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Een mooi verhaal….
In onzekere en onrustige tijden als deze, kan een mooi verhaal soms even helpen. Ik kwam dit
verhaal van de week op een onverwacht moment tegen. Ik vind hem passend bij de manier
waarop we op dit moment voor elkaar zorgen en elkaar helpen om ook in deze tijd het leven wat
gelukkiger te maken.
‘Op een school gaf de leraar elke leerling een ballon en
vroeg hen hun naam erop te schrijven. Nadat alle
ballonnen op school waren losgelaten, lagen ze op de
grond.
De docent gaf de leerlingen de opdracht om de ballon
op naam te vinden, ze hebben er maar 5 minuten voor.
De studenten begonnen met zoeken, maar in 5 minuten
vond geen van hen een eigen ballon.
Vervolgens zei de leraar dat elke leerling een ballon van
de vloer moest oppakken en die aan degene met de naam erop moest geven. Binnen een paar
minuten had elke student zijn eigen ballon.
De leraar zei toen: "Kinderen, geluk is als ballonnen. Als je alleen naar je eigen ballonnen zoekt, is het
moeilijk te vinden. Als we voor elkaar zorgen, als we elkaar helpen, is geluk gemakkelijker te vinden.’
Ondanks deze onzekere, verwarrende en soms angstige tijden, wens ik jullie een goede meivakantie.
Let op uzelf, let op elkaar en blijf gezond! Roos Willemsen, directeur.
➢ Aanmeldingen
Tot 15 maart jongstleden konden toekomstige brugklassers zich aanmelden bij het Kompaan
College. Op dit moment tellen we 238 nieuwe eerstejaars Kompanen die we verdelen over 5 klassen
op de locatie Wijnhofstraat, 4 klassen op de locatie Vorden en
2 klassen op de locatie
Isendoornstraat. Soms komt er nog een verzoek tot aanmelden binnen en deze honoreren we
uiteraard ook, mits de aanmelding passend is bij onze school.
➢ Van de GGD / coronavirus
Via de GGD ontvingen wij twee linkjes waar
ouder(s)/verzorger(s) informatie kunnen lezen over
onderwerpen rondom opgroeien, opvoeden en gezondheid
in de tijden van corona. Ze verwijzen naar websites, waarvan
de GGD weet dat deze up-to-date blijven.
https://mailchi.mp/2fc8b0bef750/ggdnogcorona-6913820
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/gezond-op-school/inspiratie-thuisonderwijs-tijdenscoronacrisis

➢ Van de GGD/groepsvaccinatieprogramma uitgesteld
Vanaf 16 maart 2020 onderbreekt GGD Noord- en Oost-Gelderland het Rijksvaccinatieprogramma
voor alle 4- tot 18-jarigen in de 21 gemeenten in de regio. De BMR/DTP en HPV-vaccinaties worden
verplaatst naar het najaar van 2020. De meningokokkenvaccinaties gaan wel door maar op kleinere
schaal en op een ander moment.
Reden hiervoor is dat de GGD alle capaciteit nodig heeft voor de inzet tegen het coronavirus. Ook
geeft de GGD hiermee gehoor aan de oproep met niet meer dan honderd mensen tegelijk op één
locatie te zijn. De BMR/DTP en HPV-vaccinaties zijn standaardvaccinaties die uitgesteld kunnen
worden tot het najaar van 2020. De meningokokkenvaccinaties horen bij een uitbraakmaatregel,
daarom worden deze vaccinaties nog wel gegeven. Voor de meningokokkenvaccinaties stelt de
GGD wel een nieuwe planning en werkwijze op, deze vaccinaties vinden in ieder geval plaats vóór
juli 2020. De kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen bericht over de nieuwe vaccinatiedata
➢ Tweevoudig Nederlands Kampioen
Jim Wijnen, Xander Lensink en Meike van der Leur (4e jaars
leerlingen van de Wijnhofstraat) wonnen in februari de provinciale
kampioenschappen Skills binnen het profiel Media, Vormgeving &
ICT, waarmee zij zich plaatsten voor de Nederlandse
Kampioenschappen. Tijdens deze kampioenschappen voerden
alle teams binnen genoemd profiel dezelfde opdrachten uit,
waarbij zij verschillende onderdelen uit moesten voeren.
De uitvoering van de opdrachten werd beoordeeld door
vakkundige juryleden die de eindresultaten van Jim, Xander en
Meike als beste beoordeelden. Hierdoor werden zij eerste in het vak Media, Vormgeving en ICT.
Doordat meerdere teams uit de Gelderse afvaardiging – Gelderland Giants – de eerste plaats
behaalden binnen hun profiel, werd het Gelders team ‘overall’ kampioen van Skills Talents,
waarmee Jim, Xander en Meike hun tweede titel in de wacht sleepten.
➢ Winnaar voorleeswedstrijd
De vierde editie van de voorleeswedstrijd op het Kompaan College, het
Stedelijk en het Eligant Lyceum was een groot succes! Een feestelijke
bijeenkomst met mooie muziek en zang, en een leuk optreden van
schrijfster Marloes Morshuis. Zij nam ook plaats in de jury. Maar het
belangrijkste was natuurlijk het optreden van onze finalisten! Alle zes
hebben prachtig voorgelezen. Maar er kan er maar één de winnaar zijn:
Ilse Harmsen (Eligant Lyceum)! Van harte gefeliciteerd!
➢ Oudertevredenheidsonderzoek
De kwaliteit van onze school vinden wij erg belangrijk. We zijn dan ook
heel erg benieuwd hoe tevreden u bent over het Kompaan College. Uw
mening helpt om ons onderwijs steeds beter te ontwikkelen. Om dit te monitoren hebben wij u in
maart per e-mail een verzoek verzonden met de vraag of u wilde deelnemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek.
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan willen wij u vragen om dit alsnog te doen, we stellen uw
mening namelijk erg op prijs! De link voor het onderzoek is op te vragen door een e-mail te sturen
aan info@kompaancollege.nl. Vervolgens kunt u de link kopiëren en plakken in uw browser. Invullen
kan tot en met 28 april aanstaande. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Heeft u al wel deelgenomen aan het onderzoek, hartelijk dank hiervoor! Mede door uw menig
kunnen we ons onderwijs blijven ontwikkelen.

➢ Jullie staan niet alleen!
Via de gemeente Zutphen ontvingen wij twee flyers die gemaakt zijn
voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). De flyer ‘Hey, hoe gaat het
met jou’ is bedoeld voor leerlingen, hierop staat hoe zij in contact
kunnen komen met iemand wanneer zij daar behoefte aan hebben. Op
de flyer ‘Scholieren, onze superhelden’ staan tips voor leerlingen (en hun
ouder(s)/verzorger(s) over hoe de periode van ‘afstandsleren’ en ‘social
distancing’ dragelijk(er) en gestructureerd kan blijven of worden.
Deze link verwijst naar de ‘corona pagina’ op de website van de gemeente Zutphen. Hierop staat
informatie voor scholieren, jeugd, jongeren en ouder(s)/verzorger(s) van kinderen tussen 0-18 jaar.
➢ Van het decanaat / bijlage toegevoegd
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd, waarin allerlei informatie terug te lezen is over
verschillende online mogelijkheden die MBO’s aanbieden. Leerlingen hebben dit al ontvangen in
hun schoolmail, maar we kunnen ons voorstellen dat ouder(s)/verzorger(s) dit ook interessant vinden
om te lezen en te weten.
➢ Voor leerlingen / verdiep je eens in het beroep van je ouders/verzorgers
Je bent al een tijdje thuis aan het werk voor school, maar je ouders/verzorgers zijn dat misschien ook
wel …Omdat iedere VMBO leerling een aantal ervaringen moet delen in het loopbaandossier, kun je
gebruik maken van het feit dat zij thuiswerken. Denk hierbij aan de volgende vragen;
✓ Welke beroep doet/n je ouder(s)?
✓ Kan je vader en/of moeder thuis werken? En waarom is dat (niet) zo?
✓ Als je ouders thuis werken, wat valt je dan op aan het werk van je ouders? Wat wist je al / wat
wist je nog niet?
✓ Welke werkzaamheden horen bij dit beroep?
✓ Zou jij dit beroep ook willen doen? En waarom is dat zo?
✓ Voor de bovenbouw extra vragen:
o Welke opleiding heeft je vader en/of moeder hiervoor de gedaan?
o Kun je een linkje vinden naar de het beroep of de opleiding op: www.kiesmbo.nl (vmbo)
of www.studiekeuze123.nl (hbo en wo).
✓ Andere opmerkingen of vragen
Je kunt van deze ervaring een kort verslagje maken in je loopbaandossier (mavo-XL leerlingen klas 1
kunnen dit verwerken in hun digitale etalage). Dit kun je doen bij www.mijnloopbaandossier.nl.
Inloggen met je school e-mailadres. Kies voor de optie “anders” & voeg een foto als het even kan
een foto toe!
➢ Ervaringen…en (loopbaan)vragen?
Wij zijn ook thuis aan het werk, maar heb jij loopbaanvragen of vragen voor de decaan?. Wij zijn
beschikbaar via de mail of Microsoft Teams. Stuur een berichtje en wij zullen zo spoedig mogelijk
antwoorden. Je kunt ook je mobiele telefoonnummer erbij zetten dan kunnen we je eventueel
bellen. Met vriendelijke groet van Luc Schafrat en Sandra Goulmy (decanen)

➢ 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.
✓

Jim, Meike en Sander werden tweevoudig Nederlands Kampioen
Skills. In de Stedendriehoek stond een persbericht hierover. Klik hier
om het artikel te lezen.

✓

De afgelopen weken worden veel opdracht door leerlingen thuis
uitgevoerd zodat zij toch met hun schoolwerk verder kunnen gaan. Sommige van deze
opdrachten (schoonmaken, eten bereiden, challenges) worden gefilmd zodat de opdracht
beoordeeld kan worden. Graag maken wij u attent op deze filmpjes door u te verwijzen naar
Facebook. Klik hier voor onze Facebookpagina.

✓

Docenten van onze sectie Media, Vormgeving en ICT maakten een filmpje om iedereen een
hart onder de riem te steken. Wilt u deze bekijken, klik dan hier.

✓

Via deze link, is alle ‘algemene’ informatie terug te lezen die verzonden is met betrekking tot de
werkwijze van onze school in verband met het coronavirus.

✓

Via “Educatiepunt” werd het Kompaan College getagd in een Facebookbericht, omdat het
Kompaan College (locatie Vorden) gaat samenwerken met hen met betrekking tot het
onderzoek “wat doen planten met het klimaat in onze klas?” Educatiepunt schreef hier een
artikel over en deze is te lezen door op deze link te
klikken.

✓

Het Kompaan College is een samenwerking met “Educatiepunt” aangegaan met betrekking tot
praktijk-realistisch leren in de onderbouw. Klik hier voor het artikel.

✓

Dit filmpje laat zien hoe leerlingen van klas 3 en 4 van het Kompaan College in Vorden onderwijs
volgen binnen bedrijven en instellingen in de gemeente Bronckhorst en wat het belang is van
een sterke vmbo school in Vorden. Het filmpje is gemaakt door leerlingen van het Kompaan
College die het beroepsprofiel media vormgeving en ICT gekozen hebben. Met deze praktijk
realistische opdracht hebben zij de module “audiovisuele vormgeving en productie” afgerond
voor hun opleiding.

➢ In de volgende nieuwsbrief
Op de achtergrond zijn we inmiddels ook bezig met de afsluiting van dit
schooljaar en de voorbereidingen van komend schooljaar. Er is hard gewerkt
aan het vakantierooster voor volgend jaar, maar ook zijn de schoolkosten
vastgesteld. Bij de volgende nieuwsbrief voegen wij het vakantierooster en het
overzicht ‘schoolkosten’ toe. Daarnaast wordt er korte informatie verstrekt over
het inleveren van de boeken, de uitreiking van diploma’s en de rapporten.

➢

Belangrijke data (2020)

Datum

Omschrijving

23 april t/m 5 mei

Meivakantie, alle leerlingen vrij

11 mei t/m 22 mei

Maken van laatste toetsen op school volgens richtlijnen RIVM, leerjaar 4

21 mei + 22 mei

Hemelvaart + dag na Hemelvaart, alle leerlingen vrij

26 mei

Driehoeksgesprekken mavo-XL Isendoornstraat, leerjaar 1

30 mei + 1 juni

Pinksteren, alle leerlingen vrij

1 juni

Deadline cijfers gemaakte toetsen 11mei t/m 22 mei, leerjaar 4

3 juni

Ophalen cijferlijst, leerjaar 4 (uitnodiging volgt)

16 juni*

‘klaar voor de brugklas’, toekomstige brugklassers alle locaties
(onder voorbehoud)

18 juni

Kompaannieuws editie 5

24 juni

Driehoeksgesprekken locatie Vorden, leerjaar 1-3

2 juli

Driehoeksgesprekken locatie Wijnhofstraat, leerjaar 1-3

De meivakantie is vanaf donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei. Of we elkaar weer kunnen
ontmoeten op 6 mei hangt af van de persconferentie van vandaag.
Uiteraard informeren wij u als er wijzigingen komen in de maatregelen zoals die nu gelden en over
wat dit betekend voor de leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s).
Voor nu wensen wij jullie alvast (en toch) een hele fijne

