Nieuwsbrief 2019-2020 – Editie 4 (februari 2020)
 Leerlingen en onderwijsontwikkeling
Mijn goede voornemen voor 2019 was leerlingen actiever
betrekken bij de ontwikkeling van het Kompaan College. En
nu aan het begin van 2020 heeft deze betrokkenheid van
leerlingen, een vaste vorm gekregen in een klankbordgroep
waar leerlingen zitting in nemen. Op 22 januari jl. kwamen
leerlingen uit onder- en bovenbouw, van de locaties in
Vorden en Zutphen voor het eerst bij elkaar in het restaurant
aan de Wijnhofstraat. We bespraken de plus- en
ontwikkelpunten van het onderwijs nu, we bespraken de
nieuwbouwplannen in Vorden en Zutphen. Leerlingen hebben
mij voorzien van informatie en goede ideeën. Leerlingen
kwamen met hele praktische en doordachte tips voor de
nieuw te bouwen school. Na afloop bracht ik twee leerlingen
met de auto weer terug naar Vorden en ik besefte me dat
leerlingen zoveel weten en de kennis vanuit hun perspectief
van onschatbare waarde is bij het ontwikkelen van onderwijs.
Ik zie nu al uit naar de volgende bijeenkomst met de klankbordgroep
leerlingen, ook dan zullen de leerlingen mij weer veel leren.
Voor nu wens ik jullie een goede voorjaarsvakantie!
Roos Willemsen, directeur
 Terugblik open dagen
Op zaterdag 11 januari en zaterdag 25 januari openden wij met trots de deuren van onze
drie locaties. Op elke locatie ontvingen wij gemiddeld 275 toekomstige brugklasleerlingen
met hun ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de open dag konden de leerlingen een dag van een
Kompaan leerling volgen, gebaseerd op het nieuwe basisrooster, welke vanaf 1 augustus
2020 start. Tijdens deze ‘dag’ maakten zij kennis met alle vakken die het Kompaan College
aanbiedt, maar ook met de nieuwe lijnen die wij vanaf komend schooljaar te kiezen zijn.
Op de locaties in Zutphen kunnen leerlingen extra Kunst&Cultuur volgen en op de locatie in
Vorden kunnen leerlingen zich meer verdiepen in Sport&Gezondheid. Samen met collega’s
van het Baudartius College worden deze lijnen opgezet en vormgegeven. Wij zijn
ontzettend blij met de uitbreiding van ons onderwijs en de fijne samenwerking die wij
mogen ervaren.
 Aanmelden
Aansluitend op de open dagen hebben we proeflessen georganiseerd op alle locaties,
waar gemiddeld 45 toekomstige brugklasleerlingen zich voor inschreven. Voor
ouder(s)/verzorger(s) was een apart programma opgesteld. Dit leidde tot mooie
gesprekken waar wij veel informatie door hebben ontvangen die we kunnen gebruiken
binnen onze ontwikkelingen. Vanaf 1 maart tot 15 maart kunnen de groep 8 leerlingen zich
aanmelden bij het Kompaan College.

 Modules mavo-XL leerjaar 1 (locatie Isendoornstraat)
Aan het einde van januari zijn de modules van periode 1 afgesloten. Vanaf 4 februari zijn
we gestart met ronde 2 en konden leerlingen kiezen uit de modules; uiterlijke verzorging,
judo, repair café, zelfverdediging (wegens succes uit de eerste ronde, is deze module
nogmaals aangeboden), Dungeons and Dragons en It takes two to tango. In de bijlage is
een flyer bijgesloten zodat u kunt lezen wat de modules inhouden. Onderstaande foto’s zijn
gemaakt tijdens de eerste ronde in de module ‘zelfverdediging’.

 LOB in Zutphen
In de week van 13 januari werd de LOB week georganiseerd voor de 1e en 2e jaars
leerlingen van de locatie Wijnhofstraat. Tijdens deze week maakten leerlingen kennis met
verschillende beroepen door zichzelf in te schrijven voor een gastles. De gastlessen werden
verzorgd door ouders/verzorgers van leerlingen, maar ook door bedrijven uit de regio. Het
aanbod was heel divers waardoor er echt iets gekozen kon worden. Als afsluiting van deze
week hebben de leerlingen op vrijdag een snuffelstage doorlopen. De leerlingen van de
mavo-XL konden op vrijdag diverse gastlessen bijwonen. Het was een drukke, maar
leerzame week die zeker voor herhaling vatbaar.
 LOB in Vorden
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben een ander programma in het kader van LOB. Zo gaan
de 1e jaars leerlingen een dagje stage lopen op het werk van hun vader, moeder,
familielid, etc. De 2e jaars leerlingen gaan bedrijven bezoeken om zo kennis op te doen van
verschillende beroepen. Deze activiteiten vinden plaats in april 2020 en hier wordt nog
nadere informatie over verstrekt.
 Opzicht leerjaar 3
Op 12 februari hebben alle leerlingen uit leerjaar 3 (uit Zutphen) een kijkje genomen op
verschillende MBO scholen in de omgeving. Tijdens deze activiteit konden zij ervaren hoe
het is om naar het MBO te reizen, op het MBO rond te lopen en les te krijgen. Na afloop
kregen we verschillende reacties van leerlingen: “Nu weet ik zeker dat ik dit wil gaan
doen” of nou ik weet wel dat ik deze opleiding ga kiezen maar ik twijfel nog over de
locatie. Omdat Vorden onder het netwerk van de Achterhoek valt, konden alleen
‘Zutphense’ leerlingen hier gebruik van maken.

 Reminders voor leerlingen leerjaar 3 & 4
 Open dagen klas 3 en klas 4; afgelopen weken zijn de open dagen van de
verschillende MBO’s geweest. Veel leerlingen zijn hier naar toe gewest en komen
hierdoor steeds een stapje dichter bij hun studiekeuze. Er zijn nog wel open dagen
dit jaar, check hiervoor de open dagen kalender.
 Aanmelden MBO; leerlingen het examenjaar, moeten zich voor 1 april aanmelden bij
de MBO opleiding van hun keuze. Dit is een wettelijk vastgestelde datum. Leerlingen
die hun keuze nog niet gemaakt hebben omdat zij het nog niet precies weten,
kunnen terecht bij hun coach/mentor of decaan (Sandra Goulmy of Luc Schafrat).
 Vak- & profielkeuze
In de afgelopen periode zijn 2e jaars en 3e jaars leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)
tijdens een voorlichtingsavond geïnformeerd over de vak- en/of profielkeuze die gemaakt
moet worden. Inmiddels zijn (bijna) alle formulieren ontvangen en worden deze verwerkt in
ons leerlingensysteem. Tijdens de komende driehoeksgesprekken is deze keuze één van de
punten op de ‘agenda’. Misschien kunt u dit onderwerp nog eens bespreken met uw
zoon/dochter. Derdejaars leerlingen van de Wijnhofstraat, hebben hun profielkeuze vorig
schooljaar al gemaakt en maken binnen hun profiel alleen een vakkeuze.
 ID-fraude
Het Ministerie is een voorlichtingscampagne gestart voor jongeren die vaak (naïef)
slachtoffer zijn van ID-fraude. Door deze campagne willen zij jongeren laten weten dat zij
ID-fraude plegen wanneer zij een ID lenen, uitlenen of vervalsen. Inmiddels hangen op alle
locaties posters (zie bijlage). Ook is informatie na te lezen via https://eerlijkoverjeid.nl of een
filmpje te bekijken op YouTube via https://youtu.be/FjLGi5o2-C8. Deze informatie ontvingen
wij via de gemeente Bronckhorst, maar willen wij graag me u delen om zo het gesprek met
uw kind aan te kunnen gaan over dit onderwerp.
 Convenant veilige school Zutphen
Deze week heeft een gesprek plaatsgevonden met de
Zutphens Voortgezet Onderwijsscholen, omdat opgemerkt is
dat leerlingen een andere school bezoeken (dan waar ze les
volgen) en hierbij overlast veroorzaken. Zodra dit gesignaleerd
wordt, gaan we met de ‘bezoekende’ leerling in gesprek en
informeren we de school waar de leerling les volgt. Daar waar
nodig, worden eventuele camerabeelden van dit
ongewenste bezoek tussen de scholen gedeeld. Deze
beelden worden uitsluitend gebruikt om iemand te herkennen
en worden nadat ze bekeken zijn direct verwijderd. Op de
website staat het convenant Veilige school (Zutphen) waarin
het één en ander terug te lezen is.
 Help mijn kind kan niet zonder!
Eind maart 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 en de eerste bijeenkomst is op 27 maart. Door op
onderstaande link te klikken krijgt u meer informatie hierover en komt u ook bij het
aanmeldformulier. Ook is een flyer bijgesloten die u kunt raadplegen voor informatie.
https://tactus.nl/teksten/item/bekijk/id/425.

 Blij nieuws
In de afgelopen maanden zijn een aantal medewerkers van het Kompaan College een
trotse ouder geworden en dit blije nieuws willen wij graag delen.
 Marije Gerritsen (docent Engels, locatie
Isendoornstraat) is op 9 januari bevallen van een
dochter met de naam Arwen.
 Nicole Kemerink op Schiphorst (coach van leerlingen
klas K1b, locatie Wijnhofstraat) is op 29 januari moeder
geworden van zoon Marne.
 Marlou Jansen (mentor klas VB4A, locatie Vorden) is op
vrijdag 7 februari moeder geworden van zoon Stijn.
Mochten er leerlingen zijn die (alsnog) een kaartje willen sturen, dan kan dat natuurlijk! Het
kaartje kan gestuurd worden naar; Kompaan College / t.a.v. ……., (naam van ontvanger) /
Postbus 4031 / 7200 BC Zutphen. Wij zorgen dat de post bij de juiste persoon terecht komt.
 Red een leven…..Reanimeer!
Leerlingen die het keuzedeel "Mens&Zorg" hebben gekozen, volgden op 29 januari een
cursus reanimeren en EHBO. In totaal volgden 11 leerlingen (niveaus basis en kader)deze
cursus die werd gegeven door 2 medewerkers van Action en Care uit Winterswijk. In
stappen leerden de leerlingen eerste hulp bij ongevallen te verlenen en te reanimeren door
middel van borstcompressies en het gebruik van de AED. Het was een leerzame en toch
ook wel spannende middag en aan het einde van de middag hebben alle deelnemende
leerlingen een certificaat ontvangen.
Wij feliciteren hen allemaal met het behalen van dit ‘levensreddende’ certificaat!

 Door naar de Nederlandse Kampioenschappen
Op 11 februari waren de provinciale kampioenschappen SKILLS en daar deden een aantal
leerlingen van de locatie Wijnhofstraat aan mee. De leerlingen deden mee vanuit de
opleiding Media, Vormgeving en ICT en zijn kampioen van Gelderland geworden. Door het
behalen van deze titel, strijden zij binnenkort
voor de landelijke titel tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen SKILLS in Leeuwarden op 4
maart aanstaande. Voor meer informatie over
deze kampioenschappen, kijk op de
website https://worldskillsnetherlands.nl/
Wij zijn enorm trots op 'onze' leerlingen met het
behalen van dit resultaat door het gebruiken
van hun talenten!
 Voorleeswedstrijd
Net als voorgaande jaren staat er een voorleeswedstrijd op de agenda. Dit jaar is de finale
op 10 maart. Deze wedstrijd is voor alle leerlingen die les volgen aan de locatie
Isendoornstraat, ongeacht op welke school zij zitten. Dus de leerlingen van het Kompaan
College (mavo-XL leerjaar 1), het Eligant Lyceum en het Stedelijk mogen hieraan
deelnemen. In de bijlage is de uitnodiging hiervoor bijgesloten.
 In de media
Het Kompaan College is de afgelopen periode een enkele in de
media gnoemd, maar daarnaast zijn er ook ‘zaken’ die wij op onze
sociale media delen. Omdat niet iedereen de krant leest of onze
sociale media volgt, staan hieronder links naar de artikelen of
sociale media zodat u het toch kunt lezen.
 Leerlingen hebben na afloop van het open huis op de locatie Wijnhofstraat, een
aftermovie gemaakt van deze dag. Klik hier om deze te bekijken.
 Op 23 januari is er een artikel verschenen op “Zutphen 24” over 4e jaars leerlingen
(locatie Wijnhofstraat) die voor hun eindexamen “Multimedia” een opdracht bij
Praktijkonderwijs in Zutphen hebben uitgevoerd. Klik hier om het artikel te lezen en
het eindresultaat te zien.
 Op 8 februari stond een artikel in de Stentor over Eligant Buiten die met één klas
wil starten in Vorden. Door hier te klikken, is het artikel te lezen.

 Belangrijke data (2020)
Maart 2020
2 maart

Maken examenfoto, locatie Vorden (12.45 uur)

2 maart

Inschrijven herkansingen rekenen en D&P leerjaar 4, locatie Vorden

3 maart

Driehoeksgesprekken mavo-XL 1 locatie Isendoornstraat

6 maart

Deadline (12.00 uur) aanvraag herkansing D&P, locatie Vorden

10 maart

Finale voorleeswedstrijd locatie Isendoornstraat

11 maart

Deadline (12.00 uur) aanvraag herkansing rekenen, locatie Vorden

13 maart

NL Doet (Zorg&Welzijn), locatie Wijnhofstraat

16 maart

Meegeven akkoordverklaring cijfers D&P leerjaar 4, locatie Vorden

16 maart

Aanvragen herkansing leerjaar 3 en 4, locatie Vorden

16 maart

Herkansing rekenen leerjaar 4, locatie Vorden

18 maart

Akkoordverklaringen (cijfer D&P) uiterlijk 12 uur retour, locatie Vorden

20 maart

Excursie Den Haag leerjaar 2, locatie Wijnhofstraat

20 maart

Deadline (12.00 uur) aanvraag herkansing leerjaar 3 en 4, locatie Vorden

24 maart

Ondertekenen cijferlijst profielvak (tijdens les), locatie Wijnhofstraat

24 maart

Herkansingen leerjaar 3 en 4, locatie Vorden

12 februari 2020

Opzicht leerjaar 3 en 4 locatie Wijnhofstraat

30 maart

Driekhoeksgesprekken, locaties Wijnhofstraat en Vorden

April 2020
6 april t/m 18 april

Stage leerjaar 3 GL/TL, locatie Vorden

6 april t/m 11 april

Stage leerjaar 3 BB en leerjaar 4 KB, locatie Vorden

6 april t/m 11 april

CSPE leerjaar 4 BB en leerjaar 4 GL/TL, locatie Vorden

6 april t/m 14 april

CSPE leerjaar 4, locatie Wijnhofstraat

9 april

CAO ontwikkeldag, leerlingen vrij na 3e lesuur vrij die geen taak, achterstand
of praktijkexamen hebben

10 april + 13 april

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

14 april t/m 22 april

Stage leerjaar 3, locatie Wijnhofstraat

14 april t/m 18 april

CSPE leerjaar 4 KB, locatie Vorden

16 april

Ondertekenen SE cijferlijst, locatie Wijnhofstraat (informatie volgt)

16 april

Maken examenfoto leerjaar 4, locatie Wijnhofstraat

16 april + 17 april

Bedrijfsbezoek leerjaar 2, locatie Vorden

17 april

Uitdelen akkoordverklaring cijfers SE leerjaar 4, locatie Vorden

17 april

Mee naar het werk leerjaar 1, locatie Vorden

20 april

Start afname cito leerjaar 3 GL/TL, locatie Vorden

20 april t/m 22 april

Middeleeuwenproject leerjaar 1, locatie Vorden

21 april

Akkoordverklaring voor 12.00 uur retour,

21 april + 22 april

Globaland XL leerjaar 2, locatie Vorden

23 april t/m 5 mei

Meivakantie

De voorjaarsvakantie is vanaf maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari. We zien
de leerlingen graag weer op maandag 2 maart aanstaande. Voor nu wensen wij jullie een

De volgende nieuwsbrief komt uit voor de meivakantie!

