Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
We hebben – net als de scholen om ons heen – de Open Dagen achter de rug. Ze zijn goed verlopen
en nog weer iets drukker bezocht dan vorig jaar. Zie de fotoalbums op onze (vernieuwde) website.
Hopelijk hebben de leerlingen van groep 8 en hun ouders een goede indruk van de Copernicus SG
gekregen en helpt dat hen bij hun schoolkeuze. Aan ons dan de schone taak ervoor te zorgen dat de
nieuwe brugklassers zich hier thuis gaan voelen en een mooie schoolcarrière kunnen doorlopen.
We vinden het als Copernicus natuurlijk belangrijk dat alle leerlingen en ouders tevreden zijn en
blijven over onze school. We doen daar elke dag ons best voor en luisteren goed naar ervaringen.
Luisteren naar ouders doen we bijvoorbeeld in de Ouderraad. Dinsdagavond was er nog een
bijeenkomst (zie ‘Nieuws uit de Ouderraad’). Docenten luisteren verder goed naar ouders op de
oudergespreksavonden. Woensdag en donderdag vanaf 16.00 uur bent u daarvoor weer welkom op
school. Die avonden bieden gelegenheid voor gesprekken over hoe het gaat met uw kind en zo nodig
afspraken te maken voor de komende periode. Goed onderwijs kan niet zonder die gesprekken en
zonder dit samenspel tussen ouders, leerlingen en school.
Dergelijke ontmoetingen geven ons al veel informatie over uw ervaringen met onze school. Eens per
twee jaar vragen we u – en natuurlijk ook de leerlingen– bovendien een tevredenheidsenquête in te
vullen, zodat we nog meer inzicht krijgen in wat volgens u goed gaat en wat beter kan. U leest erover
in deze nieuwsbrief. Mogen wij rekenen op uw medewerking? Ik dank u bij voorbaat hartelijk!
Aanstaande vrijdagmiddag begint een weekje vakantie. Even een rustpunt voor we ons vanaf maart
storten in de rekentoetsen, het schoolfeest, Copernicus Live, (proef)examens en nog veel meer. We
blijven u informeren via de oudernieuwsbrief. Ik wens u namens alle collega’s van de Copernicus
samen met uw kind(eren) een fijne voorjaarsvakantie toe.
Voor nu veel leesplezier, met vriendelijke groet,
Franca van Alebeek
Locatiedirecteur Copernicus SG

Nieuws uit de Ouderraad (van de voorzitter)
In de ouderraadvergadering hebben we dinsdagavond jl. onder andere gesproken over de
besturingsfilosofie van het Atlas College. Een besturingsfilosofie gaat over hoe een organisatie is
ingericht en wordt aangestuurd.
Toekomstbestendig
In de achterliggende maanden hebben het College van Bestuur van het Atlas College en de
kerndirectie (bestaande uit de directeuren) geconstateerd dat er behoefte is aan herziening van de
huidige besturingsfilosofie. De huidige filosofie is verouderd en niet toekomstbestendig. Bovendien
zijn de eisen die bijvoorbeeld de onderwijsinspectie stelt aan goed bestuur, ingrijpend veranderd.
Aansluitend op de kernwaarden en ambities
Dit betekent dat er behoefte is aan een nieuwe besturingsfilosofie die toekomstbestendig is en die
sturend is voor de structuur en de cultuur van het Atlas College en voor het competentieniveau van
iedereen die daar werkt. Daarnaast moet de filosofie aansluiten op de drie kernwaarden van het
Atlas College, te weten toegankelijkheid, diversiteit en duurzaamheid en richting geven aan de
manier waarop medezeggenschap binnen de organisatie vorm en inhoud krijgt.
Dialoogtafels
Een herijking van de besturingsfilosofie zal alle onderdelen van het Atlas College raken en heeft
mogelijk gevolgen voor de wijze waarop we ons hebben georganiseerd en waarop we met elkaar en
onze omgeving willen omgaan. Juist omdat een herijking van de besturingsfilosofie alle onderdelen
van het Atlas College raakt, zullen ook alle groeperingen (docenten, ondersteunend personeel,
afdelingsleiders, Raad van Toezicht, MR, leerlingen en ouders) betrokken worden bij de formulering
van een nieuwe, toekomstbestendige filosofie. Dit zal gebeuren door het organiseren van
zogenoemde dialoogtafels, waarbij de uitkomsten van de dialoog de bouwstenen voor de nieuwe
besturingsfilosofie zullen opleveren.
Ouderraad
De Ouderraad van de Copernicus zal op dinsdagavond 27 maart a.s. deelnemen aan deze dialoog.

Tevredenheidsenquêtes
Als Copernicus SG vinden we het heel belangrijk te weten wat uw
ervaringen als ouder/verzorger zijn met onze school. Met behulp van
die informatie kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs en van de
schoolorganisatie in kaart brengen en verder verbeteren. Daarom
organiseren we dit jaar opnieuw een tevredenheidsonderzoek. Half
maart ontvangt u per mail een uitnodiging om hieraan deel te nemen.
De enquête kan ingevuld worden in de periode van 15 maart tot 15 april.
Voorheen kregen alleen de ouders van de klassen 1 en 3 deze uitnodiging. Dit jaar willen we de
enquête ook graag voorleggen aan de ouders van havo5 en vwo5. Behalve bij de ouders wordt dit
onderzoek ook afgenomen bij de leerlingen van klas 1, 3 en 5.
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen.
Wij gebruiken de resultaten om de school gericht te verbeteren.
Daarnaast worden de resultaten van deze enquêtes van alle scholen in het land gepubliceerd op de
site “Scholen op de kaart”. Dat maakt het voor (aanstaande) ouders mogelijk scholen met elkaar te

vergelijken en ondersteunt hen zo bij de schoolkeuze. Via de volgende link kunt u op die site de
resultaten van de vorige ouderenquête inzien: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbarescholen/2750/1108/Copernicus-SG/Tevredenheid-ouders . Over de uitkomst van de komende
enquête zullen wij u uiteraard ook via een volgende oudernieuwsbrief informeren.

Schaken of tafeltennissen?
Sinds kort staat op het schoolplein – naast het schaakbord op het terras voor de hoofdingang – een
tafeltennistafel. We hopen zo meer leerlingen te verleiden tot een spelletje in de buitenlucht tijdens
pauzes of tussenuren. Zij kunnen schaakstukken en batjes ophalen bij de conciërges. Zoals u hier ziet,
zijn ondanks de kou de eerste tafeltennissers al gesignaleerd!

Rekenexamen
Medio december kwam er duidelijkheid over de toekomst van het landelijk rekenexamen. Dit
examen blijft nog bestaan totdat er een nieuw rekenbeleid is, maar de examens zullen niet mee gaan
tellen bij de diplomering. Tot nog toe telde het rekenexamen alleen mee in het vwo, maar ook daar
komt dus al met ingang van dit schooljaar een einde aan.
De verwachting is dat het vak rekenen in de toekomst zal worden geïntegreerd in bestaande vakken
en daar ook zal worden getoetst. Dit was het advies van een overheidscommissie die zich hierover
heeft gebogen.
NB Voor alle vo-leerlingen geldt dat de rekentoets nog steeds een verplicht onderdeel is van het
eindexamen. Een leerling heeft vier kansen en moet de rekentoets ten minste één keer hebben
afgelegd om een vo-diploma te behalen. Daarmee is de rekentoets een onderdeel van de slaagzakregeling. Een leerling die de rekentoets niet heeft afgelegd, kan geen vo-diploma behalen.
Op dit moment is er geen aanleiding ons rekenbeleid aan te passen. Wij vinden een goede
rekenvaardigheid van belang, ook voor de versterking van de resultaten van de bèta-vakken, m&o en
economie.

Copernicus Live
Muziek, zang en dans zijn drie verwante terreinen waarop onze leerlingen bovengemiddeld goed
scoren. Jorge Verkroost, oud-leerling van onze school en al jaren gewaardeerd juryvoorzitter (zang)
van ons festival, liet tijdens een voorgaande editie weten dat de uitvoeringen van Copernicus
Live ‘van eenzaam hoog niveau’ zijn. In West-Friesland kunnen veel jongeren heel goed zingen. Als
ze dan voor de Copernicus kiezen en de finale van Copernicus Live weten te bereiken, krijgen ze een
heel mooi podium: de grote zaal van Schouwburg Het Park.

Dans is inmiddels naast zang de volwaardige tweede categorie van Copernicus Live. Ruim twintig
leerlingen verdeeld over vier formaties zullen de kijker op 9 april in Het Park overtuigen. Lucinda
Wessels & Caggie Gülüm, bekend van SYTYCD, zijn vertegenwoordigd in de dansjury van Copernicus
Live en zullen ook zelf een optreden verzorgen. Extra vermelding verdient ook het optreden van ‘So
Impressive’, een dansformatie waarin o.a. Ciska Wezemer danst. Zij hebben dit schooljaar nationaal
een goede prestatie neergezet en verdienen ook in West-Friesland dit podium.
De muzikale begeleiding van acts is ook dit jaar weer in handen van de band Van Huys Uit
(http://www.vanhuysuit.nl) . Deze band is opgebouwd rondom zanger en oud-leerling Angelo
Nannings. Bassist van de band Pieter Bakker geeft momenteel ook muziekles op de Copernicus.
Graag nodigen we u uit om aanwezig te zijn tijdens de finale. U vindt de namen van alle finalisten op
de site www.copernicuslive.nl .
De kaartverkoop voor de finale op 9 april 2018 is gestart en vindt alleen plaats op school aan de
receptie op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Kosten: 10,00 euro inclusief garderobe en
pauzedrankje. De avond start om 19.30 uur. De prijsuitreiking is gepland rond 22.10 uur.
Leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen – op vertoon van hun plaatsbewijs – de volgende morgen het 1e
lesuur vrij, dus dat gaat over dinsdag 10 april.

Copernicus OuderAcademie vanaf schooljaar 2018-2019
Komend schooljaar gaan we op de Copernicus starten met de ‘OuderAcademie’. In eerste instantie
gaan alle bijeenkomsten met en publicaties voor ouders onder de noemer van de OuderAcademie
vallen. Daarna willen we de OuderAcademie uitbreiden met allerlei zaken om ouders nog beter bij de
school te betrekken. Hieronder een samenvatting van wat de insteek van de OuderAcademie is:

Copernicus OuderAcademie
waar ouders en school
- samenwerken
- van elkaar leren
- elkaar informeren
met als doel de middelbareschooltijd van de leerling zo succesvol mogelijk te laten verlopen!
Oftewel:
Centrale doel is om ouders en school zo goed mogelijk samen te laten werken en ouders te
betrekken in het proces om de leerling te ondersteunen bij zijn studie mavo, havo of vwo.

Op dit moment vallen onder de OuderAcademie o.a. de volgende onderdelen:
- open dagen, de eerste kennismaking met de Copernicus SG en de ‘OuderAcademie’
- regelmatige oudernieuwsbrieven
- jaarlijkse informatieavonden voor ouders aan het begin van elk leerjaar
(onderwijskundige thema’s, ipv regels en zakelijke informatie)
- jaarlijkse oudergespreksavonden waar ouders met docenten overleggen
- jaarlijkse klankbordbijeenkomsten op uitnodiging (klas 1 en 2)
- jaarlijkse thema-avond (georganiseerd door de ouderraad)
- informatieavonden over loopbaanoriëntatie, profiel- en vakkenkeuze
- ouderavond ouders examenkandidaten; exameninstructie
- incidentele themabijeenkomsten over actuele onderwijsthema’s of schoolbeleid
- jaarlijkse meeloopdagen voor ouders in de les, ouders volgen enkele lessen
Tijdens de open dagen hebben we in het lokaal van de Ouderraad de OuderAcademie aan de
bezoekers gepresenteerd. We hebben ook hun reactie gevraagd op de inhoudelijke activiteiten, op
de vraag of zij zelf een bijdrage zouden kunnen/willen leveren en op de naam ‘OuderAcademie’.
Ondanks geringe bezoekersaantallen in het betreffende lokaal waren ouders zeer positief.
Mocht u de komende tijd zelf ideeën hebben over de invulling van de OuderAcademie of één van de
huidige onderdelen, mag u dit altijd melden aan de afdelingsleider van uw kind. We horen het graag!

Geen energiedrankjes op de Copernicus SG
De Copernicus SG heeft het predicaat ‘gezonde school’. Dit predicaat hebben
we gekregen voor ons beleid op het gebied van eten en drinken (onder andere
door te voldoen aan de eisen aan ‘de gezonde schoolkantine’) en van sport en
bewegen. We zijn hier trots op. We vinden het heel belangrijk dat we
leerlingen en collega’s een omgeving bieden waarin het goed leren en werken
is en die hen stimuleert gezond te leven, omdat we er van overtuigd zijn dat
gezond leven jong en oud helpt zich goed te voelen en veel te bereiken.
In dit verband gaan we nu over tot het verbieden van energiedrankjes in school. Het gaat om
drankjes als Red Bull, Monster, Burn en Bullit. We hebben al de afspraak dat we op schoolfeesten en
op schoolreizen energiedrankjes hetzelfde behandelen als alcoholhoudende dranken, maar we zien
nog wel leerlingen op school rondlopen met zo’n blikje in de hand. Nu ook kinderartsen vanwege

mogelijke gezondheidsschade pleiten voor een verbod op de verkoop voor jongeren onder de 18
jaar, zie bijvoorbeeld https://www.volkskrant.nl/wetenschap/energiedrankjes-zijn-zo-schadelijk-datkinderartsen-pleiten-voor-een-verkoopverbod-aan-jongeren~a4557089/ , doen wij deze drankjes in
de ban. We zullen de schoolregels op dit punt aanvullen, ook op de website.

AGENDA
26 feb – 2 mrt V O O R J A A R S V A K A N T I E
5 mrt

Huiswerkvrij klas 1 & 2 (dit geldt niet voor de vakken die één uur per week gegeven worden.)

5 mrt

Copernicus Live: workshop 1 zang

5,6,7,8,12 mrt Toneelmakerij (elke dag 2 tweede klassen)
6 mrt

Ouder-kind sporttoernooi sportklas 2HV

6-19 mrt

Afname rekentoetsen 2F en 3F

7 mrt

Stralingspracticum H5 en V5 (voor lln. met natuurkunde in pakket)

9 mrt

Ouder-kind sporttoernooi sportklas MH2

9 mrt

Bezoek tweede Kamer H4

9 mrt

Taalstad Frans en Duits M4, H5, V6

11-17 mrt

Uitwisseling HV3 met Tsjechië in Nederland

12 mrt

Copernicus Live: workshop 2 zang

14 mrt

PWS: presentaties H5- en V6 leerlingen

15 maart

WO studie- en beroepenmarkt V4 en (facultatief) V5

16 mrt

Schoolfeest

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

