Nieuwsbrief 2019-2020 – Editie 6 (juli 2020)

➢ Bestaat een ‘gewoon’ schooljaar?
Elk jaar voordat de zomervakantie begint, bedenk ik
me dat er weer een bijzonder schooljaar voorbij
gegaan is. Door de uitbraak van het corona-virus
werd het een jaar zonder eindexamens, een jaar met
een tijd lang 100% digitaal onderwijs op afstand,
maar vooral een jaar zonder elkaar lange tijd fysiek
te zien. Ik vond het mooi om te merken dat
leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers het
‘nieuwe normaal’ vlug oppakten en zeer flexibel
toonden in deze nieuwe manier van onderwijs. Maar
hoe fantastisch was het om te zien dat leerlingen en docenten blij waren om elkaar weer
fysiek te zien toen dat weer mocht. Wat is een ‘gewoon’ schooljaar en bestaat dat eigenlijk
wel?
Via deze weg wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie als leerlingen en
ouders/verzorgers te bedanken voor jullie medewerking, begrip, steunende woorden,
positieve en kritische feedback. We hebben het samen gedaan, dank hiervoor!
Ik wens jullie allemaal een fantastische zomervakantie toe met de mensen die jullie lief zijn.
Tot in september en blijf gezond! Roos Willemsen, directeur

➢ Eerste Kompaan diploma’s
Vorige week stond bijna helemaal in het teken van de diploma uitreikingen. Vanwege de
nog geldende maatregelen moesten we toch wat dingen anders doen dan normaal,
maar is het gelukt om voor iedere leerling een feestelijk afsluiting te verzorgen waarbij toch
enkele gasten aanwezig konden zijn. Met het ontvangen van de eerste Kompaan
diploma’s, hadden de leerlingen een primeur te pakken. Wij vonden het een feest om het
te organiseren. We wensen alle leerlingen veel succes met hun vervolgopleiding👍.

➢ Huisvesting
Zoals jullie allemaal ongetwijfeld weten is het
de bedoeling dat voor het Kompaan College
zowel in Vorden als in Zutphen nieuwbouw
gerealiseerd gaat worden. In de gemeente
Zutphen was het besluit al langer genomen
dat het Kompaan College nieuwbouw krijgt
op de Mars en op 2 juli jongstleden heeft de
gemeente Bronckhorst ook het besluit
genomen een nieuw schoolgebouw in
Vorden te realiseren voor het Kompaan
College. De architect is al aan het tekenen,
leerlingen en collega’s denken mee over hoe
het gebouw eruit moet komen te zien. Voordat de school er echt staat hebben we nog wel
een aantal jaren te gaan, maar we komen steeds een stukje dichterbij.
Komend schooljaar blijft de situatie nagenoeg gelijk of blijft het zoals die nu is, hieronder
staat het een en ander uitgelegd.
o In Vorden hebben we twee locaties, één aan de Het Hoge en één aan de
Nieuwstad.
o In Zutphen krijgen de leerlingen die een basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
volgen les aan de Wijnhofstraat, het gebouw aan de Berkenlaan 106 gaan we
komend jaar niet meer gebruiken.
o De mavo-XL leerlingen aan de Isendoornstraat in Zutphen krijgen aan die locatie
les. Op de Isendoornstraat 1 (gebouw Baudartius College) en Isendoornstraat 3
(gebouw van Het Stedelijk) verdelen op dit moment het Baudartius College, het
Stedelijk lyceum en mavo, het Eligant Lyceum én de mavo-XL van het Kompaan
de beschikbare ruimte. Omdat de leerlingenaantallen volop in beweging zijn, is
het ieder jaar weer puzzelen wie waar zit. Voor het komende schooljaar is de
mavo-XL van het Kompaan en de mavo leerjaar 3 en 4 van het Stedelijk
gehuisvest in de D-vleugel van de Isendoornstraat 3. Ieder jaar bekijken we
opnieuw of de situatie op de Isendoornstraat kan blijven zoals die is of dat er
een verandering nodig is om alle leerlingen goed te kunnen huisvesten.

➢ Rapport ophalen
Morgen komen de leerlingen hun rapport ophalen en sluiten zij het schooljaar af met hun
klasgenoten en mentor/coach. Hierna is het dan echt zover…..thuis blijven, maar nu om te
genieten van een zeer verdiende vakantie. Even geen online lessen en huiswerk, maar
doen wat de dag brengt. Leerlingen worden op de volgende tijden verwacht:
Zutphen Isendoornstraat
Leerjaar 1
10.00 uur
Zutphen Wijnhofstraat

Vorden Het Hoge

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3

09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

➢ Reminder / boeken bestellen
Vanaf 3 juli kunnen de schoolboeken besteld worden. Mocht dat nog niet gedaan zijn, dan
adviseren wij u om dit nog zo spoedig mogelijk te doen (uiterlijk voor 30 juli aanstaande).
Bestellen kan via de website van Van Dijk (www.vandijk.nl). Hoe het bestellen ook alweer
precies gaat, is te zien via onderstaande link.
https://vandijk.we-assist.io/help/nl/articles/591eaf41ed308a04d6003d59-hoe-kan-ik-mijn-boekeninleveren

➢ Huurverlenging nodig?
Huurverlenging was aan te vragen tot en met 15 juli. Mochten leerlingen toch nog boeken
thuis hebben die ze nodig hebben voor een taak of opdracht, maar er is nog geen
verlenging aangevraagd? Neem dan nog snel contact op met Van Dijk om een
boetenota te voorkomen.

➢ Met de bus of trein naar school?
Dagelijks gaan vele leerlingen in Nederland met het openbaar vervoer. Zo ook in de
Achterhoek. Via Arriva is het mogelijk om een abonnement af te sluiten voor leerlingen die
dagelijks reizen tegen een speciaal tarief. Informatie hierover is toegevoegd als bijlage.

➢ Wat doe jij deze zomer?
Buddy to buddy zoekt jongeren van 16 tot 25 jaar,
die zich deze zomer willen laten matchen met
‘nieuwkomers’. Dat wil zeggen om deze zomer met
jongeren uit alle windstreken leuke dingen te doen.
Het is een bijzondere editie voor buddy to buddy,
want de jongeren die gematcht zijn zullen meedoen
aan een zomerprogramma dat elke donderdag van
de vakantie zal plaatsvinden, en waarin workshops
worden gegeven in sport, kunst, koken en
theater. Meedoen is gratis en je krijgt er veel voor
terug; fijne nieuwe ontmoetingen, leuke activiteiten
en lekker eten! Het zomerprogramma zal rond Vila
Vleer (het laatste oude huis op de Mars) plaatsvinden. Je hoeft dus Zutphen niet uit om
leeftijdsgenoten van over de hele wereld te ontmoeten! Heb je zin om nieuwe mensen te
ontmoeten, om te sporten, koken, schilderen, acteren of allemaal. Meld je dan snel aan,
via https://buddytobuddy.nl/zutphen .

➢ Lezen in de zomer? Check de zomerbieb…..
Wil je tijdens de zomervakantie doorlezen? Check dan de VakantieBieb. Deze gratis app
biedt een brede selectie van e-books voor mobiel en tablet. Daarnaast staan er dit jaar
ook luisterboeken in de VakantieBieb! De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de
Bibliotheek: een kosteloze app vol e-books en luisterboeken. Dat wordt lekker lezen in je luie
strandstoel! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen. En bovendien
kun je alvast, bijna onbewust, werken aan je boekenlijst. Superhandig! De VakantieBiebapp is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. In de
app staan jongerentitels zoals Onsterfelijk van Julie Kagawa, Gebr. van Ted van Lieshout en
Klem van Mel Wallis de Vries. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via
Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op
www.vakantiebieb.nl.
Jeugdbibliotheek.nl
Ook kunnen jongeren zonder
abonnement hun leesniveau testen en
boeken uitzoeken voor hun leeslijst via
het onderdeel Lezen voor de lijst op
jeugdbibliotheek.nl. Jongeren die lid zijn
van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel
meer e-books en luisterboeken lenen. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van
alle digitale producten voor kinderen.

➢ Driehoeksgesprekken / definitieve data
In de vorige nieuwsbrief stonden de data voor deze gesprekken ook, maar waren toen nog
niet definitief. Onderstaande data staan vast in de jaaragenda
Wanneer
Driehoeksgesprekken *
Driehoeksgesprek ronde 1

11 november 2020

Driehoeksgesprek ronde 2

14 januari 2021

Driehoeksgesprek ronde 3

17 maart 2021 (gewijzigde datum)

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.

➢ Sluiting en opening van school
Vanaf woensdag 22 juli (12.30 uur) is de school gesloten.
Voor noodgevallen kunt u een e-mail bericht sturen naar Roos Willemsen via
r.willemsen@kompaancollege.nl.
Op maandag 23 augustus opent het Kompaan College haar deuren weer voor
medewerkers en zijn wij ook weer telefonisch te bereiken via 0575-590970.
Vanaf deze datum kunt u ook informatie verwachten over de start van het schooljaar en
andere zaken die belangrijk zijn.

➢ Start van het schooljaar voor leerlingen
Het schooljaar start officieel op 31 augustus. Medewerkers zijn op 31 augustus en 1
september al aanwezig om het schooljaar op te starten, uw zoon/dochter wordt daarom
pas verwacht op woensdag 2 september aanstaande. Op deze dag trappen we de
introductieweek af. Informatie hierover en over de eerste dagen van schooljaar ontvangt u
in de week van 23 augustus en wordt ook op de website geplaatst.

➢ Kennismakingsavonden
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor alle ouders/verzorgers een
kennismakingsavond. Hieronder de data per locatie. Aan het begin van het schooljaar
sturen wij een uitnodiging met daarin de begintijden.
➢

Leerjaar + locatie

Wanneer

Leerjaar 2 BB/KB - Wijnhofstraat in Zutphen

16 september 2020

Leerjaar 3 BB/KB – Wijnhofstraat in Zutphen

17 september 2020

Leerjaar 4 BB/KB – Wijnhofstraat in Zutphen

29 september 2020 (examenvoorlichting)

Leerjaar 1+2 mavo-XL – Isendoornstraat in Zutphen

22 september 2020

Leerjaar 2 BB+KB+Mavo-XL - Het Hoge in Vorden

17 september 2020

Leerjaar 3 BB+KB+mavo GL/TL – Het Hoge in Vorden

22 september 2020

Leerjaar 4 BB+KB+mavoG:/TL – Het Hoge in Vorden

29 september 2020 (uitleg vervolgopleiding)

Rest ons alleen nog om jullie via deze weg een mooie zomervakantie te wensen, geniet
ervan en tot woensdag 2 september!

➢ Belangrijke data (2020)
Datum

Omschrijving

20 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie

23 augustus

School weer open en bereikbaar

2 september

Start schooljaar voor leerlingen, alle locaties

4 september

Schoolfotograaf alle leerjaren, Vorden

11 september

Schoolfotograaf alle leerjaren, Isendoornstraat

14 september

Theatervoorstelling voor leerjaar 1, Wijnhofstraat

16 september

Kennismakingsavond leerjaar 2, Wijnhofstraat

17 september

Kennismakingsavond leerjaar 3, Wijnhofstraat

17 september

Kennismakingsavond leerjaar 2, Vorden

22 september

Kennismakingsavond mavo-XL leerjaar 1+2 - Isendoornstraat

22 september

Kennismakingsavond leerjaar 3, Vorden

29 september

Kennismakingsavond leerjaar 4, Wijnhofstraat (examenvoorlichting)

29 september

Kennismakingsavond leerjaar 4, Vorden (voorlichting vervolgopleiding)

30 september

Schoolfotograaf alle leerjaren, Wijnhofstraat

Alle data zijn onder voorbehoud in verband met het coronavirus en de (eventuele nieuwe)
gestelde RIVM maatregelen.

