Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
Het is half december. De school is versierd met kerstbomen en lichtjes. Het zijn de donkere weken
voor kerst en tegelijkertijd weken van veel extra activiteiten. Wij kijken met plezier terug op een zeer
geslaagde middag op 29 november jl. Ruim driehonderd leerlingen uit groep 8 van de basisschool
bezochten ons ‘Try-out event’ met workshops, als eerste kennismaking met de Copernicus. Er was
keuze uit een ruim aanbod: wiskunst, sciencelab, klimmen, Chinees, techlab, basketbal, Frans, biolab,
drama, unihockey, badminton, Highschool English, dans, tekenen, volleybal en muziek. We hopen
natuurlijk deze leerlingen terug te zien op onze open dagen op 25, 26 en 27 januari. Op 21 november
bezochten zo’n honderd ouders een interactieve voorstelling van theatergroep PlayBack op de door
de Ouderraad georganiseerde algemene ouderavond, tevens jaarvergadering. De titel was ‘Log in’ en
er was sprake van veel herkenning en tips over hoe we jongeren nog beter kunnen leren omgaan met
de digitale media. Op vrijdag 8 december deden we als school natuurlijk mee aan Paarse Vrijdag en
op vrijdag 15 december droegen veel leerlingen en collega’s bij aan foute kersttruiendag. U ziet en
leest er meer over in deze nieuwsbrief en op onze andere media.
Omdat we regelmatig vragen krijgen van leerlingen en ouders over roosterwijzigingen, leek het ons
goed in deze oudernieuwsbrief iets toe te lichten over hoe we de roosters maken en onderhouden.
Mocht u er toch nog vragen over hebben, kunt u die mailen aan: Copernicus@atlascollege.nl .
Zoals u in de agenda achterin deze nieuwsbrief kunt zien, organiseren we tussen nu en de
kerstvakantie voor onze leerlingen naast en na de gewone lessen ook diverse extra activiteiten. Het
‘midwinterfeest’ voor klas 1 en 2 en diverse sportactiviteiten en excursies voor de overige klassen.
Nog meer gezelligheid in school in deze decembermaand!
Ik wens u veel leesplezier en met uw kind(eren) heel prettige feestdagen.
Met vriendelijke groet,
Franca van Alebeek
Locatiedirecteur Copernicus SG

Nieuws van de Ouderraad
Dedecaan.net

Vindplaats Dedecaan.net
Dedecaan.net heeft een nieuwe plek gekregen op de website. U kunt dedecaan.net nu vinden onder
Praktisch  Roosters en Portals.

Over de roosters
Het maken van een rooster voor een school met ruim 1350 leerlingen en zo’n 100 docenten is geen
eenvoudige klus.
Al in maart worden door de afdelingsleiders de eerste prognoses voor het nieuwe schooljaar
ingeleverd. De decanen hebben rond deze tijd een eerste prognose voor de gekozen
profielen/vakkenpakketten voor de bovenbouw van de mavo, havo en vwo.
Docenten moeten in dezelfde periode hun eigen roosterwensen (i.v.m. studie of werk elders) bekend
maken. Met deze prognoses en roosterwensen gaat de roostermaker aan het werk.
Hij gebruikt hiervoor het computerprogramma “Zermelo” (Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo was
een Duits wiskundige; grondlegger van axiomatische verzamelingenleer) en onderzoekt hoeveel
klassen/lesgroepen er moeten komen om aan alle eisen te voldoen. Ook geeft hij een indicatie van
de groepsgrootte van verschillende klassen/lesgroepen.
Directie en afdelingsleiders bepalen vervolgens hoe de klassenstructuur er voor volgend jaar uit gaat
zien.
In de laatste week van een schooljaar wordt definitief bekend welke leerlingen bevorderd worden en
met welke pakketten zij het volgende schooljaar starten. De roostermaker gaat met deze gegevens
aan de slag.
In ruim anderhalve week worden ruim 1.4 miljoen lesafspraken (1350 leerlingen x 30 lessen/week x
36 weken) met 100 docenten in 50 lokalen geroosterd. Hierbij wordt rekening gehouden met de

beschikbaarheid van ‘speciale lokalen’ als gymzalen, vaklokalen voor bijvoorbeeld tekenen,
scheikunde en informatica en de verschillende profielen van de leerlingen.
Het streven hierbij is om voor de meeste leerlingen een zo goed mogelijk rooster (geen tussenuren in
de onderbouwklassen, zo min mogelijk achtste uren enzovoort) te maken. Wanneer deze klus klaar
is, is het basisrooster voor het nieuwe schooljaar klaar.
Dit basisrooster wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar in de portal van Zermelo
(https://copernicus.zportal.nl) gezet en geldt voor het hele schooljaar.
Vanuit Zermelo wordt ook Magister gevuld. Magister is de applicatie die door school wordt gebruikt
om alle leerlingengegevens bij te houden (zoals cijfers, aan-/afwezigheid, aangevraagde examens bij
DUO enzovoort). Magister wordt verder ook gebruikt om huiswerk te noteren, studiewijzers te
plaatsen en mededelingen te doen naar leerlingen én ouders.
Iedere woensdag wordt de ‘volgende’ week van het basisrooster afgehaald. Deze afgeknipte week
wordt bijgewerkt op geplande activiteiten (zoals excursies en afwezigheid van docenten). Uiterlijk
vrijdagmiddag wordt deze bijgewerkte week in de portal geplaatst (het basisrooster dat er al stond,
wordt voor deze week overgeschreven) en ook Magister wordt voor de volgende week bijgewerkt.
Het kan dus voorkomen dat door de geplande activiteiten lessen zijn verplaatst of zelfs zijn vervallen
ten opzichte van het basisrooster.
In de week zelf wordt iedere dag (ieder uur?) het rooster bijgewerkt. Het gaat dan om ziekmeldingen
van docenten, lokaalwijzigingen i.v.m. toetsen of andere zaken die niet voorzien waren. Deze
wijzigingen worden in Zermelo gemaakt en in de portal gepubliceerd.
Deze dagelijkse roosterwijzigingen worden niet meer bijgewerkt in Magister. Hierdoor is het mogelijk
dat in Zermelo een ander rooster staat dan in Magister. Docenten en leerlingen weten dat de
afspraak is dat het rooster in Zermelo leidend is. Zermelo kan geraadpleegd worden via een app of
via de site.
Dus op een rijtje:
-

begin van het schooljaar wordt het basisrooster voor het hele schooljaar in Zermelo en
Magister gezet.
iedere week (uiterlijk vrijdag) wordt het nieuwe weekrooster voor de volgende week
gepubliceerd in Zermelo en Magister.
iedere dag worden de laatste wijzigingen gepubliceerd in Zermelo.

(Er wordt naar gestreefd om roosters van toetsweken uiterlijk drie weken van te voren te publiceren.)

Vervangende collega’s
Tot onze spijt hebben we in deze periode veel te maken met ziekte van collega’s en vervangingen.
We hebben gelukkig bijna alle noodzakelijke vervangingen rond. Er staan alleen nog enkele uren
economie open, maar ook daarvoor hopen we na de kerstvakantie een oplossing gevonden te
hebben. We geven hier een overzicht van de nieuwe, vervangende collega’s.
Naam
Mw. Zelihah Koҫ
Mw. Caroline Kraaijveld
Mw. Julia Mooij
Dhr. Abdel Ittidar
Mw. Nadia el Hamdi
Dhr. Bryan Warrink

Afkorting
KOZ
KRC
MOY
ITT
HAN
WAR

Vak
Engels
Nederlands
Nederlands
Duits
Economie
LO

ICT-trainingen voor docenten
Al enkele jaren organiseren we op de Copernicus workshops van collega’s voor collega’s over allerlei
ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs. Daar zijn veel mooie staaltjes eigentijds
onderwijs uit voortgekomen. Daarom zullen we daar ook zeker mee doorgaan.
Nieuw dit jaar is dat alle docenten een ICT-scan hebben ingevuld over hun vaardigheden op digitaal
gebied, op basis waarvan we op een drietal terreinen trainers van buiten hebben geselecteerd.
Vorige week zijn de workshops van start gegaan, die gaan over:
-

werkvormen en ICT,
differentiatie en ICT,
sociaal media wijs.

Zo investeren we in de digitale vaardigheden van de docenten op de Copernicus en daarmee in
aantrekkelijk en eigentijds onderwijs met als doel leerlingen nog meer te motiveren tot leren en nog
beter voor te bereiden op hun toekomst.

Midwinterfeest, sporttoernooien en excursies
De laatste week voor de kerstvakantie staat traditiegetrouw bol van de activiteiten. Voor klas 1 en 2
wordt het Midwinterfeest georganiseerd met allerlei spellen zoals de Copernicus Quiz, Spiegelschrift
schrijven, de Krattenrace en nog veel meer. Er wordt gezamenlijk genoten van een kerstontbijt óf
kerstlunch en natuurlijk doen alle leerlingen mee aan sporttoernooien.
H4 en V4 gaan op excursie naar Amsterdam en bezoeken het Van Goghmuseum, het Rijksmuseum en
het Scheepvaart museum. H3 en V3 hebben Winterpresentatie/Fotowedstrijd.
M3 heeft CKV workshops: fotografieworkshop (It’s a small world) of Animatie (Stopmotion).

H5 en V6 werken 2 dagen op school aan hun profielwerkstuk en M4 werkt aan hun proefwerkstuk.
V5 bewerkt een klassiek stuk in ‘Pimp my play’ tot een hedendaagse voorstelling van 15 minuten.
Er zijn voorrondes voor Copernicus Live in Manifesto.

Copernicus Live
De weg naar de finale op maandag 9 april in Schouwburg Het Park is voor de kandidaten ‘dans’
inmiddels afgelegd. Op 15 december jl. hebben de leerlingen in Global Dance Centre - dansschool
Dazzling onderling uitgemaakt wie zal optreden in Het Park.
De terechte finalisten zijn Joy (H3), Samira en Kiki (H4), Mila, Luna en Femke (H3/V3/H4) en de
selectie 1ste jaars (Dazz2Impress) en 2de jaars (Insane). De dansgroep ‘So Impressive’ van dansschool
Moves zal een special act verzorgen op deze avond.
Op donderdag 21 en vrijdag 22 december maken de zangers en zangeressen onderling uit wie de
finale zal bereiken. Alle optredens vinden plaats in popcentrum Manifesto. Deze locatie is gekozen
om de leerlingen te laten wennen aan het podium, belichting enz.
Inmiddels liggen de binnengekomen inzendingen van de posterwedstrijd bij de jury. De jury wordt
gevormd door de groep vormgevers van Indrukmakers. De uitslag rolt in het nieuwe jaar binnen.
Prijsuitreiking vindt plaats bij Indrukmakers in Hoorn.
De kaartverkoop start op maandag 12 februari. Kaarten kosten € 10,00 en zijn alleen verkrijgbaar bij
de receptie van de Copernicus.
http://copernicuslive.nl/

AGENDA

25 dec – 5 jan K E R S T V A K A N T I E
7 jan – 13 jan

Wintersportreis sportklas HV2

8 jan

Huiswerkvrij klas 1 en 2 (geldt NIET voor vakken die 1 uur per week worden gegeven)

10 jan – 15 jan Wintersportreis sportklas MH2
11 jan

15.15 – 16.00 uur Fotografie poster Copernicus Live

12 jan

15.15 – 17.00 uur Repetitie zang/dans Copernicus Live

25,26,27 jan

Open Dagen Copernicus (op 26 januari zijn er geen toetsen, wel luistertoetsen M4 frans)

22 jan – 30 jan TOETSWEEK 2
31 jan

CKV: Excursie M3

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

