komen
en wie hun mentor wordt.
Hopelijk gaan ze bij ons een mooie schoolcarrière tegemoet, die leidt tot het diploma dat het best bij
ze past en tot veel leerzame en leuke ervaringen op het gebied van sport, cultuur en internationaal.
Ze worden ontvangen met open armen en we zullen ons best voor ze doen. Als zij dat ook doen,
komen we vast heel ver.

BSM H4 in actie voor het Nationaal MS Fonds
Bericht van leerlingen BSM H4
Wij als BSM havo4-klas, gaan geld op halen voor het goede doel! Namelijk voor het Nationaal MS
Fonds. Dit doen wij door 126 km te gaan wielrennen, op de Omringrijk. Deze fietstocht vindt plaats
op 20 Juli 2017. Wij hopen dat jullie ons willen helpen, door ons te promoten, te sponsoren of wat
geld te doneren.
Wij hebben een actie pagina waar u zou kunnen doneren:
https://www.sterktegenms.nl/actie/copernicus-sg
Ook hebben wij een instagram account: copernicussponsortocht. Mocht u vragen hebben kunt u
mailen naar : copernicussponsortocht@gmail.com

Schema boeken inleveren:
In onderstaand schema is te zien hoe laat en in welk lokaal de klassen worden verwacht
tijdens het boeken inleveren op woensdag 12 juli.

AGENDA
3 juli
7-18 juli
7 juli
10 juli
11 juli
11 juli
12 juli
12 juli
13 juli
13 juli
20 juli

Start TOETSWEEK 4
Uitwisseling China in Nederland
BSM klas 3 afsluiting - watersportdag (eerste deel)
19.00 uur Filmfestival H4 + V4 in VUE
Schoolreizen klas 1 + 2
BSM klas 3 afsluiting - watersportdag (tweede deel)
Boeken inleveren
19.30 uur Diploma uitreiking Havo
14.30 uur Diploma uitreiking Vwo
19.30 uur Diploma uitreiking Mavo
09.00 uur uitdelen rapporten

ZOMERVAKANTIE

Volg de Copernicus op Instagram (copernicusinsta) en Facebook via onderstaande links.

Indien u suggesties heeft voor de oudernieuwsbrief, kunt u mailen naar: a.knip@atlascollege.nl

