Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze bieden wij u de laatste oudernieuwsbrief van dit schooljaar aan, met als meest belangrijke
onderwerpen de examens en de (ver)bouw. De uitslagen van het eerste tijdvak van de examens zijn
bekend en nu al een resultaat om als school heel trots op te zijn: 93% mavo, 85% havo en 93% vwo.
En het kan alleen nog maar beter worden, vooral ook voor de leerlingen die nu nog in afwachting zijn
van de uitslagen van de herkansingen. Wij duimen mee voor hen.
Wat de bouw betreft kan ik u vertellen dat ik dit voorwoord schrijf onder het lawaai van de
boormachine die de eerste palen in de grond werkt voor de nieuwe vleugel, vlak voor mijn raam. We
zijn erg blij dat de bouw nu is gestart en dat daarmee het toekomstbeeld van de Copernicus in één
gebouw echt handen en voeten begint te krijgen. U leest meer over de bouw en de (tijdelijke)
consequenties daarvan in deze nieuwsbrief.
Examenresultaten en (ver)bouw zijn de grote lijnen van dit moment en die zijn belangrijk voor de
school, natuurlijk. Maar wat zou ik u graag gunnen dat u ook mee kon kijken naar de vele kleine
successen die we dagelijks meemaken, want ook die bepalen de sfeer in school, de motivatie en
mogelijkheden van de leerlingen en het werkplezier van de collega’s. We nemen twee voorbeelden
op in deze nieuwsbrief – twee leerlingen die de landelijke verkiezing voor ‘Microkrediet onderneming
2015 hebben gewonnen en het feit dat we als school de schaal hebben gewonnen voor de Gezonde
Schoolkantine 2015 – en verwijzen u voor meer voorbeelden naar onze website en Facebook-pagina.
Tot slot van deze nieuwsbrief vindt u informatie over de gaande en komende docenten en de agenda
voor deze laatste twee weken. Wij hopen dat uw kinderen, u en wij dit jaar goed afsluiten en daarna
wens ik u mede namens de collega’s een mooie zomer toe!
Met vriendelijke groet,
Franca van Alebeek
Locatiedirecteur Copernicus SG

Nieuws van de Ouderraad
De examens zijn weer achter de rug en de kinderen kunnen zich opmaken voor de diploma uitreiking.
Als je terugkijkt op zo´n jaar gaat het allemaal zo snel. En voor u als ouders weet u waarschijnlijk nog
wel het moment dat ze voor de eerste keer naar het voortgezet onderwijs gingen en dan zijn ze nu
alweer klaar! Binnenkort vindt de diploma uitreiking weer plaats en als Ouderraad zullen we daar ook
vertegenwoordigd zijn.
Ook voor de andere kinderen zit het schooljaar er alweer bijna op. De laatste toetsweek zit er op en
zij kunnen zich gaan opmaken voor een lekkere en welverdiende vakantie.
Afgelopen week is de kick-off geweest voor de nieuwbouw van de Copernicus. Na de vakantie zal er
dus al een flink stuk gebouwd zijn, we zijn erg benieuwd in ieder geval!
In de laatste nieuwsbrief heb ik u gemeld dat er tussen de diverse ouderraden van de andere Atlas
College scholen en het College van Bestuur een vergadering aan kwam. In deze vergadering heeft
onder andere Stichting Leergeld een presentatie gegeven hoe kinderen ondersteund kunnen worden
wanneer ouders het financieel niet heel ruim hebben. Meer informatie kunt u vinden op
http://www.leergeldwestfriesland.nl
Ook is tijdens deze vergadering gesproken over de veranderingen in het onderwijs in de komende
jaren. Er werd veel gedebatteerd hoe het Atlascollege zich kan onderscheiden en wat er aan
ontwikkelingen zijn vanuit Den Haag. Hoe dit zich zal gaan ontwikkelen is op dit moment nog niet
inzichtelijk, maar dat er de komende jaren meer naar passend onderwijs zal worden gekeken lijkt
duidelijk.
Voor nu wens ik u allen een hele fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar.
Namens de Ouderraad,
Peter Vader
Voorzitter

Leerlingen Copernicus winnen Microkrediet onderneming van 2015
Op dinsdag 9 juni 2015 was bij de Knowmads Businessschool Amsterdam de uitreiking van de
landelijke verkiezing van ‘Microkrediet onderneming van het jaar’ van Day for Change. Eén van de
drie finalisten was de onderneming Sunday Tea Time van 2 leerlingen van de Copernicus SG uit
Hoorn. Deze onderneming is de winnaar geworden en mag zich de beste Microkrediet onderneming
van NL 2015 noemen.
Uit ruim 6500 leerlingen en ruim 2000 ondernemingen die mee
hebben gedaan zijn zij als winnaar uit de bus gekomen met hun
High Tea bedrijfje. De winnende leerlingen Leonie Gaal (13) en
Faye Koning (14) zitten in klas 2 havo/vwo op de Copernicus SG te
Hoorn. Als ondernemer hebben zij drie keer een High Tea
georganiseerd bij de BSO Berend Botje en bij de Stadsspeeltuin in
Hoorn. “In de ochtend de producten klaarmaken met de kinderen
en in de middag het samen opeten met papa, mama, opa’s of
oma’s.”
Ook organiseerde zij een loterij tijdens deze High Tea. De prijzen
van de loterij en de producten hebben ze allemaal via sponsoring
van lokale ondernemers ontvangen. Dit hebben zij gedaan door
actief op zoek te gaan naar investeerders. In totaal hebben de
leerlingen hiermee ruim € 450,- winst behaald wat naar het
goede doel ‘Day for Change’ gaat. Na dit project willen de meiden nog doorgaan met hun
onderneming en dit zo op meerdere locaties aanbieden. Meer informatie is te vinden
via www.sundayteatime.tk

Examenuitslagen
Donderdag 11 juni konden we bijna alle examenleerlingen vertellen dat ze geslaagd waren, namelijk
27 van de 29 vwo-kandidaten, 92 van de 109 havo-kandidaten en 109 van de 117 mavo-kandidaten.
Dit betekent een voorlopig slagingspercentage van 93% voor het vwo, 85% voor de havo en 93% voor
de mavo. Dat is gemiddeld 89% (vorig jaar 85%).
Op dit moment wachten we op de uitslagen van de herkansingen. Er kunnen dus nog meer leerlingen
slagen en daardoor kunnen deze percentages natuurlijk verder stijgen. 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 de week van 29 juni en wel volgens dit schema:
-

Woensdag 1 juli 14.30 uur
Woensdag 1 juli 19.30 uur
Donderdag 2 juli 19.30 uur

diploma-uitreiking VWO
diploma-uitreiking HAVO
diploma-uitreiking MAVO

Alle diploma-uitreikingen starten in de aula van het hoofdgebouw aan de Nieuwe Steen 11.
NB Zeker nu de (ver)bouw van de Copernicus aan Nieuwe Steen 11 is begonnen, hebben we slechts
een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. We vragen u daarom zo veel mogelijk per fiets naar
de diploma-uitreiking te komen. Zo nodig kunt u uw auto ook parkeren bij onze dependance aan
Nieuwe Steen 21 of bij bedrijven aan de Nieuwe Steen (svp niet op de rijweg).
De tijdelijke toegang tot het schoolterrein bevindt zich aan het fietspad langs de school. U kunt het
gebouw binnen door de blauwe deur waarop u het bordje ‘bezoekers’ ziet staan.

De (ver)bouw is nu echt begonnen
Eind april werd duidelijk dat er bij de gemeente Hoorn geen bezwaren (ofwel ‘zienswijzen’ zoals dat
in officiële bewoordingen heet) zijn ingediend tegen de vergunning voor onze bouwplannen. Op 1
juni kon dus echt gestart worden door de aannemer. In twee weken tijd is het terrein bouwrijp
gemaakt. Daarna lag het werk stil, zodat onze leerlingen ongestoord hun toetsen en herkansingen
konden maken. En nu – vanaf maandag 22 juni – is het boren en heien voor de nieuwe vleugel en de
nieuwe aula begonnen. De leerlingen maken intussen al gebruik van de uitgebreide fietsenstalling
en van de tijdelijke ingang via de aula.
Na de zomervakantie tot aan het einde van het bouwtraject bevindt de tijdelijke ingang voor alle
leerlingen op Nieuwe Steen 11 zich in de gang tegenover de mediatheek. Ouders en andere
bezoekers kunnen in die periode gebruik maken van de blauwe deur (met bordje ‘bezoekers’)
tegenover de ingang aan het fietspad langs de school.
Als de leerlingen na de zomer vakantie weer op school komen, treffen ze daar al de zogeheten
‘ruwbouw’ aan. Dat wil zeggen dat de buitenkant er staat en
dat vervolgens de afwerking binnen en buiten plaatsvindt.
Het prettige daarvan is dat er dan veel minder bouwverkeer
en geluidsoverlast zal zijn dan in de periode tussen nu en
half augustus.

Een schatkist als boodschap aan de toekomst
Ter ere van de start van de bouw heeft op 18 juni een
feestelijke activiteit op de Copernicus plaatsgevonden, met
als hoogtepunt het begraven van een schatkist onder de
grond waarop straks de nieuwe vleugel staat.
In die schatkist zitten:
-

-

brieven van huidige brugklassers met een antwoord
op de vraag: hoe zag je dag er vandaag uit en hoe
denk je dat een dag er voor jou over tien/vijftien jaar
uit ziet?
foto’s van de Copernicus-gebouwen vóór deze
(ver)bouw: het oude gebouw op Nieuwe Steen 11,

-

het huidige gebouw op Nieuwe Steen 11 en de dependace op Nieuwe Steen 21 (ofwel
'Galileo'),
leerlingenlijsten (naam, geboortejaar en studie, bv havo3) van alle leerlingen die in 20152016 op de Copernicus zitten,
de brochure voor de Open Dagen 2015,
enkele gadgets van de Copernicus en de aannemer (USB-sticks, sleutelhanger e.d.).

De koker in de kist is bestand tegen de tand des tijds, dus wie weet worden deze spullen over vijftien
of twintig jaar opgegraven en herkend als een boodschap van de huidige Copernicus aan de
toekomst. Het meest spannende is dan misschien wel of de wereld voor de huidige leerlingen er dan
zo uitziet als zij nu beschrijven!

Copernicus heeft de Schoolkantine Schaal 2015
Geweldig nieuws: De Copernicus heeft de Schoolkantine Schaal 2015 van het Voedingscentrum
gekregen. En dat is dik verdiend. Er is de laatste tijd hard gewerkt om meer gezond aanbod in de
schoolkantine aan te bieden, zoals fruit, salades en broodjes. Het aanbod bestaat nu voor
minimaal 75% uit producten uit de Schijf van Vijf. Ze kregen daarbij hulp van de Schoolkantine
Brigade van het Voedingscentrum.
De makkelijke keuze is nu vooral gezond
Onze school vindt het belangrijk dat leerlingen kunnen genieten van een gezond aanbod in de
kantine. Daarmee komen ze tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Uit onderzoek blijkt
bovendien dat kleine verbeteringen in het aanbod al zorgen voor een direct effect. Jongeren geven

aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. En dat is ook
niet zo raar, want om weerstand te bieden aan verleidingen is zelfcontrole nodig. Dat vraagt veel
mentale inspanning. En die inspanning kunnen we nou juist niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld als we
haast hebben of moe zijn. We zijn op die momenten sneller geneigd iets impulsiefs te doen en ons
daarbij te laten beïnvloeden door de omgeving. Als die omgeving nou juist uitgerekend vooral
ongezond is, kiezen we daar sneller voor. Jongeren net zo goed als volwassenen. Als het aanbod
vooral gezond is, kies je dus ook sneller voor iets gezonds.
De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het heeft als doel
een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Als richtlijn voor een gezonde schoolkantine
geldt een aanbod van minimaal 75% producten uit Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en
maximaal 25% extra’s (zoals koek, snoep, snacks). Elke school kan haar assortiment inleveren bij het
Voedingscentrum, en als de Kantinescan aangeeft dat de schoolkantine aan deze richtlijn voldoet,
krijgt de school de Schoolkantine Schaal 2015. Voor meer informatie:
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

Fotoalbums
Bekijkt u vooral regelmatig onze website want daar ziet u fotoalbums en verslagen van de vele
gebeurtenissen in en buiten de school. Hieronder een paar foto’s van de BSM watersportdag van
afgelopen vrijdag.

Personele wijzigingen
Aan het eind van dit schooljaar nemen we weer afscheid van een aantal collega’s.

Richard Beharry
Klaas Groot
Elise Hussaerts
Loyce Mager
Birgitte de Regt
Jenneke Schlecht
Joost Swen

nask
technisch onderwijsassistent
wiskunde
Engels
Engels
Nederlands
aardrijkskunde

opmerking
één jaar verlof

Gelukkig zijn vrijwel alle vacatures inmiddels vervuld, dus hebben we ook een lijst nieuwe collega’s.
Jurriaan Blom
Maxime de Bruin
Mike Douma
Marc van de Gracht
Catherine McLaverty
Elfriede de Rooij
Ingrid Sarlemijn

nask
Engels
lichamelijke opvoeding
Nederlands/aardrijkskunde
Engels
Engels
wiskunde

We wensen de vertrekkende collega’s alle goeds en de nieuwe collega’s veel succes!

AGENDA
23 juni
23 juni
24 juni
24 – 29 juni
26 juni
26 juni
30 juni
1 juli
1 juli
2 juli
2 juli

Schoolreizen leerjaar 1 en 2
08.30 uur Sportdag H4/V4/V5 locatie hockeyvelden
Boeken inleveren volgens schema
Rapportvergaderingen
Examenuitslag 2de tijdvak
13.00 uur Beachvolleybaltoernooi BSM H4 V4/5
10.00 uur Revisievergadering
14.30 uur Diploma uitreiking Vwo NS11
19.30 uur Diploma uitreiking Havo NS11
09.00 uur Uitdelen rapporten
19.30 uur Diploma uitreiking Mavo NS11

Z O M E R V A K A N T I E tot ziens op maandag 17 augustus!
Volg de Copernicus op Instagram(copernicusinsta) en Facebook via onderstaande link.

