Nieuwsbrief juli 2021 / brugklas-editie
Beste ouders/verzorgers,
Door het openen van dit document kunnen jullie de speciale ‘brugklas’ editie lezen van het
Kompaannieuws! Deze editie bevat vooral veel informatie die belangrijk is om te weten, voordat het
nieuwe schooljaar begint.
Het Kompaannieuws is de nieuwsbrief van onze school waarmee wij ouders/verzorgers en leerlingen
op de hoogte houden van waar wij mee bezig zijn of wat er komen gaat. Ook blikken we soms terug
op leuke activiteiten die georganiseerd waren.
Met het mooie weer van de afgelopen weken is onze accu goed opgeladen, waardoor we de
laatste periode van het schooljaar vol energie konden afronden en de voorbereiding voor het
nieuwe schooljaar konden treffen.
Wij kijken enorm uit naar het volgende schooljaar, maar voor het zover is
wens ik jullie veel leesplezier en een fantastisch mooie zomervakantie toe!
Met vriendelijke groet,
namens medewerkers van het Kompaan College
Roos Willemsen
directeur
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1. Kennismaken coach
In de week van 21 tot en met 25 juni werden de kennismakingsgesprekken gevoerd tussen coach,
leerling en ouders/verzorgers. Het kan zijn dat er nog geen gesprek is geweest, doordat een coach
nog niet werkzaam is bij ons op school. We streven ernaar dat alle brugklassers hun coach gezien
heeft voor de start van de zomervakantie. Mochten jullie voor vrijdag 9 juli nog geen uitnodiging
hebben ontvangen (controleer ook even de spambox), laat het ons dan weten door een berichtje
te sturen naar Jacqueline de Jong via j.dejong@kompaancollege.nl. We nemen dan zo snel
mogelijk contact met jullie op.

2. Kennismakingsmiddag
Op woensdag 30 juni was dé kennismakingsmiddag. Tijdens deze middag maakten de leerlingen
kennis met hun nieuwe klasgenoten en coaches. Alle leerlingen kregen deze middag een boekje
met daarin belangrijke informatie over het bestellen van de boeken, over Bring Your Own Device,
over wat handig is om aan te schaffen, over de start van het nieuwe schooljaar en nog veel meer.

3. Medezeggeschap
De medezeggenschap op het Kompaan College kent verschillende vormen. We zijn veel met
ouders/verzorgers en leerlingen in gesprek om te horen wat goed gaat, maar ook wat beter kan.
Naast de ouder- en leerlingklankbordgroepen, is er ook een officiële medezeggenschapsraad. In
deze raad denken en praten ouders, leerlingen en medewerkers van het Kompaan College mee
over de ontwikkelingen van onze school. Wij zijn nog op zoek naar een ouder/verzorger (waarvan
het kind op de locatie Wijnhofstraat de lessen volgt) die met ons mee wil denken en praten over
deze ontwikkelingen, maar ook over onderwerpen zoals de jaarkalender, begrotingen,
ouderbijdragen, nieuwbouw, etc. Tijdens de vergaderingen gaat het om algemene schoolzaken en
gaan we niet in op individuele zaken van ouders, leerlingen of medewerkers. Als u belangstelling
heeft om plaats te nemen in de MR, stuur dan voor 9 juli een e-mail naar mr@kompaancollege.nl
met daarin een kort CV en motivatie (waarom ben ik de juiste persoon om plaats te nemen in de
MR?). Indien nodig worden er verkiezingen uitgeschreven. Als bijlage hebben wij een profiel
bijgesloten dat voor u als lid van toepassing is.

4. Vrijwillige ouderbijdrage / Te verwachten schoolkosten
Als bijlage ontvangt u informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de te verwachten schoolkosten.
Deze financiële bijdrage is van groot belang, omdat we hiermee extra leermiddelen aanschaffen,
excursies kunnen organiseren en bijzondere dagen en momenten kunnen vieren. We willen het
onderwijs niet alleen beter maken, maar ook aantrekkelijk en leuk! Hiervoor hebben wij uw bijdrage
hard nodig.

5. 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.

6. Stichting Leergeld / Kindpakket
Via de gemeenten Zutphen en Bronckhorst, ontvingen wij informatie met betrekking tot de
regelingen die zij bieden om leerlingen mee te kunnen laten doen, wanneer ouders/verzorgers (om
wat voor reden dan ook) financieel niet draagkrachtig zijn. De informatie is als bijlage toegevoegd.

7. GGD Noord-Oost Gelderland
Als bijlage treft u informatie aan over wat de GGD Noord-Oost Gelderland doet en kan betekenen
voor u en uw kind.

8. Bring Your Own Device
Zoals bekend gaan we ervan uit dat iedere leerling op het Kompaan College een eigen device
(laptop of tablet) heeft. Het is niet de bedoeling dat het device tijdens elke les gebruikt wordt, maar
ter ondersteuning hiervan. Zo maken leerlingen alvast kennis met digitaal werken en leren. Tijdens de
kennismakingsmiddag heeft uw kind informatie ontvangen over dit onderwerp (in het
brugklasboekje) en het vrijblijvende aanbod van The Rent Company (losse flyer). Wij werken al een
aantal jaar samen met dit bedrijf en zij zijn een betrouwbare partner voor ouders/verzorgers en
leerlingen. Met name de service van The Rent Company bij schade en/of diefstal is erg prettig.
Mocht u overwegen om een laptop voor uw zoon/dochter aan te schaffen via (huur)koop, dan
attenderen wij u graag op deze informatie. Heeft uw kind al een device of wilt u er een aanschaffen
bij een winkel naar keuze, dan adviseren wij u nogmaals om ‘minimale systeemeisen device’ te
raadplegen. Bij aanschaf, hoeft er geen speciaal programma geïnstalleerd te worden, alle
lesmateriaal wordt via Somtoday aangeboden. Hiervoor krijgen leerlingen aan het begin van het
schooljaar inloggegevens. Daarnaast is het mogelijk om met het schoolaccount (na de
zomervakantie) kosteloos een Office 365 pakket te installeren.

9. Toch nog een device bestellen bij The Rent Company?
Heeft u (nog) geen geschikt device kunnen vinden in een winkel naar keuze en u wilt alsnog een
device bij The Rent Company bestellen? Kijk dan voor alle informatie op deze pagina op de website.

10. Ophalen device
Bestelde u een device bij The Rent Company, dan kan uw zoon/dochter deze op
26 augustus 2021 of op 27 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

26 augustus 2021 / 10.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

MXL1b

26 augustus 2021 / 10.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

MHxl1c

26 augustus 2021 / 11.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

B1a

26 augustus 2021 / 11.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

B1b

26 augustus 2021 / 12.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

BK1c

26 augustus 2021 / 12.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

K1d

26 augustus 2021 / 13.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

K1e

26 augustus 2021/ 13.30 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

27 augustus 2021 / 11.30 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VK1b

27 augustus 2021 / 12.00 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VK1c

27 augustus 2021 / 12.30 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VM1d

27 augustus 2021 / 13.00 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VM1e

27 augustus 2021 / 13.30 uur

Het Hoge 41 te Vorden

Uiterlijk 3 dagen voor uitlevering verstuurt The Rent Company de leerlingen een persoonsgebonden
afhaalbewijs voorzien van de uitleverdatum. Dit afhaalbewijs graag meenemen.

11. Reminder boeken bestellen
Vanaf 2 juli is het mogelijk om het boekenpakket voor het komend schooljaar te bestellen. Mocht
dat nog niet gedaan zijn, dan adviseren wij om dit zo spoedig mogelijk (voor de zomervakantie) te
doen. De informatie hierover heeft uw kind op 30 juni meegekregen.

12. Overzicht belangrijke data
Als laatste pagina van deze nieuwsbrief, treft u verschillende overzichten aan met belangrijke data.
Denk hierbij aan het vakantierooster, data voor Kompaandagen, data voor driehoeksgesprekken en
de data voor de kennismakingsgesprekken.

13. Start van het schooljaar voor leerlingen
Op maandag 30 en dinsdag 31 augustus zijn alle medewerkers van het Kompaan College op school
aanwezig om het nieuwe schooljaar in te luiden en gezamenlijk op te starten. Op woensdag 1
september verwelkomen wij alle leerlingen graag op school en starten we met een
introductieprogramma. Informatie hierover wordt per e-mail verzonden en staat in de laatste week
(uiterlijk donderdag 26 augustus) op de website.

14. Sluiting en opening van school



Vanaf woensdag 21 juli (12.30 uur) is de school gesloten. In geval van nood kunt u een e-mail
sturen naar Roos Willemsen (directeur) via r.willemsen@kompaancollege.nl.
Op maandag 23 augustus openen wij de schooldeuren weer voor onze medewerkers en zijn wij
ook weer telefonisch te bereiken via 0575-590970.

Rest ons alleen nog om u via deze weg een mooie zomervakantie toe te wensen en….

Voor in de agenda / vakanties 2021-2022
Vakantie

Datum

Herfstvakantie

za. 16 oktober t/m zo. 24 oktober 2021

Kerstvakantie

za. 25 december 2021 t/m zo. 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

za. 26 februari t/m zo. 6 maart 2022

Goede vrijdag + Pasen

vr. 15 april t/m ma. 18 april 2022

Meivakantie

ma. 25 april t/m zo. 8 mei 2022

Hemelvaart

do. 26 mei t/m vr. 27 mei 2022

Pinksteren

zo. 5 juni t/m ma. 6 juni 2022

Zomervakantie

za. 9 juli t/m zo. 21 augustus 2022

Voor in de agenda / bijzondere data
Kompaandag

Wanneer

Kompaandagen*

30 augustus + 31 augustus 2021

Kompaandag**

10 januari 2022

Kompaan dagen**

5 juli t/m 7 juli 2022

* leerlingen zijn vrij, de medewerkers van het Kompaan College starten het schooljaar op
** leerlingen zijn vrij op deze dag(en), mits zij geen taken/achterstanden hebben

Driehoeksgesprekken*

Wanneer

Driehoeksgesprek ronde 1

10 november 2021

Driehoeksgesprek ronde 2

20 januari 2022

Driehoeksgesprek ronde 3

29 maart 2022

Driehoeksgesprek ronde 4

23 juni 2022

* u ontvangt hiervoor een uitnodiging via de coach, leerlingen zijn vrij op deze dag, mits zij geen
taken/achterstanden hebben.

Kennismakingsavonden*

Wanneer

Leerjaar 1 BB+KB
Wijnhofstraat 1 in Zutphen
Leerjaar 1 mavo-XL+mavo-opstroom
Isendoornstraat in 1 Zutphen
Leerjaar 1 BB+KB+mavo-XL
Het Hoge 41 in Vorden

13 september 2021
14 september 2021
7 september 2021

* U ontvangt ongeveer een week vooraf een uitnodiging met daarin informatie en de exacte tijden.

