Nieuwsbrief 2019-2020 – Editie 5 (juni 2020)

Het nieuwe normaal
Vanaf 2 juni zijn de middelbare scholen weer geopend
en wat is het fijn om de leerlingen en elkaar weer ‘live’
te zien en te spreken. Ook al kunnen we nog niet alle
leerlingen tegelijk ontvangen en weer met elkaar
omgaan zoals we dat gewend waren, maar het ‘nieuwe
normaal’ voelt al best een beetje als normaal.
De laatste schoolweken zijn aangebroken en alle
medewerkers zijn druk bezig met het afsluiten van dit
schooljaar en het opstarten van het komende schooljaar. Er staan nog een aantal
activiteiten op het programma voordat we allemaal (leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en
medewerkers) kunnen genieten van de zomervakantie volgens het ‘nieuwe normaal’. In
deze nieuwsbrief informatie over onder andere; geslaagden, boeken inleveren, diploma
uitreiking, schoolkosten schooljaar 2020-2021, vakantierooster 2020-2021, etc.
Ik wens iedereen nog een paar goede laatste schoolweken en onze examenkandidaten
een fantastische diploma uitreiking. Op 16 juli ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar en hopelijk kan ik dan zeggen…..We zien elkaar in september!
Roos Willemsen, directeur

➢ Geslaagden
Met trots kunnen wij melden dat op de locaties in Zutphen en Vorden alle leerlingen, die dit
jaar voor alle vakken examen deden, geslaagd zijn en in de week van 6 juli hun
welverdiende diploma in ontvangst kunnen nemen. Wij vinden dit geen ‘gemakkelijk’
behaald diploma, maar een diploma die leerlingen met grootse trots in ontvangst mogen
menen. Want wat is er veel gevraagd vanaf maart in dit schooljaar…... van ‘normaal’
onderwijs en normale omgang met docenten en klasgenoten naar les op afstand zonder
fysieke interactie met docenten en klasgenoten. Wij nemen onze pet af voor alle leerlingen
die enorm hard gewerkt hebben en het beste uit zichzelf hebben gehaald tijdens deze
‘rare’ tijd.

➢ Diploma uitreiking
De diploma uitreiking is dit jaar voor alle locaties verzet in verband met de coronacrisis
zodat wij iedere kandidaat een leuke afsluiting van hun schooltijd op het vmbo kunnen
aanbieden. Leerlingen en ouders/verzorgers zijn hierover geïnformeerd en hebben een
uitnodiging in kaartvorm ontvangen voor de betreffende avond. Onderstaand toch nog
even de data per locatie, de specifieke informatie volgt op de datum die op de kaart
vermeld staat. Houd de mailbox dus goed in de gaten.
Locatie Vorden

Locatie Wijnhofstraat

6 juli – klas VB4a en VB4b
7 juli – klas VK4c
8 juli – klas VK4d

8 juli – profielen BWI/EO/HBR/MT

9 juli – klas VG4e

9 juli – profielen MVI / ZW

➢ Groot compliment
We hebben de leerlingen op verschillende manieren en zeer
regelmatig een compliment gemaakt over hun inzet en
flexibiliteit tijdens de periode van afstandsonderwijs. Ook jullie
als ouder(s)/verzorger(s) verdienen een groot compliment!
Het is niet gemakkelijk om naast een baan en/of het
huishouden je kind te ondersteunen in het vinden van een
weg binnen de nieuwe schoolsituatie. Wij zijn ontzettend blij
om te zien dat óók op afstand de samenwerking tussen
leerling, ouder/verzorger en school goed verloopt. Veel dank hiervoor!

➢ Boeken inleveren
Op maandag 13 juli worden op alle locaties van het Kompaan College de schoolboeken
ingeleverd. Via Van Dijk zijn alle leerlingen geïnformeerd over de gewijzigde
inleverprocedure. In de week van 29 juni versturen wij informatie die betrekking heeft op
deze inleverdag, zodat leerlingen precies weten hoe laat ze waar worden verwacht.

➢ Boeken bestellen
Vanaf 3 juli is het mogelijk om weer boeken te bestellen voor het volgende schooljaar. Het
advies is om dit voor 17 juli te doen, maar uiterlijk voor 30 juli. Via onderstaande link is te zien
hoe het boeken bestellen ook al weer in zijn werk gaat.
https://vandijk.we-assist.io/help/nl/articles/5b0e954ded308a21892de7fb-film-bestellen

➢ Kluisjes opruimen
Voor de zomervakantie worden alle kluisjes schoongemaakt, het verzoek is
dan ook aan leerlingen om hun kluisje (uiterlijk op 13 juli) leeg te halen. Alle
spullen die er tijdens het schoonmaken nog inliggen worden een korte tijd
bewaard, maar worden daarna geschonken aan een goed doel.

➢ Verlaat je school? Graag je kluissleutel inleveren…
Alle leerlingen die de school verlaten, dienen hun kluissleutel in te leveren. Een deel van de
leerlingen heeft dit al gedaan, maar als dit niet het geval is doe dit dan in ieder geval voor
zomervakantie bijvoorbeeld op op maandag 13 juli tijdens het inleveren van de boeken bij
de conciërge.

➢ Schoolkosten 2020-2021
Als bijlage treft u het overzicht aan van de schoolkosten per leerjaar voor komend
schooljaar. Deze documenten plaatsen we voor de zomervakantie ook op de website.

➢ Aanbod van de GGD
Als bijlage hebben wij het aanbod van de GGD voor schooljaar 2020-2021 toegevoegd.

➢ Voor in de agenda / vakanties schooljaar 2020-2021
Vakantie / Feestdag(en)

Wanneer

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 26 februari 2021

Goede vrijdag + Pasen

2 april t/m 5 april 2021

Meivakantie

26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart

13 mei t/m 14 mei 2021

Pinksteren

23 mei t/m 24 mei-2021

Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021

➢ Voor in de agenda / kompaandagen
Kompaandag

Wanneer

Kompaandagen*

31 augustus + 1 september 2020

Kompaandag**

4 januari 2021

Kompaandagen**

13 juli t/m 15 juli 2021

* leerlingen zijn vrij, de medewerkers van het Kompaan College starten het schooljaar op
** leerlingen zijn vrij op deze dag(en), mits zij geen taken/achterstanden hebben

➢ Voor in de agenda / driehoeksgesprekken
Wanneer
Driehoeksgesprekken *

(deze data zijn nog onder voorbehoud, en worden
direct na de zomervakantie definitief
gecommuniceerd).

Driehoeksgesprek ronde 1

11 november 2020

Driehoeksgesprek ronde 2

14 januari 2021

Driehoeksgesprek ronde 3

17 april 2021

Driehoeksgesprek ronde 4

1 juli 2021

* u ontvangt hiervoor een uitnodiging via de coach, leerlingen zijn vrij op deze dag, mits zij geen
taken/achterstanden hebben.

➢ Oproep Medezeggeschap
De medezeggenschap op het Kompaan College kent verschillende vormen. We zijn veel
met ouders/verzorgers en leerlingen in gesprek om te horen wat goed gaat, maar ook wat
beter kan. Naast de ouder- en leerlingklankbordgroepen, is er ook een officiële
medezeggenschapsraad. In deze raad denken en praten ouders, leerlingen en
medewerkers van het Kompaan College mee over de ontwikkelingen van school. Wij zijn
nog op zoek naar ouders/verzorgers en leerlingen die met ons mee willen denken en
praten over deze ontwikkelingen, maar ook over onderwerpen zoals de jaarkalender,
begrotingen, ouderbijdragen, nieuwbouw, etc. Tijdens de vergaderingen gaat het om
algemene schoolzaken en gaan we niet in op individuele zaken van ouders, leerlingen of
medewerkers. Als er belangstelling is door u of uw kind om plaats te nemen in de MR, stuur
dan voor 7 juli een e-mail naar mr@kompaancollege.nl met daarin een kort CV en
motivatie (waarom ben ik de juiste persoon om plaats te nemen in de MR?). Indien nodig
worden er verkiezingen uitgeschreven.
➢ In de media / op de website
Omdat niet iedereen de krant leest of onze sociale media volgt, staan hieronder links naar
artikelen of sociale media zodat u het toch kunt lezen. Afgelopen weken stonden er twee
leuke artikelen in het contact. Klik op de link om het artikel te openen en te lezen.

https://www.contactnoord.nl/nieuws/algemeen/313170/school-enondernemers-gaan-nauwer-samenwerken-

https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/312237/finaleticketvoor-leerlingen-kompaan-college-zutphen

➢ Net geen bronzen medaille
De leerlingen die zich hadden geplaatst voor de finale van de Scouts Talents, hebben
tijdens de digitale finale net geen bronzen medaille weten te bemachtigen. Zij eindigden
op een keurige vierde plaats met hun ontwerp ‘een pratende bal’. Wij feliciteren Mirte,
Rick, Ram, Sophie en Nienke van harte hiermee en willen ze bedanken voor hun inzet en
enthousiasme.

➢ DIY (do it yourself) / Uilenkast maken
In de afgelopen weken kregen 3e jaars leerlingen van onze locatie in Vorden voor het vak
D&P de opdracht “steenuilenkast op het erf”. De opdracht bestond uit drie keuzedelen,
namelijk;
o 1. Maken van de uilennestkast van hout volgens de
bouwtekening
o 2. Tekenen (3D) van de uilennestkast in SketchUp
o 3. Maken van een begroting, materialenonderzoek
doen en advies geven.
Dit resulteerde in fantastisch mooie resultaten! In de
bijlagen een compilatie de resultaten van de klassen 3A
en 3B.
Zelf ook een uilenkast maken? Check dan even de werkbeschrijving die ook als bijlage is
toegevoegd. Alvast veel succes😉!

Van de jeugdburgemeester / laat je horen!
Premier Rutte deed op 19 mei een oproep aan kinderen en jongeren om mee te denken
over wat belangrijk is voor Nederland na Corona.” Onze jeugdburgemeester Kjeld vindt dit
ook belangrijk en hoort graag wat kinderen en jongeren bezig houdt in deze bijzondere tijd.
De oproep van Kjeld kan je vinden via: www.bronckhorst.nl/ikpraatmee. Hier kan je ook
meteen je stem laten horen!

➢ Rapporten ophalen
Vanaf vrijdag 17 juli hebben de leerlingen vakantie. Normaal gesproken komen de
leerlingen dan naar school om hun rapport op te halen en gezamenlijk af te sluiten met hun
klasgenoten en coach. Hoe we deze laatste dag nu gaan vormgeven weten we nog niet,
maar we doen ons best om toch een gezamenlijke afsluiting te organiseren. Uiteraard is het
een en ander ook afhankelijk van de komende persconferenties. Uiterlijk op 10 juli sturen wij
een bericht met daarin de informatie.

➢ Belangrijke data (2020)
Datum

Omschrijving

24 juni

Driehoeksgesprekken locatie Vorden, leerjaar 1-3

1 juli

Kennismakingsmiddag toekomstige brugklassers, alle locaties

2 juli

Driehoeksgesprekken locatie Wijnhofstraat, leerjaar 1-3

6 juli

Diploma uitreiking VB4a en VB4b, locatie Vorden

7 juli

Diploma uitreiking VK4c, locatie Vorden

8 juli

Diploma uitreiking VK4d, locatie Vorden
Diploma uitreiking BWI/EO/HBR/MT, locatie Wijnhofstraat

9 juli

Diploma uitreiking VG4e, locatie Vorden
Diploma uitreiking MVI/ZW, locatie Wijnhofstraat

13 juli

Boeken inleveren, alle locaties

14 t/m 16 juli

Kompaandagen, leerlingen zonder achterstand/taak zijn vrij

17 juli

Laatste schooldag, rapport ophalen

20 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie

