Nieuwsbrief juni 2020, brugklas 2e editie

 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.

 Welkom op het Kompaan College!
Op woensdag 1 juli was het dan zover….alle toekomstige brugklassers maakten kennis met
hun nieuwe klasgenoten en coaches. Vele vonden het best spannend en kwamen met
gespannen gezichten het schoolgebouw binnen. Aan het einde van de middag had deze
spanning ruimte gemaakt voor rode wangen en een glimlach. Fantastisch om te zien hoe
nieuwe klasgenoten contact maken met elkaar. Inmiddels hebben (bijna) alle leerlingen
ook een kennismakingsgesprek met de coach gehad en kunnen we zeggen….Jullie zijn
klaar voor het begin van een nieuw schooljaar op het Kompaan College!

Onze medewerkers zijn ook bijna klaar voor het nieuwe schooljaar; de puntjes worden op
de ‘i’ gezet voor wat betreft de lesroosters, de lokalen en schoolgebouwen worden in orde
gebracht, we hebben kennisgemaakt met nieuwe collega’s, reikten diploma’s uit en
morgen halen leerlingen hun rapport op. Wanneer alle leerlingen vertrokken zijn en
vakantie kunnen gaan vieren, sluiten wij het schooljaar ook af en gaan we met een gerust
hart schooljaar 2020-2021 in, maar eerst…….vakantie!

 Informatie
Op 1 juli ontvingen alle leerlingen een brugklasboekje met daarin praktische informatie. Wij
raden aan om dit goed door te nemen. Uw zoon/dochter begint dan goed voorbereid
aan het schooljaar. Dit boekje is terugvinden op de website via onderstaande link:
https://www.kompaancollege.nl/onze-school/ik-ben-een-toekomstige-brugklasser/
Daarnaast kunt u op de website ook belangrijke informatie terugvinden zoals informatie
over Bring Your Own Device, schoolkosten, vakanties, etc.

 Reminder /boeken bestellen
Vanaf 3 juli konden 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). Denkt u ook aan een device? Dit kan door er zelf één aan te schaffen bij
een winkel naar keuze, maar ook via The Rent Company.

 Reminder / bestellen device
Enige tijd geleden ontvingen alle ouders/verzorgers informatie over The Rent Company. Als
reminder verwijzen wij jullie naar de bestelflyer die op de website staat onder deze link.
Wanneer de bestelling geplaatst wordt voor 31 juli, worden er geen administratiekosten in
rekening gebracht en wordt het device voor de start van het schooljaar geleverd. Afhalen
kan dan via onderstaand schema.

 Ophalen device
Bestelde u een device bij The Rent Company, dan kan uw zoon/dochter deze op
27 augustus 2020 of op 28 augustus ophalen op school. Er is dan nog geen school, maar
leerlingen worden wel geholpen met het installeren van hun device. Kijk in onderstaand
schema wanneer uw kind het device kan ophalen.
Let op: Leerlingen die hun lessen gaan volgen in Zutphen (locatie Wijnhofstraat of
Isendoornstraat) halen op de locatie aan de Wijnhofstraat hun device op en krijgen daar
ook de hulp bij het installeren.
Klas

Datum + tijd

Locatie ophalen + instructie

MXL1a

27 augustus 2020 / 10.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

MXL1b

27 augustus 2020 / 10.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

B1a

27 augustus 2020 / 11.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

B1b

27 augustus 2020 / 11.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

K1a

27 augustus 2020 / 12.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

K1b

27 augustus 2020 / 12.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

K1c

27 augustus 2020 / 13.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

Voor de leerlingen die in Vorden hun lessen gaan volgen is onderstaand schema van
toepassing.
Klas

Datum + tijd

Locatie ophalen + instructie

VB1a

28 augustus 2020 / 10.00 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VBK1b

28 augustus 2020 / 10.30 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VK1c

28 augustus 2020 / 11.00 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VKM1d

28 augustus 2020 / 11.30 uur

Het Hoge 41 te Vorden

 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.

 Vrijwillige ouderbijdrage
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij dat wij u voor de zomervakantie zouden informeren
over de (vrijwillige) ouderbijdrage. Het overzicht van deze bijdrage treft u aan in de bijlage.
De nota voor deze kosten wordt in september/oktober digitaal verzonden.

 Met de bus of trein naar het Kompaan College?
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 tegen een speciaal
tarief. De informatie hierover is voor u bijgesloten als bijlage

 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.

 Sluiting en opening van school

Vanaf woensdag 22 juli (12.30 uur) is de school gesloten. Voor noodgevallen kunt u een email 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, 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.

 Voor in de agenda / 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 de uitnodiging met daarin de begintijden.
Leerjaar + locatie *

Wanneer

Leerjaar 1 BB+KB / Wijnhofstraat in Zutphen

15 september 2020

Leerjaar 1 mavo-XL / Isendoornstraat in Zutphen

22 september 2020

Leerjaar 1 BB+KB+Mavo-XL / Het Hoge in Vorden

8 september 2020

 Voor in de agenda / Definitieve data driehoeksgesprekken
In de vorige nieuwsbrief stonden de data voor deze gesprekken ook, maar waren toen nog
niet definitief. Onderstaande data staan vast in de jaaragenda.
Driehoeksgesprekken *

Wanneer

Driehoeksgesprek ronde 1

11 november 2020

Driehoeksgesprek ronde 2

14 januari 2021

Driehoeksgesprek ronde 3

17 maart 2021 (datum gewijzigd)

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.

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

 Belangrijke data
Datum

Omschrijving

20 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie

23 augustus

School weer bereikbaar

2 september

Start schooljaar voor leerlingen, alle locaties

4 september

Schoolfotograaf alle leerjaren, Vorden

8 september

Kennismakingsavond leerjaar 1, 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

22 september

Kennismakingsavond mavo-XL leerjaar 1+2 - Isendoornstraat

29 september

Kennismakingsavond leerjaar 4 – Wijnhofstraat

30 september

Schoolfotograaf alle leerjaren – Wijnhofstraat

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

