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De beroepsgerichte tak van het
Kennemer College in Heemskerk
heeft open huis op vrijdag 22 ja-
nuari van 19 tot 20 uur. Via een
online evenement gaan de deu-
ren voor de leerlingen open. Let-
terlijk en figuurlijk krijgen zij een
kijkje in de keuken van beroeps-
gericht. Hoe zien de praktijkloka-
len er bijvoorbeeld uit? Tijdens
deze online avond wordt kennis-
gemaakt met de school, de do-
centen en de leerlingen. Inschrij-
ven is verplicht.
De digitale open dag van het

Gymnasium Felisenum in Velsen-
Zuid is op zaterdag 23 januari van
9.30 tot 13 uur. Tijdens deze alter-
natieve open dag kunnen leerlin-
gen virtueel door het schoolge-
bouw wandelen en in gesprek

gaan met verschillende perso-
neelsleden en scholieren.
Leerlingen die nieuwsgierig

zijn naar het vmbo-onderwijs
van het Clusius College in Castri-
cum hebben twee opties: vrijdag
29 januari van 18 tot 21 uur of za-
terdag van 10 tot 13 uur. Leerlin-
gen maken dan online kennis
met de school en het onderwijs
door video’s te bekijken en live
lessen te volgen.
Webinar
Ook op het Technisch College en
Maritiem College in IJmuiden is
het open huis op vrijdag 29 janu-
ari. Vanaf 19 uur is eenwebinar te
volgen.
Het Nova College in Beverwijk

heeft van 1 tot en met 5 februari
haar online open huis voor het
mbo en vavo.Welke opleiding op
welk moment open huis heeft,
staat duidelijk op de website ver-
meld.
Duin en Kruidberg mavo in

Driehuis geeft op zaterdag 6 fe-
bruari van 10 tot 13 uur een virtu-
ele tour door de school. Het is
mogelijk om contact te leggen
met docenten en de schoollei-
ding.

Ook op het Vellesan College in
IJmuiden is het open huis op za-
terdag 6 februari. Van 10 tot 14
uur is er een virtuele tour door de
school. Er zijn onder andere film-
pjes, quizzen en slideshows.
Op het Jac. P. Thijsse College in

Castricum is de online open dag
op zaterdag 6 februari vanaf 10
uur.
Het open huis van Kennemer

College mavo is op woensdag 10
februari van 18.30 tot 20 uur.
Vooraf kan een goodiebag wor-
den opgehaald. Inschrijven is ver-
plicht.
Het Bonhoeffercollege in Cas-

tricumheeft op zaterdag13 febru-
ari een open huis van10 tot 13 uur.
Op het Ichthus Lyceum in Drie-

huis is de open dag ook op 13 fe-
bruari. De schoolleiding is ervan
overtuigd dat online een goed
beeld kan worden gegeven van
de school.
Het Tender College in IJmuiden

heeft besloten om de open dag
niet door te laten gaan. Normaal
is de open dag een aanvulling op
de rondleidingen die leerlingen
met hun ouders krijgen. De rond-
leidingen gaan wel coronaproof
door.

IJmond # Het voortgezet on-
derwijs in de IJmond is creatief in
het aanbieden van online open
dagen.Dit jaar is het vanwege de
coronamaatregelen niet moge-
lijk om basisschoolleerlingen op
school te ontvangen.Daaromzijn
er verschillende virtuele rondlei-
dingen om de jongeren en ou-
ders/verzorgers een zo goed mo-
gelijk beeld van de school te ge-
ven.

Leerlingen beleven de open dag van de
middelbare school dit jaar digitaal

Beverwijk # Het lokaal Spaans op
het Kennemer College, afdeling
havo, atheneum, gymnasium, is
begin deze week omgetoverd tot
een opnamestudio. Leerlingen Fien
Buijs en Petter van der Geest wor-
den op verschillende plekken van
de middelbare school gefilmd.

Voor extra licht zijn twee licht-
schermen geplaatst. Op de brug-
klassers (beiden 12) staan twee
camera’s gericht. Cameraschuw
zijn ze zeker niet. Vrolijk en en-
thousiast zeggen ze een paar
woordjes in het Spaans. „Hola, me
llamo Fien”, zegt Fien als ze recht
in de camera kijkt. Petter naast
haar zwaait met een Spaanse vlag.
„Adios, hasta luego”, roept hij
voordat hij uit beeld verdwijnt.

Het is voor leerlingen uit groep 8
gebruikelijk om tijdens een open
huis kennis te maken met een
middelbare school. Door corona is
dat nu niet mogelijk. Daarom
houdt de Beverwijkse school, net
als andere scholen in de IJmond,
een virtuele open dag.

Fien (havo 1) en Petter (vwo 1)
vervullen daarbij een bijzondere

rol. Zij nemen de achtstegroepers
en hun ouders of verzorgers mee in
een tour door de school. Van de
ingang, de kluisjes en de pauze-
ruimtes naar de mediatheek, de
sportvelden en verschillende loka-
len.

Het is de eerste online open dag
van het Kennemer College ooit.
Alles wordt uit de kast gehaald om
de sfeer van de school zo goed
mogelijk te laten zien aan leerlin-
gen thuis. Zo zijn twee filmbedrij-
ven ingehuurd die de virtuele tour
hebben gefilmd.

Interactief
Naast de tour zijn er ook interac-
tieve informatierondes over rele-
vante onderwerpen, een quiz en
demonstraties, zoals trampoline-
springen en scheikundeproefjes.

Ook is het mogelijk om live in
gesprek te gaan met leerlingen,
docenten en de teamleider brug-
klas evenals de rector. En er zijn
tien online mini-lessen van bijvoor-
beeld de vakken wiskunde, Latijn,
Grieks, Spaans en kunst.

„Je wilt de leerlingen het liefst in
het gebouw hebben, zodat ze de
sfeer kunnen proeven en de leraren

kunnen spreken. Dan weten groep
8-leerlingen meteen of ze zich
thuis voelen”, vertelt Jaap Maks,
gymdocent en pr-coördinator. „We
proberen een zo breed mogelijk
beeld te geven van de school en hoe
de leerlingen met elkaar en met de
docenten omgaan.”

Deze week zijn de opnames van
de virtuele tour. In de aula zitten
verschillende leerlingen aan tafels.
„Wat moeten we hier eigenlijk
zeggen?”, vraagt Petter aan Maks.
Hij pakt het draaiboek erbij en
vertelt wat de bedoeling is. Uit de
gang de aula binnenstappen, rich-
ting de camera lopen, een paar
zinnen zeggen en aan tafel bij
vrienden en vriendinnen gaan
zitten. Na een ronde oefenen, is het
tijd voor het echte werk.

„Zijn jullie er helemaal klaar
voor?”, roept Maks. „3, 2, 1 en ac-
tie!” De camera loopt, Fien en
Petter wandelen blij de aula bin-
nen. Dan onderbreekt de regisseur
de scène: „Oh sorry, wacht. Jaap, je
stond nog in beeld. We doen ’m
nog een keer.”

Lef
„In het begin vond ik het wel span-
nend”, geeft Petter toe. „Je moet de
tekst goed onthouden. En je moet
niet raar doen, want dan staat het
op beeld.” Fien: „Het is heel leuk
om te doen.” Maks is trots op zijn
leerlingen: „We hebben genoeg
leerlingen die dit ook zouden
kunnen doen, maar deze twee
durven het. En ze doen het met
veel enthousiasme.”

De leerlingen zijn te spreken
over hun schoolkeuze. „Ik vind dit
een hele leuke school’’, vertelt Fien.
,,Er is altijd een gezellige sfeer.
Iedereen gaat leuk met elkaar om.
Dit is een plek waar ik mij gewoon
thuis voel.” Petter: „Ik heb toffe
docenten, een toffe klas en er zijn
supertoffe activiteiten. Het is ook
lekker dichtbij, dus ik ben lekker
snel heen en weer.”

Volgens het Kennemer College
kan een virtuele tour een toevoe-
ging zijn op de traditionele open
dag. Maks: „Bijvoorbeeld voor
leerlingen die willen instromen
door een verhuizing. Maar een
fysiek open huis blijft natuurlijk
het allerleukste voor de leerlingen
uit groep 8. Dan kunnen ze zelf de
proefjes in het scheikundelokaal
doen en zelf door de school lopen.”

De online open dag van het
Kennemer College is op vrijdag 12
februari van 17.30 tot 21 uur. Een-
voudig te volgen via de website van
de school.

REPORTAGE Middelbare scholen nodigen leerlingen virtueel uit

’Zijn jullie er
helemaal klaar
voor? 3, 2, 1, actie!’

Het Kennemer College in Beverwijk is een van de
scholen in de IJmond die zich voorbereidt op een
online open dag. „Het liefst heb je de leerlingen in
het gebouw om de sfeer te proeven.”

Marina de Haan

•iOnline open dagen
Vanwege de huidige
coronamaatregelen is het voor
het voorgezet onderwijs niet
mogelijk om fysieke open
dagen te houden. Daarom zijn
er bij middelbare scholen in de
IJmond virtuele open huizen.

""We proberen
een zo breed
mogelijk beeld
van onze school

te geven

Twee filmbedrijven zijn ingehuurd om het Kennemer College zo goed mogelijk in beeld te brengen. Hier wordt de scène in de aula gefilmd. FOTO’S RONALD GOEDHEER

Fien en Petter begroeten de kijkers thuis in het Spaans. ,,Hola, me llamo Fien.’’

""Het Kennemer
College is

gewoon een
plek waar ik mij

thuis voel

Fien Buijs: ,,Dit is een plek waar ik mij thuis voel.’’

Petter van der Geest: ,,Ik heb toffe docenten en een toffe klas.’’


