Welkomstwoord
Beste ouders/verzorgers,
De nieuwbouw en verbouwing aan Nieuwe Steen 11 nadert zijn voltooiing. De nieuwe vleugel die
verrijst, begint – gelukkig – steeds meer te lijken op het ontwerp op het bouwdoek, zoals
bovenstaande foto laat zien. Alles loopt volgens plan en planning. Wij verheugen ons op het moment
dat we onze nieuwe school compleet in gebruik kunnen nemen: eindelijk weer met alle collega’s en
leerlingen in één gebouw! Op 16 t/m 18 december verhuizen we. Op één van die dagen hebben
(vrijwel) alle leerlingen een sporttoernooi, verder zijn zij die dagen vrij. Bij de start na de
kerstvakantie, op 4 januari, staat dan alles klaar om onder sterk verbeterde omstandigheden te
werken en te leren.
Intussen gaan de lessen en gewone én bijzondere activiteiten natuurlijk gewoon door en zo willen we
het ook. In deze nieuwsbrief laten we u daar weer iets van zien: het project Respect in klas 1, de
uitwisseling met Amerika, het bezoek van Chinese schooldirecteuren aan de Copernicus, een excursie
van vwo5 en vwo6 aan Cern in Genève, het brugklasfeest en het rekenexamen. Kortom, voldoende te
beleven voor de leerlingen en te lezen voor u.
Graag brengen we nog twee punten onder uw aandacht.
1. Op 17 november a.s. organiseert de Ouderraad van de Copernicus de jaarlijkse vergadering
voor alle ouders. U bent van harte welkom. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het
programma. Uw zoon of dochter brengt ook een brief hierover mee naar huis, met
invulstrook die u kunt gebruiken om u aan te melden. We hopen op veel belangstelling.
2. Op 12 november a.s. ontmoeten alle collega’s van het Atlas College – waar de Copernicus
onderdeel van is – elkaar op een studiedag. Dat is een vrije dag voor de leerlingen.
We hopen dat het goed gaat met uw kind(eren) op onze school. Hebt u een vraag of behoefte aan
een gesprek, schroom dan niet contact te zoeken met de mentor, want we doen het samen.
Ik wens u veel leesplezier, met vriendelijke groet,
Franca van Alebeek
Locatiedirecteur Copernicus SG

Uitnodiging algemene jaarvergadering op dinsdag 17 november
Geachte ouders/verzorgers,
Elk jaar organiseert de Ouderraad van de Copernicus de algemene jaarvergadering voor alle
ouders/verzorgers. Zo ook dit jaar. In de jaarvergadering komt eerst kort een aantal formele en
algemene zaken aan bod. Hierna is de avond gewijd aan twee thema’s.
Voor de pauze is het thema dit jaar: Eten, bewegen en slapen. De jeugdverpleegkundige van de
GGD, die contactpersoon is voor de Copernicus, zal ons inzage geven in de gevolgen die de huidige
tijd kan hebben op het eet-, beweeg- en slaapgedrag van onze jongeren. We willen tenslotte allemaal
dat kinderen gezond opgroeien en het goed kunnen doen op school.
Na de pauze zal de locatiedirecteur, Franca van Alebeek, ingaan op de stand van zaken van de
nieuwbouw van de Copernicus, op de voordelen die het nieuwe gebouw gaat bieden, ook voor uw
zoon of dochter, en op de verhuizing en opening.
U bent van harte welkom op deze bijeenkomst op dinsdag 17 november a.s. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur in de aula van het hoofdgebouw aan de Nieuwe Steen 11. Koffie en thee staan daar
vanaf 19.00 uur voor u klaar. We sluiten de avond rond 21.30 uur af.
Uw zoon of dochter brengt deze uitnodiging ook op papier mee naar huis, met onderaan een strook
waarmee u zich kunt aanmelden. In verband met de voorbereidingen verzoek ik u vriendelijk deze
strook in te vullen en uiterlijk vrijdag 13 november a.s. ondertekend in te laten leveren door uw kind
bij de conciërges.
Hartelijke groet en graag tot 17 november!
namens de Ouderraad van de Copernicus SG,
Peter Vader (voorzitter)

Project Respect Klas 1
Behalve de 4-toetsweek stonden er voor alle brugklassen de week na de
herfstvakantie twee lessen per dag ingeroosterd voor een project. Het
thema van het project is ‘Respect’, het onderwerp pesten.
Leerlingen hebben een verhaal, ‘De Zwaan’ van Roald Dahl, gelezen en
hierover vragen beantwoord en de film ‘Blue Bird’ gekeken met een
kijkopdracht. Daarnaast hebben zij een uitzending van de NPO uit De week
van het pesten (aflevering van 25 september) bekeken, met daarin o.a. een
pesttest. In de klassengesprekken die hieraan gekoppeld werden, werd
steeds de vraag ‘Wat doe jij?’ beantwoord. Met als doel bewustwording te
kweken bij leerlingen over de verschillende rollen die je kunt innemen in een
pestsituatie. Alle klassen hebben ook het kwaliteitenspel gespeeld.
In dit spel moeten leerlingen op zoek naar elkaars kwaliteiten. Hierbij hoort
ook het geven van complimenten. Dat blijkt nog best ingewikkeld!

Informatie over de oudergespreksavond
Binnenkort krijgt u van ons per email de inloggegevens voor de oudergespreksavond. Voor iedere
leerling kunt u maximaal drie gesprekken aanvragen met docenten waarbij zij lessen volgen. De
gespreksavond vindt plaats op dinsdag 24 november en/of woensdag 25 november 2015.
De uiterste intekendatum is zondag 15 november. De tijden waarop u op school wordt verwacht,
publiceren wij maandag 23 november op onze site. Om uw gemaakte afspraken in te zien op onze
website gebruikt u dezelfde inloggegevens als voor het intekenen.

Herplaatsing kluisjes i.v.m. de verbouwing
In de week van 30 november t/m 4 december a.s. zullen alle kluisjes worden verplaatst en opnieuw
worden toebedeeld aan de leerlingen. Dit betekent ten eerste dat uw dochter of zoon uiterlijk
vrijdag 27 november het kluisje helemaal leeg moet hebben gemaakt. En ten tweede betekent het
dat zij of hij gedurende die week geen beschikking over een kluisje heeft.
Wilt u uw kind(eren) hier attent op maken en eventueel ondersteunen bij het slim inpakken van de
tas? Uiteraard zullen wij dit ook zelf bij de leerlingen aankondigen.

Fotoalbums
Op onze website publiceren we regelmatig fotoalbum van activiteiten en schoolreizen. Als u op
onderstaande foto’s klikt komt u daar rechtstreeks.

Highschool English reis in de USA

Brugklasfeest

Chinese schooldirecteuren bezoeken Copernicus
Op maandag 2 november om 8 uur ‘s ochtends hebben wij zes directeuren van verschillende
middelbare scholen uit Shanghai, China, mogen ontvangen. Na een rondleiding door de Copernicus
zijn zij op bezoek geweest bij verscheidene lessen, waaronder wiskunde, muziek, geschiedenis en
scheikunde. Vervolgens hebben de leerlingen van 3HV de eer gehad om ook Chinese les te krijgen
van een aantal van de directeuren. Zij hebben onder andere iets over de oorsprong van de Chinese
karakters geleerd. Ook hebben zij al in de klas wat meer informatie mogen ontvangen over hun
bezoek naar China in mei 2016, waarbij ze les gaan volgen op de Pudong Mofan Middelbare School.
Na deze interessante en leerzame ochtend hebben de directeuren samen met Franca van Alebeek
hun ervaringen uitgewisseld en hebben zij ook gesproken over de culturele verschillen. Zij waren
vooral heel nieuwsgierig naar hoe een normale schooldag hier in Nederland eruit ziet, wat de
structuur van middelbare scholen in Nederland is en hoe leerlingen in Nederland leren. Ze hebben de
Copernicus complimenten gegeven over hoe docenten de lessen verzorgen en zij zijn heel erg
positief over het leerklimaat in de school. In mei 2016 zullen wij samen met de leerlingen naast de
Pudong Mofan Middelbare School nog drie andere Chinese middelbare scholen bezoeken van deze
directeuren. Ook blijven de leerlingen een paar nachten slapen in een Chinees gastgezin. Naast
Shanghai hebben de leerlingen ook de kans om wat meer cultuur te snuiven in Beijing. Kortom, het
wordt een culturele en vooral zeer leerzame uitwisseling waar we erg naar uit kijken!

Excursie naar CERN in Genève
Op 11 december zal een groep van 23 leerlingen uit 5 en 6 VWO (met NT profiel) en 3 begeleiders ’s
ochtends vroeg vertrekken van Schiphol richting Genève. Het doel is een bezoek aan CERN; ‘s
werelds grootste wetenschappelijke onderzoeksinstituut waar momenteel grensverleggend
onderzoek wordt gedaan naar de grote vraagstukken waar de natuurkunde nog mee worstelt.
De excursie sluit aan op de keuzemodule ‘Deeltjesfysica’ van het schoolexamen.
Het is een excursie van één dag. Leerlingen en begeleiders zullen daar een rondleiding krijgen op een
plek waar zij de natuurkunde concreet tot leven zien komen. Een fantastische en zeer leerzame
ervaring. Eventueel zal de excursie afgesloten worden met een aanvullende presentatie van een
Nederlandse onderzoeker van het NIKHEF (Nationaal instituut voor subatomaire fysica).
Op het CERN ( ‘Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire’, ofwel European Council for Nuclear
Research) werken zo’n 7000 mensen van 145 verschillende nationaliteiten samen in diverse
projecten. Enkele bekende projecten zijn het onderzoek naar (nog niet eerder) aangetoonde
elementaire deeltjes (zoals het Higgs deeltje, verantwoordelijk voor de massa van andere deeltjes)
en het onderzoek naar de structuur van de materie, zoals dat vlak na het ontstaan van het heelal
moet zijn geweest.

Rekenexamen: ja/nee?
Over het rekenexamen is al veel gezegd en gesproken en tot voor kort wist niemand waar hij of zij
aan toe was. In eerste instantie was het de bedoeling dat rekenen ging meetellen in de
slaag/zakregeling en dat het zou vallen onder de kernvakkenregeling. Dit houdt in dat er op
havo/vwo-niveau , op de eindlijst, maar één 5 gescoord mag worden voor de vakken Nederlands,
Engels, wiskunde en rekenen. Op het mavoniveau geldt dat je voor Nederlands minimaal een 5
gescoord moet hebben (overigens vindt u de slaag/zakregelingen in de PTA’s op de ELO).
Dat wij als school het rekenonderwijs serieus nemen, daarover bestaat geen twijfel. In mavo3 zijn er
rekentoetsen afgenomen, de resultaten worden op dit moment geanalyseerd. Bij havo4 zijn de
mentoren bezig met het laten oefenen van rekensommen. Verder wordt er een digitaal programma
aangeschaft waarmee leerlingen die dit nodig hebben, zich verder kunnen bekwamen. Zoals u
hieronder kunt lezen gaat het rekencijfer bij mavo en havo nog geen rol spelen voor de overgang
en/of het slagen voor een diploma (bij het vwo wel). Wel wordt het resultaat op het diploma vermeld
en kunnen vervolgopleidingen zien hoe het met het rekenniveau van uw kind gesteld is. Reden te
meer om het rekenen van alle kanten serieus te benaderen.

In oktober 2015 hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede
Kamer verzonden, de tekst vindt u hier onder.
Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en de rekentoets. Dezelfde week vond hierover
een debat plaats. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover 13 oktober in de Tweede Kamer
is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober 2015 een nieuwe brief aan de Tweede
Kamer gestuurd. Hieronder vindt u wat de belangrijkste gevolgen daarvan zijn voor de regelgeving.
Alle leerlingen maken de rekentoets
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen.
Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016
mee voor het behalen van het diploma. Voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets
wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma.
Alleen op het vwo telt rekentoets mee in het examen
Vwo-leerlingen moeten dit schooljaar (2015-2016) minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te
kunnen slagen. Alleen als blijkt dat meer dan 5% van de vwo-leerlingen in 2016 zakt vanwege de
rekentoets, wordt het vangnet in werking gesteld. Dat betekent dat die leerlingen in dat geval in het
schooljaar 2015-2016 een 4 in plaats van een 5 mogen halen. Vervolgens dient in het schooljaar
2016-2017 wel ten minste een eindcijfer 5 voor de rekentoets te worden behaald om te kunnen
slagen.
Vanaf dat schooljaar mogen vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets één
eindcijfer 5 halen. De rest moet minimaal een 6 zijn. Wanneer in schooljaar 2015-2016 het vangnet in
werking treedt, verschuift de opname van de rekentoets in deze kernvakkenregel naar schooljaar
2017-2018.
Op basis van de resultaten in vmbo en havo wordt het moment bepaald waarop het resultaat op de
rekentoets gaat meetellen voor het behalen van het diploma in een vmbo-leerweg of op het havo.
Ter verduidelijking heeft de overheid een flyer gemaakt met betrekking tot het rekenexamen.
http://www.examenblad.nl/document/rekentoets-2015-2016-leerlingen-vo/2016

AGENDA
9 nov
11 nov
11 – 19 nov
12 nov
15 nov
17 nov
18 nov
19 nov
23 nov
24 + 25 nov
26 nov
26 nov
27 nov

19.30 uur Voorlichting ouders, skireis sportklas 2
12.30 – 16.30 uur Auditie Copernicus Live – muzieklokaal
Rapportvergaderingen
Atlas dag personeel – leerlingen vrij
Uiterste tijdstip digitale aanmelding herkansingen M3/4 H4/5 V4/5/6 via website
Algemene jaarvergadering Ouderraad 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00 uur)
Filmdag V4
14.30 – 17.00 uur Schaakcafé
Publicatie op website gesprekstijden oudergespreksavond
Oudergespeksavonden
Kennismaking met het HBO H4 bij inHolland. H4 les tot 12.05 uur.
Scholenberoepenmarkt W.O. verplicht voor V4/V5 locatie: Martinuscollege
Copernicusfonds / Goede doelen presentatie (6e + 7e uur aula)

Kijk voor de complete jaarplanner op onze website.

Volg de Copernicus op Instagram(copernicusinsta) en Facebook via onderstaande link.
Mocht u suggesties of opmerkingen hebben naar aanleiding van de oudernieuwsbrief, kunt u
mailen naar a.knip@atlascollege.nl

