SCHOOLGIDS
2020 – 2021
(instemming door MR op 14 juli 2020)

Deze schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar via een link verzonden aan
alle ouders/verzorgers en wordt geplaatst op de website.

Het Kompaan College maakt deel uit van stichting Achterhoek VO. De stichting
bestaat uit 14 scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. De stichting
verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. Het betreft alle
schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Achterhoek VO stelt zich ten
doel in de Achterhoek een zo divers, dekkend, thuisnabij en kleinschalig mogelijk
aanbod van (unieke) voortgezet onderwijsvoorzieningen van goede kwaliteit te
realiseren. Iedere school heeft daarbij een eigen context, een eigen cultuur en kiest
een wijze van werken die daarbij past. Zie ook: www.achterhoekvo.nl.
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Het Kompaan College is één sterk regionaal vmbo dat tot stand is gekomen door
een samenwerking tussen de vmbo-afdelingen van het voormalige Ulenhofcollege –
locatie ’t Beeckland, het Baudartius College en de vmbo-afdeling van het Stedelijk.
Het Kompaan College biedt onderwijs aan leerlingen met een basisschooladvies
voor vmbo basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, gemengde, theoretische
leerweg (mavo) en vmbo gl-tl (mavo)/havo.
Leren door doen is onze aanpak en daarom wordt op het Kompaan College zowel
binnen als buiten de school geleerd. Hiervoor werken we samen met bedrijven in
onze omgeving, waardoor leerlingen de beroepen van de toekomst leren.
Tegelijkertijd is het onderwijs aangesloten bij de belevingswereld van de leerlingen.
Dit betekent leren in een inspirerende omgeving met een toekomstgerichte
uitstraling, een leeromgeving waar de vakmensen van de toekomst worden
opgeleid. Een vmbo-school om trots op te zijn, een school waarin leerlingen leren om
trots op zichzelf te zijn.

1 VISIE
Op onze school staat de ontwikkeling van de individuele leerling centraal. Voorop
staat het belang onderwijs te krijgen waarin de leerling zijn talenten optimaal kan
ontwikkelen, de schoolloopbaan succesvol op het eigen niveau af kan ronden en
kansen krijgt op een goede baan en werkomgeving in de toekomst. Ons onderwijs
helpt leerlingen zich voor te bereiden op het leven en het werken in een complexe
samenleving, die hoge eisen stelt aan het participeren in allerlei sociale verbanden
en levenslang leren. Onze medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Wij
bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie voor onderwijs aan
vmbo-leerlingen delen. Samen bieden wij onze leerlingen onderwijs dat gericht is op
een mooie toekomst.
Wij gaan er vanuit dat een betekenisvolle leeromgeving onze leerlingen echt
motiveert om te leren. Door middel van praktijk-realistisch onderwijs en een
activerende didactiek zorgen we ervoor dat de leerlingen gemotiveerd en actief
aan de slag zijn met de leerstof en daar zelf betekenis aan kunnen geven. Wij zijn
gericht op het versterken van de leervaardigheden en de leerhouding van
leerlingen. Daarbij gaan we uit van het principe ‘dat als het leren duidelijk zichtbaar
is voor de leerlingen er een grotere kans is dat leerlingen hun prestaties zelf leren
verbeteren (en/of leren van feedback)’.
Op onze website www.kompaancollege.nl staan onze onderwijskundige
uitgangspunten en het onderwijsaanbod uitgewerkt. Verder staan daar de laatste
nieuwtjes en heel veel praktische informatie (bereikbaarheid, financiën, feiten &
cijfers, aanmelden, et cetera). Ook is er een aparte pagina voor groep 7/8 leerlingen
en leerlingen die over willen/moeten stappen vanuit een andere school.
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2 SLAGINGSPERCENTAGES
Een uitgebreide beschrijving van het profiel van de school, de slagingspercentages
van de afgelopen jaren, het onderwijsbeleid en informatie over de bedrijfsvoering
staan op www.scholenopdekaart.nl. De resultaten staan hieronder weergegeven.

Kompaancollege

2017

2018

2019

2020

Vmbo bl
Vmbo bl
Vmbo bl

Vorden
Wijnhofstraat
Totaal vmbo bl Kompaan College

100 %
100 %
100 %

100%
100%
100%

100 %
100 %
100 %

95%
94%
95%

Vmbo kl
Vmbo kl

Vorden
Wijnhofstraat

95%
97%

100%
99%

98%
95%

100%
96%

Vmbo kl

Totaal vmbo kl Kompaan College

96%

99%

96%

97%

Vmbo gl/tl
Vmbo gl/tl
Vmbo gl/tl

Vorden
Isendoornstraat (het Stedelijk)
Totaal vmbo gl/tl Kompaan College

100 %
95%
98%

91%
86%
89%

95%
96%
96%

100%
100%
100%

3 INRICHTING ONDERWIJS
Vanaf schooljaar 2020-2021 krijgen 1e jaars leerlingen les volgens een ‘basisrooster’.
Leerlingen starten de dag met ‘groepscoaching’ en volgen daarna lessen in
basiskennis, praktijkkennis en keuzekennis van 100 minuten per dag. Leerlingen
kunnen bij aanmelding ook kiezen voor één extra leerlijn, namelijk
Sport&Gezondheid op de locatie in Vorden of Kunst&Cultuur op de locaties in
Zutphen.
Voor docenten houdt het ‘basisrooster’ in dat zij:
 lesgeven in hun leergebied en op alle niveaus (basis-kader-mavo),
 maatwerkuren en projecten verzorgen,
 coach zijn,
 op meerdere locaties ingezet kunnen worden.
Leerjaar 2 en hoger krijgt les aangeboden via een ‘traditioneel’ lesrooster met
telkens een lesuur van 50 minuten.
Leerlingen van het Kompaan College lopen geen maatschappelijke stages. Wel
doorlopen zij stages die betrekking hebben op hun opleiding en passen binnen het
gestelde onderwijs- en examenprogramma.
3.1 COACHING
Alle leerlingen van leerjaar 1 (en op de Wijnhofstraat ook alle leerlingen van leerjaar
2) van het Kompaan College beschikken over een eigen coach. De coaches zorgen
dagelijks voor de ‘groepscoaching’ van hun klas, waarbij zij de dag doornemen, de
planning bespreken en vragen beantwoorden. De coach plant iedere drie weken
een individueel coachgesprek in met zijn coachleerlingen. Iedere acht weken zijn er
driehoeksgesprekken leerling – ouder(s) – coach. Bij punt 5.2 wordt hier meer uitleg
over gegeven.
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4 EXTRA ONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN
We zijn verantwoordelijk om leerlingen optimaal voor te bereiden op een goede
toekomst en om leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Leren gaat bij
leerlingen niet altijd vanzelf. Daarom worden al onze leerlingen in het leerproces op
school begeleid door vakdocenten, hun persoonlijke coach/mentor en thuis door
hun ouders/verzorgers.
In augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Onder het
motto ‘wat heeft de leerling nodig?’ spannen scholen zich in om in samenwerking
met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband (zie ook hoofdstuk 6) en
de ketenpartners, zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs te houden.
Binnen het nieuwe onderwijsstelsel spreken we niet meer over ‘zorg’ aan leerlingen
maar over het ‘ondersteunen van leerlingen’. Het ontwikkelperspectief en de
onderwijsbehoeften van het kind staan centraal binnen Passend Onderwijs.
Om leerlingen met extra onderwijsondersteuning goed op te kunnen vangen, kent
Het Kompaan College sinds 2010 een onderwijs-zorg-steunpunt (OZS). Binnen het OZS
werken de ondersteuningscoördinator, de onderwijsgeneralist en de gezinsgeneralist
nauw samen. De generalisten, waar nodig aangevuld met interne en externe
deskundigen, begeleiden de leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig
hebben, zodat deze leerlingen goed kunnen blijven presteren en een diploma
kunnen behalen dat past bij hun cognitieve capaciteiten. Leerlingen met (extra)
onderwijsondersteuning1 volgen het reguliere programma met de eigen klas en
kunnen onder en na schooltijd bij het OZS terecht voor bijvoorbeeld persoonlijke
aandacht, ondersteuningsgesprekken, het nemen van een time-out en het plannen
en organiseren van het huiswerk.
De specialisten binnen het OZS onderhouden contact met de coach, de
vakdocenten en de ouders/verzorgers van de leerling en zij ondersteunen/adviseren
de coach en docenten in het omgaan met leerlingen met extra
onderwijsondersteuning. Voor aangemelde brugklasleerlingen van wie al duidelijk is
dat er extra onderwijsondersteuning nodig is, wordt in de regel een startdocument
opgesteld. In dit startdocument beschrijven we hoe de school de leerling gaat
opvangen en begeleiden, wat we van de ouders/verzorgers verwachten en wat
van de leerling zelf. Voor meer informatie over de aanmelding van leerlingen met
extra onderwijsondersteuning kunnen leerlingen en ouders/verzorgers contact
opnemen met de ondersteuningscoördinator.

4.1 PESTPROTOCOL
Binnen het Kompaan College is een pestprotocol van kracht en dit is belegd bij de
onderwijszorgcoördinatoren. Dit protocol is ook op de website te vinden.

Een leerling komt in aanmerking voor (extra) onderwijsondersteuning als er in de regel een duidelijke
diagnose is gesteld (een duidelijke richting die aangeeft dat er ondersteuning nodig is) en als de (extra)
onderwijsondersteuning gemeld is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
1
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5 VAKANTIES EN LESUITVAL
Het schooljaar 2020–2021 begint voor de leerlingen op woensdag 2 september 2020
en start met een introductieprogramma voor alle leerjaren. Het schooljaar eindigt
voor niet-examen-leerlingen op vrijdag 16 juli 2021 met het overhandigen van het
eindrapport. Leerlingen hebben 195 lesdagen en krijgen 3700 uur les verdeeld over
vier jaar.

Vakantie / Feestdag(en)

Wanneer

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 26 februari 2021

Goede vrijdag + Pasen

2 april t/m 5 april 2021

Meivakantie

26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart

13 mei t/m 14 mei 2021

Pinksteren

23 mei t/m 24 mei-2021

Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021

5.1 STUDIEDAGEN EN ANDERE LESVRIJE DAGEN VOOR LEERLINGEN

Naast bovengenoemde vakanties is er nog een aantal andere dagen waarop
bijzondere activiteiten plaatsvinden of waarop leerlingen (die geen taak of
opdracht hebben) vrij zijn.

Activiteit

Wanneer

Organisatie-/Studiedagen
(leerlingen zonder taak zijn vrij)

31-08-2020 / 01-09-2020
04-01-2021/ 13-07-2021 t/m 15-07-2021

CAO ontwikkeltijd
(leerlingen hebben verkort lesrooster)

06-10-2020 / 03-11-2020 / 01-12-2020
06-01-2021 / 02-02-2021 / 02-03-2021
06-04-2021 / 01-06-2021 / 06-07-2021
11-11-2020 / 14-01-2021
17-03-2021 / 01-07-2021

Driehoeksgesprekken
(leerlingen zonder taak zijn vrij)

5.2 DRIEHOEKSGESPREKKEN
Voor de driehoeksgesprekken nodigt de coach/mentor de ouders/verzorgers,
samen met hun zoon/dochter, uit voor dit gesprek. Het is nadrukkelijk de bedoeling
dat de coaches/mentoren met álle leerlingen en hun ouders/verzorgers een gesprek
voeren. Deze gesprekken vinden overdag plaats en duren ongeveer 30 minuten. Op
de avond voorafgaand aan deze dagen is er ook gelegenheid om een afspraak in
te plannen voor ouders/verzorgers die overdag absoluut verhinderd zijn. We vragen
ouders/verzorgers deze data alvast te noteren in hun agenda. De leerlingen
bereiden deze gesprekken zelf voor (uiteraard in overleg met de coach/mentor) en
de leerlingen maken direct na dit gesprek ook een verslag. Dit verslag leveren ze
nog diezelfde dag per mail in bij hun coach/mentor . Dit verslag wordt in het
leerlingvolgsysteem (SOM) geplaatst.
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5.3 LESUITVAL
Als een docent afwezig is door ziekte of onderwijsactiviteiten zal het lesrooster zoveel
mogelijk worden ingekort. Dit doen we door de laatste uren van een lesdag, daar
waar mogelijk, te verplaatsen. Kop- en staarturen die uitvallen, worden vrij
geroosterd. Eventuele tussenuren die onverhoopt toch ontstaan door de
afwezigheid van een docent, worden waargenomen door een andere collega.
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen het actuele lesrooster altijd zien in het
leerlingvolgsysteem (Som). In bijzondere weken waarin het hele programma “op zijn
kop staat” (bijvoorbeeld bij activiteitenweken, reisweken, excursies, toetsweken)
krijgen de leerlingen een aangepast rooster. Ook dit is te vinden in SOM.
Alle mogelijke lesuitval die de leerlingen hierdoor zullen ondervinden is meegenomen
in onze jaarlijkse berekening van de onderwijstijd.

6 SAMENWERKINGSVERBANDEN
Het Kompaan College werkt samen met diverse organisaties in en buiten Zutphen.
Hieronder volgt een korte opsomming:
 We hebben goede en intensieve contacten met de basisscholen, zowel voor de
aanmelding van nieuwe brugklasleerlingen (de zogenaamde ‘warme
overdracht’) als na de aanmelding en gedurende de schoolloopbaan.
 Onze school maakt deel uit van het “Samenwerkingsverband regio Zutphen”. Het
Samenwerkingsverband coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in
onze regio. Het is een vereniging van zes besturen die samen onderwijs bieden.
Elke school heeft een eigen karakter en draagt van daaruit bij aan het geheel
van voorzieningen. Het samenwerkingsverband voorziet de scholen van
informatie, scholing, begeleiding en stimuleert het uitwisselen van deskundigheid.
 Er zijn nauwe banden met mbo-instellingen.
Deze contacten betreffen onder andere de
studiekeuze, proef-studeren, gastlessen,
meeloopdagen, beroepenmarkten en
voorlichtingsdagen. Nieuw is daarbij het
Toptraject waarbij wij, in samenwerking met
MBO en HBO, onze leerlingen beter
voorbereiden op de aansluiting op het MBO
zodat een eventuele doorstroom naar de
HBO succesvoller zal zijn.
 Het Kompaan College is samen met de andere Zutphense scholen voor
voortgezet onderwijs (het Baudartius College, Eligant Lyceum, het Isendoorn
College en de Vrije School), de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen (de HAN) en de
Radboud Universiteit aspirant opleidingsschool. Zo dragen we een steentje bij
aan de opleiding van nieuwe docenten, werken we structureel aan de
verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school en krijgen we zicht op
talentvolle collega’s voor toekomstige vacatures.
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7 FINANCIËN EN OUDERBIJDRAGE
Voor alle leerlingen vragen wij een (vrijwillige) bijdrage in de schoolkosten van 100
euro voor alle locaties. Hiervan betalen we onder andere:
 de premie van de collectieve ongevallen en WA-verzekering voor
schoolactiviteiten (ook tijdens excursies en werkweken);
 een bijdrage aan introductieactiviteiten, vieringen (Sinterklaas en Kerst) en
andere festiviteiten. De locatieleider bepaalt samen met de coaches van iedere
afdeling aan welke feestelijke activiteiten dit deel van het budget besteed
wordt;
 een bijdrage aan de mediatheek en voorraad leesboeken;
 kopieerkosten;
 de kluisjes voor leerlingen;
 de aanschaf van een leerlingenpas voor iedere leerling en bekostiging van het
bijbehorende betaalsysteem;
 de module van SOM waardoor ouders/verzorgers mee kunnen kijken met de
behaalde resultaten van hun zoon/dochter;
 de CJP-pas (hier kunnen leerlingen ook buiten school gebruik van maken);
 ICT-voorzieningen voor leerlingen zoals wifi in de openbare ruimtes;
 de diploma-uitreiking om de schoolcarrière van de geslaagde leerlingen
feestelijk af te sluiten.
Voordat het nieuwe schooljaar begint, wordt er aan de leden van de
medezeggenschapsraad van de school instemming gevraagd voor dit bedrag2.

7.1 DONATIES/SCHENKING
Naast een bijdrage in de schoolkosten staat het ouders uiteraard ook vrij om een
schenking of donatie te doen om onze onderwijskundige ambitie (maatwerk,
ondernemend leren en inzet coaches) te kunnen realiseren.

7.2 SPONSORING
Er is geen specifiek sponsorbeleid, maar sponsoren zijn wel van harte welkom!
Wanneer er al sprake is van sponsoring, zal het nooit zo zijn dat de sponsor (mede)
bepaalt wat de inhoud (of vorm) is van de leerstof. Uiteraard doen we ook nooit
zaken met sponsoren die iets te maken hebben met drank of rookartikelen. Het
Kompaan College is een gezonde, sportieve en rookvrije school.

7.3 KOSTEN WERKWEKEN EN EXCURSIES
De kosten voor werkweken en excursies worden
apart in rekening gebracht op het moment dat
duidelijk is welke specifieke kosten voor een
leerling gemaakt worden. Uiteraard proberen we
deze kosten zo laag mogelijk te houden. Een
overzicht van alle te verwachten schoolkosten
per leerjaar staat op de website.

2 De

regeling schoolkosten voor het schooljaar 2020-2021 is door de schoolleiding voorgelegd aan de MR en de MR heeft
instemming gegeven op 7 april 2020.
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7.4 MOGELIJKHEID VOOR FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Er zijn vanuit de overheid en vanuit de gemeente mogelijkheden voor financiële
ondersteuning wanneer ouders/verzorgers (tijdelijk) niet in de gelegenheid zijn om de
schoolkosten of andere kosten te betalen. Mocht dit het geval zijn dat kunnen zij met
hun vragen terecht bij de financiële administratie. Gegevens zijn via de coach te
krijgen.

7.5 MODERNE MEDIA
Bij het lesgeven gebruiken we moderne media om onze leerlingen optimaal voor te
bereiden op een toekomst in een steeds internationaler wordende samenleving,
waarin het gebruik van hulpmiddelen niet meer is weg te denken. Concreet
betekent dit dat de leerlingen op het Kompaan College werken met een device.
Deze wordt gebruikt voor:
 het maken van aantekeningen en het oefenen met lesstof;
 het bijhouden van e-mail en het raadplegen van SOM;
 het raadplegen van digitaal studiemateriaal;
 het maken van presentaties en werkstukken.
Leerlingen kunnen via de Rent Company voordelig een laptop kopen of huren
(inclusief verzekering), maar ze kunnen ook een device van huis meebrengen. We
gaan uit van het principe Bring Your Own Device (BYOD). Voor leerlingen die niet
over een device beschikken, zoeken we naar een andere (papieren) oplossing
zodat ze de lessen toch kunnen volgen.
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8

RECHTEN EN PLICHTEN

Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers gaan door het ondertekenen van het
aanmeldingsformulier akkoord met onze missie, het onderwijsconcept en de
schoolkosten. Ook gaan ze akkoord met het leerlingenstatuut, waarin onder andere
het een en ander is opgenomen over de gedragscode, het ICT-reglement, de
gezonde school en het portretrecht. Verder worden ze gewezen op de
klachtenregeling. Door de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om in schooljaar
2019-2020 een nieuw leerlingenstatuut voor het Kompaan College op te stellen. In
september 2020 wordt er een nieuw statuut opgesteld. Tot die tijd kan het oude
statuut geraadpleegd worden met daarin aandacht voor onder andere de
schoolregels, het verzuimbeleid, veiligheidsbeleid, ongewenst gedrag (zoals
bijvoorbeeld pesten), het kluisjesreglement en het beleid ten aanzien van
camerabewaking.

8.1 LEERLINGPARTICIPATIE
Het Kompaan College heeft een leerling-klankbordgroep waarin leerlingen
uitgenodigd worden actief mee te denken over de ontwikkeling die het Kompaan
College inzet en doormaakt. In eerste instantie wordt de komende jaren ingegaan
op hoe de onderwijsontwerp-principes en pijlers van cultuur vertaald gaan worden
binnen de school. Daarnaast is er elke vergadering ruimte voor leerlingen om brede
organisatorische- of onderwijsaspecten in te brengen om te bespreken. Deze
klankbordgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar en de directeur leidt deze
bijeenkomst. De klankbordgroep is locatie-overstijgend.

8.2 VERZUIM

Leerlingen zijn verplicht de voor hen bestemde lessen bij te wonen. Verzuim van
lessen zonder toestemming van de schoolleiding (anders dan bij ziekte) of het niet
nakomen van schoolregels kan worden bestraft. In het uiterste geval kan het
bevoegd gezag de leerling definitief van school verwijderen. Als een leerling te laat
komt, meldt hij/zij zich bij de balie voor een ‘te laat briefje’; zonder dit briefje heeft
de leerling geen toegang tot de les. Te laat komen in verband met doktersbezoek of
persoonlijke omstandigheden moet vooraf schriftelijk of telefonisch bij school
aangegeven worden door een ouder/verzorger. Het aanwezigheidsprotocol staat
op onze website.
Wanneer een leerling tijdens een schooldag ziek wordt en naar huis wil, moet er eerst
contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers van de leerling. De leerling
mag alleen met toestemming van een ouder/verzorger naar huis. De
receptioniste/conciërge belt met het ‘thuisfront’. Zonder contact/akkoord blijft de
leerling op school. Wanneer de ouder/verzorger zelf niet thuis is en wel toestemming
geeft dat de zieke leerling naar huis mag, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid
van de ouder/verzorger en mag de leerling gaan. Bij thuiskomst moet er gebeld
worden door ouder/verzorger of de leerling dat hij/zij veilig thuis is gekomen.

8.3 KLACHTENREGELING
Ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van Het Kompaan College kunnen
met klachten terecht bij de coach/mentor, de coördinator of bij de locatieleider. De
locatieleider meldt de klacht aan de directeur. Als de locatieleider de klacht in de
ogen van de klager niet of onvoldoende afhandelt, kan de klager een schriftelijke
klacht indienen bij de directeur. Indien ook de directeur, in de ogen van de klager,
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de klacht niet voldoende afhandelt, kan de klager in beroep gaan tegen de
beslissing van de directeur bij het bestuur van Achterhoek VO.

9

SCHOOLREGELS 2020-2021

Het Kompaan College is een school waar leerlingen zich veilig voelen en met plezier
leren. Dat willen we graag zo houden en daarom hebben we enkele spelregels
opgesteld. Hieronder staan de belangrijkste spelregels.
De basisafspraken op onze school die altijd voor iedereen gelden zijn:
 je bent op tijd en je komt je afspraken na,
 je komt goed voorbereid op afspraken en in de les,
 de lessen vinden plaats tussen 08.20 en 17.00 uur (tot die tijd kun je in principe dus
geen andere afspraken inplannen buiten school),
 je hebt respect voor anderen en luistert naar elkaar,
 je draagt bij aan een veilige schoolomgeving en zorgt voor een prettige
schooltijd voor medeleerlingen en medewerkers,
 je legt verantwoording af bij de ander als je afspraken niet nakomt.
Het Kompaan College is een “goede buur”.
Dat betekent dat fietsen en brommers in de fietsenstalling van school geplaatst
moeten worden en niet rondom de school. De toegang voor de school is geen
verblijfsruimte en tijdens lestijd bevind je je niet op de stoep voor of rondom lokalen
in verband met geluidsoverlast voor leerlingen die les hebben in deze lokalen.
Leerlingen gaan niet voortijdig de lokalen uit en we zorgen voor rust in de school,
zodat iedereen ongestoord en met plezier kan leren en werken.
Het Kompaan College is een veilige school.
Op Het Kompaan College tolereren we geen geweld, diefstal, vandalisme, alcohol
of drugs. Lees ook het leerlingenstatuut hierover, want bij het niet opvolgen van deze
regel volgen er gepaste maatregelen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
Het Kompaan College is een gezonde en sportieve school.
De school heeft daarom een gezonde kantine, is rookvrij en we zeggen ‘nee’ tegen
alcohol en drugs. We sluiten ons aan bij de slogan NIX18:
 voor, tijdens en na schooltijd en in de pauzes mag door leerlingen niet gerookt
worden op school of in het zicht van de school. Dit geldt ook tijdens
schoolactiviteiten zoals excursies, feesten en werkweken én voor alle
medewerkers;
 omdat Het Kompaan College zich
profileert als een gezonde school is het
niet toegestaan dat leerlingen op school
of op het schoolterrein eetwaar anders
dan een gewone lunch nuttigen. Dus
geen zakken snoep, chips, grote pakken
koek, pizza’s, literflessen frisdrank en
energiedrankjes in de school et cetera.
Iedereen ruimt zijn eigen afval op.
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En verder:
 Je mobiele telefoon of device ligt in je kluisje of zit in de telefoontas in het lokaal.
Bellen, mailen, chatten, appen, sms’en doe je in de aula of buiten. Alleen met
toestemming van de docent/medewerker gebruik je je mobiele telefoon of
device tijdens lestijd voor opdrachten of lesdoeleinden.
 Wanneer de telefoon toch ingenomen is i.v.m. gebruik op een moment dat dit
niet mocht, wordt deze in beslag genomen en kan deze aan het eind van de
dag opgehaald worden bij de conciërge/receptie. Bij herhaling worden
ouders/verzorgers geïnformeerd en wordt de telefoon alleen aan hen
meegegeven.
 Je draagt geen jas, pet of muts in school (die horen in je kluisje of aan de
kapstok).
 Je draagt geen naveltruitjes, shirts met een laag decolleté, korte rokjes of kleding
met aanstootgevende teksten.
 In pauzes en eventuele tussenuren ben je welkom in de aula om rustig te werken.
 Eten en drinken doe je in de aula, op de studiepleinen of buiten en niet op de
gangen of in de lokalen.
 In de 1e en 2e klas blijf je tot het eind van je schooldag binnen de schoolpoorten.
 Tijdens de pauze is het rustig op school, we schreeuwen en rennen niet. Tijdens
lestijd ben je alleen met toestemming van de docent op de gang. Zelfstandig
werken doe je daar zonder overlast te veroorzaken. Toiletbezoek tijdens pauzes
en niet onder lestijd (uitzonderingen daargelaten).

P a g i n a 13 | 14

10 CONTACT
Schoolleiding
Directeur
Roos Willemsen (r.willemsen@kompaancollege.nl)
Locatieleider mavo-XL, Zutphen
Boukje Bouwmeister (b.bouwmeister@kompaancollege.nl)
Locatieleider Vorden
Bart van Toor (b.vantoor@kompaancollege.nl)
Locatieleider Wijnhofstraat, Zutphen
Janneke Veldhuis (j.veldhuis@kompaancollege.nl)
Coördinatoren
Mavo-XL, Zutphen
Susan van den Berg (s.vandenberg@kompaancollege.nl)
Leerjaar 1 en 2, Vorden
Heleen Huisman (h.huisman@kompaancollege.nl)
Leerjaar 3 en 4 Vorden
Sandra Weetink (s.weetink@kompaancollege.nl)
BB/KB leerjaar 1, Zutphen
Gerry Roeterdink (g.roeterdink@kompaancollege.nl)
BB/KB leerjaar 2, Zutphen
Nancy Rutgers (n.rutgers@kompaancollege.nl)
BB/KB leerjaar 3 en 4, Zutphen
Jolijn van Dalen (j.vandalen@kompaancollege.nl)
Bestuur Achterhoek VO /College van Bestuur (info@achterhoekvo.nl)
Inspectie van het onderwijs (088 – 669 60 00)
Het Kompaan College
Postadres
Postbus 4131
7200 BC Zutphen
Telefoon
E-mail
Website:

Bezoekadressen
Wijnhofstraat 1
7203 DV Zutphen

Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen

Het Hoge 41 / Nieuwstad 49
7251 XV / 7251 AG Vorden

: 0575-590970
: info@kompaancollege.nl
: www.kompaancollege.nl
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