Nieuwsbrief 2019-2020/september 2019
Beste ouder, verzorger,
De eerste maand na de vakantie zit er al weer op! De zomer heeft ons land inmiddels verlaten en de herfst
doet langzaam zijn intrede. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en energie heeft
opgedaan voor het nieuwe schooljaar!
Wij blijven dit jaar ook weer volop in beweging om het Kompaan College verder te ontwikkelen waardoor wij
onze leerlingen nog beter onderwijs kunnen gaan bieden!
Alle medewerkers van Kompaan College wensen u allemaal een heel goed en plezierig schooljaar!

 Nieuws van de directie

Grote stap!
Afgelopen week was een spannende week voor mij. En de spanning
bleek niet voor niets geweest, nu het college van Bronckhorst de
intentie heeft uitgesproken een combinatie nieuwbouw schoolsporthal te gaan bouwen aan de Almenseweg in Vorden. Echt een
hele mooie stap vooruit naar een nieuw schoolgebouw in Vorden!
Op deze momenten besef ik me maar al te goed dat “elke reis van
10.000 mijl, met één stap begint” (chinees spreekwoord). En wij
stappen door dit schooljaar, op weg naar twee prachtige nieuwe
scholen met nog mooier onderwijs voor onze leerlingen!
Roos Willemsen

 Nieuws uit Vorden

Al een paar weken zijn we onderweg in het nieuwe schooljaar. Altijd spannend, een nieuwe start. Nieuwe
klasgenoten leren kennen en jezelf opnieuw openstellen voor anderen. Dat kunnen ‘energievretende’ of juist
‘energiegevende’ zaken zijn. Daarom is het ook zo mooi dat ik de afgelopen startweken zoveel lachende
gezichten heb gezien in de gangen van de school. Iets om trots op te zijn, als ouder/verzorger en als school.
Bart van Toor
Introductieweek
De eerste schoolweek was voor alle leerlingen en
medewerkers een bijzondere. Alle lessen stonden in het teken
van kennismaken en samenwerken. Via verschillende
workshops van verschillende vakken, hebben de leerlingen
een afwisselende en mooie week gekend. De filmpjes/vlogs
die de leerlingen hebben gemaakt, waren leuk om te zien!

Kennismakingsavonden
De ouders/verzorgers van de onderbouwklassen zijn inmiddels allemaal al op school geweest voor een
kennismaking met de mentor en de coördinatoren. Wat fijn om zo’n hoge opkomst en daarmee
ouderbetrokkenheid te zien! We hopen dat we elkaar versterken, zodat we samen het optimale uit uw kind
halen. De ouders/verzorgers van de bovenbouw klassen ontvangen we op 1 oktober aanstaande, de
uitnodiging hiervoor is per e-mail verzonden.
ICT-zaken
Bij de start van dit schooljaar heeft u gemerkt dat we alles vanuit onze nieuwe naam communiceren. Dat
levert hier en daar nog wel wat hiaten op. Verschillende vragen zijn in dat kader gesteld, zoals vragen over
inloggen in Somtoday, speciaal voor ouders. Weet dat we op de achtergrond hard aan het werk zijn om alles
te verbeteren. Inmiddels hebben alle ouders eigen inloggegevens ontvangen.
Ziektevervanging
Helaas zijn we dit schooljaar begonnen met een paar zieken onder de docenten. Mede hierdoor is het
basisrooster al weer op een aantal plaatsen flink gewijzigd. We hebben namelijk vervangers voor de heer
Scholten en de heer Ten Wolde gevonden en direct ingezet. Houdt u daarom alstublieft rekening met
wijzigingen in het rooster, ook wat betreft de begin- en eindtijden van de dagen.
Spreekuren Jeugdverpleegkundige
Vanaf 7 oktober is er elke maand een jeugdverpleegkundige aanwezig (Vorden) en heeft dan een open
spreekuur. De exacte data en tijden zijn terug te vinden in de agenda op de website.

 Nieuws van de Isendoornstraat
We zijn al bijna een maand onderweg in het nieuwe schooljaar!
Medewerkers en leerlingen zijn het schooljaar begonnen met een
introductie. Wat was het fijn om elkaar weer te spreken en kennis
te maken met nieuwe collega’s en leerlingen.
Boukje Bouwmeister

Kennismakingsavond
We kijken terug op een zeer geslaagde kennismakingsavond, waar informatie werd gegeven over algemenen
zaken en waar ouders/verzorgers actief deelnamen aan de verschillende workshops die zij ter plaatse konden
kiezen. De verstrekte informatie, is inmiddels naar iedereen gemaild. Mocht u het niet ontvangen hebben,
stuurt u dan een e-mail naar j.dejong@kompaancollege.nl.
Maatwerkuren
Eerder informeerden wij jullie al over het inschrijven van de maatwerkuren. Graag willen wij nogmaals
attenderen op het feit dat leerlingen zich minimaal steeds één week vooruit kunnen inschrijven voor deze
uren. Inschrijven kan tot 10.30 uur op dezelfde dag. Het niet inschrijven in een maatwerkuur wordt als
ongeoorloofd verzuim gezien. Ik wil u vragen regelmatig met uw kind de keuze van inschrijving te bespreken.
Door verstandig en tijdig in te schrijven kunnen de maatwerkuren effectief worden gebruikt.
Brugklas voetbaltoernooi
Het is al jarenlang een traditie onder brugklasleerlingen van de middelbare
scholen in Zutphen…..Het brugklasvoetbaltoernooi!
Op woensdagmiddag 25 september namen brugklassers van alle
middelbare scholen in Zutphen het tegen elkaar op. Uit klas mxl1a deden
Koen Kooij, Dinand van Tongeren, Luca Voortman, Giovanni Duijn, Kas
Hiddink, Milan Berkelman en Duuk Barendsen mee. Uit klas Mxl1b
voetbalden Sil Kappert en Sebastiaan Zernitz mee. Heren bedankt voor
jullie inzet! We hopen dat jullie een leuke middag hebben gehad!
Eerste driehoeksgesprek
Op dinsdagavond 1 oktober en woensdag 2 oktober vinden de eerste driehoeksgesprekken plaats. De
uitnodiging en een format voor het gespreksverslag heeft de coach naar jullie verzonden. De volgende
driehoeksgesprekken vinden plaats op 2 en 3 maart 2020!
Activiteitenweek
In de week van 14 tot en met 18 oktober vind de eerste activiteitenweek plaats. We zijn druk bezig om een
leuk, gevarieerd programma samen te stellen zodat alle leerlingen een leuke week hebben. Binnenkort
versturen wij gedetailleerde informatie hierover.

 Nieuws van de Wijnhofstraat

Groei aantal leerlingen
Door een groei in de leerlingaantallen en dus het aantal klassen, bleek de locatie Wijnhofstraat te klein.
Als oplossing hiervoor hebben we een extra locatie gehuurd aan de Berkenlaan 106. Op deze locatie worden
de AVO (Algemeen Vormend Onderwijs) vakken voor de leerlingen van bovenbouw deels ingeroosterd.
Daarnaast worden de gymlessen voor de bovenbouw gegeven in de gymzaal aan de Doctor Visserstraat in
Zutphen. Deze lessen vinden plaats nadat de ‘buitenperiode’ is afgelopen. Deze gymzaal is dichtbij de
Berkenlaan, waardoor de pendeltijd zoveel mogelijk wordt beperkt. Janneke Veldhuis
Coördinatoren
De samenstelling van het management team op de locatie Wijnhofstraat ziet er als volgt uit;
 Gerry Roeterdink, coördinator leerjaar 1
 Nancy Rutgers, coördinator leerjaar 2
 Lars Krabbenborg, coördinator leerjaar 3
 Jolijn van Dalen, coördinator leerjaar 4
 Janneke Veldhuis, locatieleider
De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor hun leerjaar. U kunt alle vragen die u heeft over uw
zoon/dochter aan hen stellen. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.
Roosterzaken
Afgelopen donderdag stuurden wij u een bericht met betrekking tot de roosters. Hieronder een
samenvatting van dit bericht. Er komt nog één kwaliteitsslag in het rooster waardoor aanpassingen worden
gedaan met betrekking tot de clustergroepen leerjaar 3 en 4. Wij verwachten dat dit de volgende voordelen
heeft;
 meer rust in de stamgroepen, niet meer voor elk/meerdere vak(ken) in een andere samenstelling.
 tevens een goede basis voor volgend jaar als deze lichting naar leerjaar 4 gaat.
 beperken pendelen tussen de locaties Berkenlaan en Wijnhofstraat
 coach uur voor de bovenbouw klassen in het lesrooster wat tot op heden nog niet gelukt was.
Inloggen in Som

Voor leerlingen en hun ouders/verzorgers van leerjaar 2 en hoger is
het inloggen in Som iets gewijzigd. Hierdoor konden velen niet
inloggen in hun ‘oude’ account. Het probleem hierachter was, dat de
benaming van de school gewijzigd is. Tot nu toe was dit Het Stedelijk
Zutphen, maar per 1 augustus is deze naam gewijzigd naar
Achterhoek VO Zutphen. Mocht u toch nog problemen ervaren met
het inloggen of geen inloggegevens meer hebben, neemt u dan
contact met ons op via info@kompaancollege.nl.

 Algemeen Kompaan nieuws

Ambacht 21
Op 21 september was het weer zover! In Zutphen vond het festival “Ambacht 21” plaats. Dit festival is
speciaal voor kinderen (en hun ouders/verzorgers) die interesse hebben in ambacht en techniek. Tijdens
deze zonnige dag was er aandacht voor de nieuwste technieken, maar ook voor ambachten met een lange
traditie waar met behulp van geduld en vakmanschap mooie dingen gemaakt werden. Een aantal docenten
en leerlingen van het Kompaan College waren ook aanwezig op het onderwijsplein om te laten zien welke
mogelijkheden er zijn.

Schoolfoto’s bestellen
Tijdens de introductieweek zijn er schoolfoto’s gemaakt van de leerlingen door Jan Doornbos,
schoolfotografie. Op 18 september is de nafotografie geweest van leerlingen die niet aanwezig waren tijdens
het eerste moment. Deze of volgende week ontvangen de leerlingen via de mentoren/coaches een briefje
met daarop inloggegevens waarmee de foto’s besteld kunnen worden.
Schoolpasjes
Alle leerlingen ontvangen volgende week hun nieuwe schoolpasje. In tegenstelling wat wij communiceerden,
printen wij geen foto’s af op de pasjes. Dit in het kader van de privacy.
Schoolmail
Alle leerlingen hebben een school e-mailadres. Via deze mail wordt gecommuniceerd door medewerkers
(docenten, coördinatoren, administratie, etc.) en het is dus van belang dat leerlingen hun mailaccount
openen en hun berichten lezen. Onze ervaring leert dat zij dit niet altijd consequent doen en onze vraag is of
u uw zoon/dochter wilt attenderen op het belang van dit e-mailaccount? Alvast hartelijk dank!
Oudercursus ‘Help mijn kind kan niet zonder’
Tactus In oktober start Tactus met de oudercursus ‘Help mijn kind kan niet zonder’. Deze cursus helpt ouders
waarvan het kind problemen heeft met middelen of bijvoorbeeld gamen.
De cursus vindt plaats in Zutphen. Voor meer informatie over de cursus en het aanmeldformulier van de
cursus: https://tactus.nl/teksten/item/bekijk/id/425

Restaurant ’t Wijnhof
Al jaren lang organiseren docenten en leerlingen van restaurant ’t Wijnhof in Zutphen gevarieerde lunches en
diners. De lunches worden gemaakt door de 3e jaars leerlingen die het profiel Horeca, Bakkerij en Toerisme
volgen en de diners worden gemaakt door de 4e jaars leerlingen binnen dit profiel. Voorgaande jaren werden
‘vaste’ gasten schriftelijk uitgenodigd en bleven er vaak maar weinig tafeltjes over voor nieuwe gasten die wij
dan moesten teleurstellen.
Om dit te voorkomen, ontvangen de ‘vaste’ een schriftelijke uitnodiging voor alleen de lunches. De diners
kunnen vanaf volgende week woensdag gereserveerd worden via de website www.kompaancollege.nl. Er
wordt een driegangen diner geserveerd voor € 13,50 (inclusief een kopje koffie/thee). Het eerste diner is op
donderdag 17 oktober.
Lijkt het u leuk en lekker om, samen met uw partner, familie of vrienden, eens te komen dineren in ons
restaurant? Kijk dan vanaf volgende week op de website, u bent van harte welkom!

 Belangrijke data
1 oktober (’s avonds)

Driehoeksgesprekken mavo-XL Isendoornstraat Zutphen

1 oktober

Voorlichtings- kennismakingsavond leerjaar 4, Vorden

1 oktober

Voorlichtings- kennismakingsavond leerjaar 3+4, Wijnhofstraat Zutphen

2 oktober overdag

Driehoeksgesprekken mavo-XL Isendoornstraat

7 oktober

Open Spreekuur Jeugdverpleegkundige (09.30-10.00 uur)

10 oktober

Nationaal Integratiediner door brugklassers, locatie Wijnhofstraat

14 t/m 18 oktober

Activiteitenweek locatie mavo-XL Zutphen en locatie Vorden

21 t/m 25 oktober

Herfstvakantie

5 november

Driehoeksgesprekken, locaties Wijnhofstraat Zutphen en Vorden

5 november

MBO info avond voor leerjaar 3 en 4, informatie volgt

7 november

Leerlingen zonder taak/achterstand na 3e lesuur vrij

