Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
Het is begin november. De brugklasleerlingen hebben hun eerste schoolfeest achter de rug. De
schoolfotograaf is geweest. De groep leerlingen die High School English volgt en net terug is uit
Amerika, heeft een prachtige reis gehad. Havo3 en vwo3 deden de wiskundewandeling, mavo4 een
golfclinic en bovenbouwleerlingen een Tehatex-excursie. Alle derde klassen bezochten de
voorstelling Road Trippin’ in de Park Schouwburg en de eerste werkmiddag voor het profielwerkstuk
(havo5/vwo6) en de praktische opdracht (mavo3) is ook al weer achter de rug. De workshops voor
deelnemers aan Copernicus Live zijn begonnen en als u een zoon of dochter in een examenklas heeft,
hebt u de informatieavond over de examens kunnen bezoeken. Na de herfstvakantie hebben de
laatste voorbereidingen voor de eerste toetsweek plaatsgevonden en vandaag is die van start
gegaan. Ik noem slechts enkele van de gebeurtenissen van de afgelopen weken en het zal duidelijk
zijn dat het schooljaar in volle gang is. Dat zult u thuis ongetwijfeld ook merken.
Dat maakt dit tot een goed moment voor de jaarlijkse algemene ouderavond. Die vindt plaats op
dinsdag 21 november a.s. Het themagedeelte draagt de titel ‘Log In’. Het belooft een actuele en
leerzame avond te worden over hoe we jongeren nog beter kunnen leren omgaan met de digitale
media. In deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging namens de Ouderraad. Daarna stellen de nieuwe
leden van de Ouderraad zich voor.
Verderop informeren wij u over de introductie van de telefoontas op de Copernicus en over de
jaarlijkse Atlasdag. Uiteraard krijgt u van ons ook weer de agenda voor de komende weken.
Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om u als ouders /verzorgers nogmaals op te roepen u tot
school te wenden als u vragen hebt, informatie mist of iets niet begrijpt? Alleen samen met u kunnen
wij immers uw kind(eren) in een veilige situatie uitdagen grenzen te verkennen en te verleggen om
zo ver mogelijk te komen. Een goed contact tussen ouders/verzorgers en de mentor – of zo nodig de
afdelingsleider – is daarvoor onontbeerlijk.
We wensen u veel leesplezier!
Franca van Alebeek
Locatiedirecteur Copernicus SG

Uitnodiging algemene ouderavond

Bericht van de Ouderraad
Elk jaar organiseert de Ouderraad van de Copernicus SG de Algemene Ouderavond voor alle
ouders/verzorgers. Zo ook dit jaar, op dinsdagavond 21 november aanstaande. Op deze avond vindt
de jaarvergadering plaats, met kort een aantal formele en algemene zaken en daarna een
themagedeelte.
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema mediagebruik onder jongeren, met als titel ‘Log In’.
Sexting, vloggen, gamen en chatten: tijdens ‘Log In’ nemen ouders een kijkje in het digitale leven
van jongeren. Het dagelijks posten en de continue online interactie hebben invloed op het zelfbeeld
van jongeren. Bij het leren omgaan met digitale media spelen ouders een grotere rol dan vaak
gedacht, blijkt uit recent onderzoek. Hoe houd je pubers op sociale media in de gaten? Welke
afspraken zijn reëel over computer- en telefoongebruik? ‘Log In’ geeft ouders inzicht in hoe ze
internetgebruik en sociale media een plek kunnen geven in de dagelijkse opvoeding.

Tijdens het themagedeelte ‘Log In’ gaat theatergroep PlayBack met ouders in gesprek over
internetgebruik, sociale netwerken en verleidingen op internet. Twee acteurs en een gespreksleider
schetsen via korte scènes een confronterend en soms hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen
thuis aan toe gaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij
scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind.
Kijk voor meer informatie op http://www.tgplayback.nl. Lees ook het artikel over ‘Log In’ in de
Volkskrant: http://tgplayback.nl/media/files/log-in-volkskrant.jpg .
Meld u aan voor de algemene ouderavond
Hierbij nodigen wij u van harte uit de Algemene Ouderavond bij te wonen. De bijeenkomst op
21 november begint om 19.30 uur in de aula van de Copernicus aan de Nieuwe Steen 11 en duurt tot
ongeveer 21.30 uur. Koffie en thee staan vanaf 19.00 uur voor u klaar. Er zijn uiteraard voor u geen
kosten aan deze avond verbonden.
In verband met de voorbereidingen voor deze avond verzoek ik u vriendelijk u aan te melden door
een mail te sturen naar csg-ouderraad@atlascollege.nl , graag onder vermelding van ‘Algemene
ouderavond 21 november’ en het aantal personen. De leerlingen van klas 1 en 2 krijgen deze
uitnodiging ook op papier mee naar huis, met onderaan een strookje dat zij ingevuld bij de
conciërges kunnen inleveren (uiterlijk donderdag 16 november a.s.).
Wij hopen op uw aanwezigheid!
Met vriendelijke groet, namens de Ouderraad,
Marcel Buter (voorzitter).

Voorstellen nieuwe leden Ouderraad
Mede namens de huidige voorzitter (Marcel Buter) en leden (Karin Kuiper, Natascha da Silva, Ivanka
Beerepoot en Caroline van Daalen) stellen we u de drie nieuwe leden van de Ouderraad voor:
- Brigitte Visser (secretaris), dochter in M3,
- Karin Dirks (penningmeester), zoon in 2HV,
- Edwin Schoon, dochter in 1MH.
Hierna vertellen zij iets meer over zichzelf.

Mijn naam is Karin Dirks, ik ben 42 jaar, getrouwd met Dennis en wij hebben 2 zoons. Ik ben gek op
koken, lezen en mijn moestuin. Ik werk sinds 1997 als Adviseur Particulieren voor de lokale
Rabobank. Sinds december 2016 is dat het Rabo Klanten Service van Rabobank Nederland. Het is een
afwisselende baan met veel verschillende invalshoeken en veel verschillende mensen waar je mee te
maken hebt.
Ik heb een zoon van 13 in 2 Havo/Vwo op het Copernicus en een zoon van 11 jaar op het basis
onderwijs. Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn op school en mag graag een handje meehelpen.
Zo blijf je op de hoogte van wat er op school speelt en maakt de gesprekken met mijn jongens ook
erg leuk. Dit is wat ik een beetje miste toen de oudste naar het voortgezet onderwijs ging. Je loopt
niet meer zo makkelijk de school binnen zoals je dat op de basisschool doet.
Daar ligt dus ook mijn motivatie om lid te worden van de ouderraad op het Copernicus. Contact met
andere ouders én het team van school, dan is het lijntje net wat korter en hoor je meer over het
reilen en zeilen van school. Dat kan alleen maar positief uitpakken voor iedereen! Vandaar bij deze
mijn aanmelding voor de ouderraad
Karin

Mijn volledige naam is Edwin Schoon en ben geboren in Slootdorp en sinds juli 2016 woonachtig in
Zwaag. Ik ben getrouwd met Esther en wij zijn de ouders van een dochter die in klas 1 van de
Copernicus zit. Esther en ik wonen sinds 1996 in Hoorn.
Als ouders vinden wij betrokkenheid bij zaken die onze dochter aangaan van groot belang. Zo heeft
Esther zich in de periode op het basisonderwijs op diverse vlakken ingezet voor de school en
daarnaast verzorgt zij diverse functies binnen de hockeyvereniging waar onze dochter lid van is.
Door mijn werk, ik ben “Financieel” directeur grootaandeelhouder van een middelgrote
transportonderneming in Amsterdam, waren mijn mogelijkheden door een drukke agenda altijd
beperkt. Gelukkig is hier het laatste jaar verandering in gekomen en wil ik die tijd onder andere
gebruiken voor een bestuurlijke functie. De combinatie van een bestuurlijke functie en de
betrokkenheid met onze dochter heeft mij doen besluiten om mij aan te melden bij de ouderraad.
Ten slotte wil ik meegeven dat mijn brede interesse en mijn ondernemersgeest een positieve
bijdragen kunnen leveren binnen het team van de ouderraad.
Edwin Schoon

Mijn naam is Brigitte Visser, de moeder van een dochter in Mavo3. Op de basisschool van mijn
dochter heb ik in de ouderraad gezeten. Daarnaast nog in de OR van een BSO. Ik vind het belangrijk
om betrokken te zijn bij de school waar mijn dochter op zit. Als ze nog op de basisschool zitten, word
je als ouder veel betrokken bij de school. Op de middelbare school is dat veel minder aan de orde.
Zelf vind ik het belangrijk om dan toch betrokken te blijven.
Ik ben werkzaam in de gehandicaptenzorg en werk als persoonlijk begeleider. De cliënten die ik
begeleid wonen zelfstandig bij de locatie of in de wijk. In mijn werk krijg ik met allerlei dingen te
maken waar pubers ook mee te maken kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld verslaving, een relatie
krijgen en wat er allemaal bij komt kijken. Hoe om te gaan met tegenslagen in het leven maar ook de
positieve dingen. Voor mijn werk volg ik geregeld cursussen en bijeenkomsten om op te hoogte te
blijven van mijn vakgebied.

Wat ik kan toevoegen aan de OR? Ik vind het leuk om dingen te organiseren. Voor een thema-avond
vind ik het leuk om op onderzoek uit te gaan naar de mogelijkheden. Wat ik verder nog kan
toevoegen zal met de tijd duidelijk worden. Er zijn altijd dingen waarvan jezelf niet weet dat je het in
je hebt.
Brigitte

Nieuw in de klas: de telefoontas

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Sterker nog: wij op de Copernicus omarmen het
gebruik van digitale hulpmiddelen als welkome uitbreiding van de leermiddelenmix, naast pen,
papier en andere materialen. Zo verruimen we het repertoire waarmee we leerlingen kunnen
verleiden en uitdagen tot leren. Bovendien bereiden we onze leerlingen daarmee beter voor op hun
toekomstige opleidingen en beroepen. Daarom vragen docenten leerlingen regelmatig – en steeds
meer – om een opdracht uit te voeren of een vraag te beantwoorden met behulp van de computer,
tablet of telefoon. Dus willen we dat leerlingen hun telefoon meebrengen in de klas. Onveranderd
blijft de schoolregel: ‘over de drempel van het lokaal is de docent de baas over wat je wel of niet met
je telefoon doet’.
Tegelijkertijd weten we allemaal dat de telefoons een voortdurend appel doen op de aandacht van
onze hedendaagse jongeren en daarmee een flinke bron van afleiding zijn, ook in de klas. Daarom
hangt binnenkort in alle lokalen van de Copernicus de telefoontas, als een hulpmiddel bij het creëren
van momenten van rust en concentratie. De docent bepaalt wanneer de leerlingen hun telefoons in
de telefoontas opbergen of wanneer ze die er uit halen omdat ze nodig zijn in de les. De telefoontas
is overzichtelijk en beschermt de telefoons tegen beschadiging. De Atlasregeling voor
aansprakelijkheid blijft onveranderd van toepassing
(http://www.atlascollege.nl/Media/view/3166/Aansprakelijkheid.pdf).
Ervaringen elders? Enkele voorbeelden:
https://stevengeurts.wordpress.com/2017/04/08/uit-de-klas-de-telefoontas/
https://www.te-learning.nl/blog/de-telefoon-tas-ook-voor-jongvolwassenen/

Atlasdag
Op dinsdag 14 november aanstaande vindt voor de vijfde maal de Atlasdag plaats. Dat is een dag die
het Atlas College jaarlijks in november organiseert voor al het personeel. Dit jaar is het thema
‘Waardevol onderwijs’ (één van de drie hoofdambities uit het meerjarige Atlas-schoolplan). Er komen
sprekers, er zijn workshops en er is gelegenheid tot uitwisseling. Zo’n dag levert inspiratie op, nieuwe
inzichten en ideeën en veel contacten met collega’s van de andere Atlasscholen.

De school is op 14 november dicht en uw kind is die dag vrij. Vanaf woensdagmorgen staan we
natuurlijk weer met al onze energie klaar voor de leerlingen!

Agenda
2 nov
14 nov
15/16/17 nov
15 nov
15/16 nov
16 nov
20 nov
20 nov
21 nov
21 nov
21 nov
23 nov
27 nov
27 nov
27 nov
27 nov
29 nov
29 nov
30 nov

toetsweek voor alle klassen tot en met woensdag 8 november
Atlasdag, alle leerlingen zijn vrij
audities voor Copernicus Live
voorlichting wintersportreis sportklas 2
14.15 uur presentaties PO1 leerlingen M3
11.20 t/m 13.00 uur presentaties Goede doelen voor klas 1 en 2
19.30 uur Reünie Chinareis 2017
14.15 uur Werkmiddag profielwerkstuk voor leerlingen H5 en V6
BSM-doedag
19.30 uur Algemene ouderavond, thema “Log in”
21 t/m 29 nov 40-minutenrooster i.v.m. rapportvergaderingen
15.15 uur Inhaalmoment voor gemiste toetsen toetsweek
uiterste datum inschrijven 10-minutengesprekken, uitnodiging volgt
sportklas 1 basketbal-clinic Henk Pieterse
fotografieworkshop klas HV3 in twee shifts
workshops CKV V5
Try-out event voor leerlingen groep 8
14.00 uur herkansingen toetsweek 1 H4/5 en V4/5/6
8.30 uur herkansingen toetsweek 1 M3/4

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

