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Feestdagen
Kerst, het feest van l(L)icht. De één viert de geboorte van Jezus, Gods Zoon, de ander viert dat de
dagen weer langer worden; de donkerste tijd is weer geweest. In beide varianten een feest vol
gezelligheid in de familiekring, samen lekker eten… Toch staan we ook even stil bij leerlingen en hun
familie die een groot verdriet te verwerken hebben en het gemis zo pijnlijk ervaren juist tijdens deze
dagen. Wij hopen dat zij in deze donkere tijd toch ook een lichtpuntje mogen ervaren.
In deze nieuwsbrief onder meer informatie over de komende kerstmarathon goede doelen. Via SOM
hebben jullie allemaal al de nodige informatie ontvangen, hieronder nog even de laatste stand van
zaken. Wij wensen alle deelnemers heel veel plezier met de verschillende acties! Altijd spannend
hoeveel sponsorgeld we de twee goede doelen mogen overhandigen.

Feest & Marathon & Afsluiting
Met een schoolfeest afgelopen woensdag waarbij Radio 538 aanwezig was, werd de Kerstvakantie
min of meer ingeluid. De donderdag startte de Kerstmarathon goede doelen. We zamelen met alle
leerlingen van de locatie Isendoornstraat geld in voor twee goede doelen dichtbij:
 voor kinderen van gezinnen in Zutphen die in armoede leven (via Nationaal Fonds Kinderhulp
https://www.kinderhulp.nl/);
 voor onderzoek om levens van mensen met type 1 diabetes te verbeteren en om genezing
mogelijk te maken (via JDRF, dat droomt van een wereld zonder type 1 diabetes (T1D)
https://www.jdrf.nl/).
Beide goede doelen presenteerden zich vorige week. Het was muisstil tijdens de presentaties en we
weten nu allemaal dat geld voor deze twee doelen heel hard nodig is.
De leerlingen hebben zelf acties op touw gezet, maar konden ook mee doen aan de sportmarathon;
het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi waarbij een docententeam het opneemt tegen maximaal 40
leerlingenteams. De eerste wedstrijd start om 8 uur ’s morgens.
Vandaag werd 2019 afgesloten tijdens een leuke
activiteit met de klas en coach.

Joris’ kerstboom in de mediatheek: wie zet jij in het licht?
In het KRO/NCRV programma ‘Joris’ kerstboom’ wordt heel
Nederland in het licht gezet. Op 11 stadspleinen, in meer dan
200 bibliotheken, circa 50 scholen en in 31 Resto VanHartebuurtrestaurants hebben mensen de mogelijkheid een foto
tussen de dennentakken te hangen om een bijzonder persoon
in het licht te zetten.
Dit jaar doet onze mediatheek ook mee! Iedereen kent wel
iemand die het verdient om in het licht gezet te worden. Door
voor diegene een boodschap te schrijven op de kerstbal en die
in de boom te hangen zet je hem/haar in het licht. Er hangen
inmiddels al veel lieve boodschappen in de boom en we hopen
dat nog veel meer leerlingen van de gelegenheid gebruik maken om iemand die het hard nodig heeft
eens in het licht te zetten.

Mediawijsheid
Gamen en social mediagebruik. Het is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Voor de
meeste jongeren is het een leuke hobby met veel voordelen. Voor veel ouders is het gamen een
onbekende wereld en soms een bron van irritatie. Social media maakt onderdeel uit van het dagelijks
leven en is een manier van communiceren. Als er te veel tijd opgaat aan gamen, appen, scrollen en
liken, gaat het lichaam protesteren. Van WhatsApp-duimen en scrollhanden tot sociaal isolement.
In een wereld vol media moet er constant keuzes gemaakt worden. Nog even reageren op de laatste
appjes of ga je slapen? Controleer ik de telefoon van mijn kind of hecht ik meer waarde aan de
privacy? Laat ik mijn kind < 18 jaar games spelen voor 18 jaar en ouder, omdat al zijn vrienden dat
ook mogen of houd ik me aan mijn eigen principes?
Van 8 t/m 15 november was het de week van de mediawijsheid. In deze week stond de vraag
centraal; wanneer kies jij om aan of uit te staan? Een leuke vraag om eens bij stil te staan en om met
je kind over in gesprek te gaan. In de bijlage ‘Beeldschermgebruik’ staat meer over de voordelen en
risico’s en er zijn opvoedtips te lezen.
Visitatie begaafdheidsprofielschool (BPS)
Onze school is sinds 2006 een erkende begaafdheidsprofielschool. Een begaafdheidsprofielschool
kenmerkt zich door het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan
hoogbegaafde leerlingen. Bij Het Stedelijk hanteren we daarbij geen strikte definitie van
hoogbegaafdheid, maar richten we ons op alle leerlingen die bij de PLUS-activiteiten baat zouden
hebben.
We hebben ons als begaafdheidsprofielschool de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en we zijn ook
nog volop in ontwikkeling. Om te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan, is er dit schooljaar een
BPS-visitatie. Op dinsdag 7 april komt er een visitatiecommissie op bezoek, die in gesprek zal gaan
met leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding. Voorafgaand aan het bezoek sturen wij een
informatiedossier op aan de visitatiecommissie. Ook worden er begin 2020 enquêtes uitgezet onder
leerlingen, ouders en medewerkers. Het kan dus zijn dat we u en/of uw kind benaderen om een
enquête in te vullen en/of uit te nodigen voor een gesprek met de visitatiecommissie. We zouden het
enorm waarderen als u daar dan aan mee wilt werken om ons te helpen onze school verder te
verbeteren!

Gebruik schoolaccount
Iedere leerling van het Kompaan College heeft Office 365 Account.Hiermee heb je dus een school email adres en toegang tot een gratis office 365 pakket. Is dit nog niet geïnstalleerd op het device die
uw kind gebruikt, check dan de bijlage!
Opladen pasjes
Voor het maken van kopieën heb je je leerlingpasje nodig. Deze kun je opladen met je betaalpas bij
de oplader in de Grote Beer. Op de lader vind je een (eenvoudige) gebruiksaanwijzing.
Paarse vrijdag 13 december
De tweede vrijdag in december is traditioneel de paarse vrijdag. Op deze dag kun je door het dragen

van de kleur paars je solidariteit met homo- en
biseksuele, lesbische en transgender jongeren laten zien. Dit werd ook massaal gedaan!
Gevonden voorwerpen
Zie je iets bekends op de foto? En ben je iets kwijt? Kom even neuzen bij de receptie!
Gezonde school
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bij ons op school een gezonde keuze kunnen maken als zij
wat eten uit onze kantine of de automaten. Daarom is er besloten dat de zakjes snoep plaatsmaken
voor diverse rijstwafels. Onze cateraar werkt bij dit soort beslissingen samen met het
Voedingscentrum. De komende tijd zullen we in samenwerking met hen en de GGD verder werken
aan dit onderwerp. Samen werken wij aan een gezonde school!

Blues cursus met Nathan
Nathan Becker heeft de afgelopen weken een blues cursus gegeven aan H2a, G2a en MXL2c. Hij
vertelde over het ontstaan van de blues, heeft natuurlijk een heleboel laten horen en hij heeft met
de leerlingen een blues nummer ingestudeerd.
De leerlingen vonden het een pittige opdracht maar het is in vier weken gelukt om als klas samen
een blues te spelen. Een geweldige prestatie!

Op bezoek bij het Slingeland Ziekenhuis?
Uit allerlei onderzoeken is wederom gebleken dat het voor vmbo leerlingen zeer belangrijk is
om door ervaringen een goed beroepsbeeld te krijgen om daarmee een juiste keuze te kunnen
maken voor een beroepsopleiding. Het Slingeland Ziekenhuis, als grootste werkgever in onze
regio, biedt al jaren de mogelijkheid aan vmbo leerlingen om in contact te komen met de
beroepsprofessionals. Niet alleen voor beroepen in de zorg, maar ook voor vele andere
sectoren, in de techniek, facilitair, economie, veiligheid, etc.
Als bijlage het aanbod van de afdelingen en de beroepen. Onderaan in deze bijlage staat de
procedure voor het maken van een afspraak.
Terugblik MBO info avond
Op dinsdag 5 november was de MBO info avond! Aan het eind van de avond, kon ik met mijn
collega’s concluderen dat het weer een groot succes was. Omdat wij graag in kaart wilden brengen
wat leerlingen en hun ouders/verzorgers van deze avond vonden, hebben we een enquête uitgezet
onder leerlingen van leerjaar 3 en 4. We ontvingen ontzettend veel positieve reacties, maar ook
enkele kritische reacties, waarvoor dank! We nemen deze mee in de evaluatie en eventuele
organisatie van de MBO info avond in 2020!
Informatieavond van VO naar MBO door ROC Aventus
Op 16 januari 2020 wordt er een algemene informatieavond voor ouders verzorgers georganiseerd:
‘Van voortgezet onderwijs naar het mbo’. Deze avond is voor alle ouders/verzorgers waarvan hun
kind aankomend schooljaar naar het mbo gaat (mbo-breed!). Tijdens deze avond komen diverse
onderwerpen aan bod zoals o.a.:
 Wat is het verschil tussen vo en mbo?
 Wat is het lesgeld?
 Welke begeleiding is er op het mbo?
 Hoe zit het met de studiefinanciering en reiskosten?
 Hoe is een opleiding opgebouwd?
Het programma ziet er als volgt uit:
19.15 – 19.30 uur
Inloop met koffie/thee
19.30 – 20.15 uur
presentatie: ‘Van voortgezet onderwijs naar mbo’
20.15 – 20.30 uur
gelegenheid tot het stellen van vragen
Waar en wanneer?
Datum
Tijdstip
Locatie

16 januari 2020
19.30 – 20.30 uur
Laan van de Mensenrechten 500, Apeldoorn (gebouw Aventus)

Bij interesse kunt u zich aanmelden via www.aventus.nl/ouderinfo
Frisse feestdagen
Met de komende feestdagen in het vooruitzicht, ontvangen wij als
(gezonde) school informatie die aansluit op de campagne NIX18. Graag
willen wij deze met jullie delen. In de bijlage daarom een ‘frisse
placemat’ van Tactus.

Planning januari 2020
* vrij voor leerlingen zonder taak
Datum
23 december t/m 3 januari
6 januari*
14 + 15 januari
16 t/m 24 januari
25 januari
31 januari*
4 februari
12 februari
14 februari
18 februari
20 + 21 februari
24 t/m 28 februari

Activiteit
Kerstvakantie
Studiedag – alle leerlingen vrij
Rekentoets examenklassen
Toetsweek bovenbouw inclusief mondeling
Open Dag Kompaan College mavo-XL
Organisatiedag
SOS (Stedelijk on Stage) Open podium
Opzicht mavo 3
Presentatie Profielwerkstukken mavo 4
Proeflessen toekomstige brugklasser Kompaan College
Inhaal/Herkansingen leerjaar 3 + 4
Voorjaarsvakantie

Op onze website www.hetstedelijkzutphen.nl staat een agenda die we up-to-date houden en steeds
vullen. Op onze facebook pagina publiceren we geregeld wat er op school gebeurt aan bijvoorbeeld
activiteiten.
De volgende digitale nieuwsbrief verschijnt voor de voorjaarsvakantie.
Nieuw e-mailadres? Dan verzoeken wij u dit zelf aan te passen in SOM. U helpt ons zo ons bestand zo
up-to-date mogelijk te houden, waardoor de communicatie zo goed mogelijk verloopt.

Volg ons op Facebook

Like ons op Instagram

