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Agenda
Op onze website kunt u dagelijks zien wat er op
het programma staat.

Vakantieregeling 2019-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is weer begonnen. Op 3 september konden de leerlingen kennis maken met hun
nieuwe mentor en op 4 september zijn de lessen
weer gestart. Zeker voor onze nieuwe brugklassers zijn dit spannende dagen geweest.
Ik hoop dat uw kind van een heerlijke vakantie
heeft kunnen genieten en weer met plezier naar
school komt.
Ouders van examenleerlingen gaan een laatste
jaar bij ons op school tegemoet op weg naar het
examen. Ik wens hen veel succes!
Misschien heeft u het al in een advertentie gelezen die deze week verschenen is. Met ingang
van schooljaar 20/21 gaan we werken met een
flexrooster bij het Walburg College! Komend
schooljaar zal in het teken staan van de voorbereiding hierop en we zullen u daar goed van op
de hoogte houden.
Een flexrooster maakt het mogelijk dat leerlingen
meer keuzes kunnen maken, meer lessen op
maat krijgen en een groot deel van het huiswerk
op school maken. Tevens heeft een leerling minder vakken op een dag en kan op deze wijze
meer focussen op deze lessen. Dit past goed bij
onze missie die immers is: Het draait om jou,
jouw keuzes, jouw toekomst, jouw talenten, jouw
school.
Zowel u als ouder als uw zoon/dochter zal de
mogelijkheid krijgen om mee te denken. Ook zal
ik op de ouderavonden iets meer vertellen over
deze ontwikkeling.
Ik wens u een fijn en geslaagd schooljaar toe!
Karlijn van Doorn
directeur

Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Pasen
maandag 13 april
Meivakantie
20 april t/m 1 mei
Bevrijdingsdag
5 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus

Nieuwe medewerkers
Ook dit schooljaar verwelkomen wij weer een
aantal nieuwe docenten en onderwijs ondersteunend personeel.
Mw. A. Baltzer - TOA
Mw. H. Nur Bayrakdar – economie
Mw O. El Baraoui – Frans
Dhr. D. Briarava – TOA
Mw. K. de Geus – Nederlands
Dhr. M. van Haren – LO
Mw. M. Smit – Duits
Mw. S. Stadtman – applicatiebeheer
Mw. C. Verkleij – tekenen / CKV
Mw. M. Visser – biologie
Mw. S. Visser – afdelingsassistente
Mw. W. Zaanan – economie
Mw. R. van der Sluijs – wiskunde
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Lestijden

Gezondheidscoach

Onze leerlingen hebben maximaal 9 lesuren per
dag. De lestijden zijn als volgt:

Rosalie van Bodegraven van Youz werkt als onderdeel van het zorgteam bij ons als gezondheidscoach. Zij houdt zich bezig met alles wat te
maken heeft met middelengebruik en verslaving,
dus ook op het gebied van gamen en social media. Zij begeleidt leerlingen die beginnende problematiek hebben en verwijst door als dit nodig
is. Rosalie is elke woensdag op school. Verder
kunnen leerlingen contact opnemen via:
06-53483489 of r.bodegraven@youz.nl.

1e lesuur
2e lesuur
Pauze
3e lesuur
4e lesuur
5e lesuur
Pauze onderbouw
Pauze bovenbouw
6e lesuur
7e lesuur
Pauze
8e lesuur
9e lesuur

: 08.20 - 09.10
: 09.10 - 10.00
: 10.00 - 10.20
: 10.20 - 11.10
: 11.10 - 12.00
: 12.00 - 13.15
: 12.00 - 12.25
: 12.50 - 13.15
: 13.15 - 14.05
: 14.05 - 14.55
: 14.55 - 15.05
: 15.05 - 15.55
: 15.55 - 16.45

Kennismakingsavonden
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij de
ouders van onze leerlingen altijd uit om kennis te
maken met de mentor. Voor deze avond ontvangt u van ons een uitnodiging. De avonden zijn
allemaal gepland in september. De verdeling is
als volgt:

Workshop Wiskunde en Dans
Op de eerste lesdag van dit jaar moest VWO6,
wiskundig gezien, flink aan de bak. De meesten
hadden eerst een blokuur wiskunde en daarna
een workshop waar het onderwerp combinatoriek
toegepast moest worden.
Door middel van rijtjes personen met een kleur
moesten de leerlingen verschillende volgordes
maken. Omdat je alleen met je directe buur met
een andere kleur mocht ruilen, was het niet eenvoudig om alle mogelijkheden te laten zien.

5 september, 19.30 uur
ouders en leerlingen gymnasium klas 1 t/m 6
10 september, 19.00 uur
ouders leerlingen klas 2
10 september, 20.00 uur
ouders leerlingen klas 3
12 september, 19.30 uur
ouders leerlingen klas H4 en V4
17 september, 19.00 uur
ouders leerlingen klas V5
19 september, 19.00 uur
ouders leerlingen klas M4 en H5
19 september, 20.15 uur
ouders leerlingen klas V6
Wij hopen u allen op een van deze avonden te
ontmoeten.

Nadat ze het systeem door hadden, was het de
bedoeling om dit ruilen op een andere manier te
doen dan simpelweg om elkaar heen te stappen.
Dan blijkt dat wij een aantal hele creatieve en
soepele leerlingen in de 6de klas hebben zitten.
Deze workshop werd gegeven door Tom Verhoeff, docent TU Eindhoven, en Roos van Berkel, choreografe. Zij hebben deze workshop samen bedacht en de pilot-versie bij ons op school
met veel energie gegeven. Zij gaan de workshop
verder uitwerken met de ervaringen die ze bij
onze leerlingen hebben opgedaan.
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Het was een leuke en leerzame middag.

Studiefinanciering: hoe werkt het?

Diploma-uitreikingen

Uw kind doet dit schooljaar eindexamen havo of
vwo? Een spannende periode, waarin ook vooruit
gekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar
waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan
een hogeschool of universiteit!

Misschien niet het eerste waar u bij het begin van
het schooljaar aan denkt, maar we hebben nu de
data voor de diploma-uitreikingen al voor u.

Er komt dan veel op u af. Een studie kiezen, wel
of niet op kamers. En hoe gaan we die studie financieren? Hoe zit dat tegenwoordig eigenlijk
met de studiefinanciering? Is dat allemaal ‘leenstelsel’ geworden? Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet u als ouder de
studie zelf betalen?
Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiele gevolgen van studeren. Om u van alle informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar op donderdag
26 september a.s. om 19.30 uur. Een webinar is
een voorlichting die u thuis achter de computer
kunt bekijken. In de uitzending van ongeveer drie
kwartier krijgt u alle informatie over de toekomstige studiefinanciering van uw kind. Tijdens de
uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen
aan medewerkers van DUO.
In het voorjaar van 2020 wordt het tweede deel
van dit webinar georganiseerd.
Hierin zullen we vooral ingaan op de praktische
zaken die geregeld moeten worden:
de DigiD, het studentenreisproduct en de aanvraag studiefinanciering.
Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te
installeren. Alleen inschrijven met uw e-mailadres
is voldoende.
Als u alles wilt weten over de studiefinanciering
van uw kind, meldt u zich dan aan via bijgaande
link: https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp.

6 juli, 19.30 uur – mavo
7 juli, 19.30 uur – havo
8 juli, 19.30 uur – vwo
Natuurlijk gaan wij u nog persoonlijk hiervoor uitnodigen aan het einde van het schooljaar. De
data kunt u alvast noteren in uw eigen agenda.

Activiteiten en excursies
De komende weken staan alweer flink wat activiteiten en excursies voor onze leerlingen gepland.
Teambuilding, brugklaskamp en vakgerelateerde
excursies. Deze kunt u ook terugvinden in de
agenda op onze website, die steeds wordt bijgehouden.
In onze nieuwsbrieven doen wij regelmatig verslag van activiteiten.

Teambuilding
Onze leerlingen van M3, H4 en V4 zijn dit jaar
begonnen in de bovenbouw. Niet meer alle lessen met dezelfde klas maar iedere les met een
andere groep leerlingen. Dit heeft alles te maken
met de profielen en vakken die de leerlingen hebben gekozen.
Wij vinden het belangrijk dat deze leerlingen met
elkaar toch een hechte groep gaan vormen in de
jaren naar het eindexamen. Daarom organiseren
wij voor hen een teambuildingsactiviteit bij Atletiekbaan Fortius in Dordrecht.
10 september 9.00 uur – H4 (middag les)
10 september 13.00 uur – V4 (ochtend les)
12 september 9.00 uur – M3 (middag les)
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de
atletiekbaan toe.
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Gastlessen natuurkunde 2e klas
havo/vwo

het project een extra uitdaging en weer een verdere verdieping van kennis oplevert over dit onderwerp.

Leerlingcoördinatoren
Aanstaande maandag
krijgen de leerlingen
van ZH2E, ZB2A en
ZBT2B een gastles in
het kader van hun natuurkundelessen. De
heer Loop, directeur
kenniscentrum kunststof leidingsystemen,
komt onze leerlingen
vertellen over Kunststof.
De leerlingen zullen binnen het project de komende weken bezig zijn om meer te weten te komen over plastics, gebruik, eigenschappen, hergebruik en vervuiling “Plastic soep”. Hiervoor
moeten zij onder andere een week lang thuis het
plastic wat in huis gebruikt is verzamelen.
Daarna gaan ze kijken naar welke plastics in huis
voorkomen en moeten dan uiteindelijk een manier bedenken om deze verschillende soorten
plastic te kunnen scheiden.
Inhoud van de gastles
Tijdens de gastles “Kunststof overal” vertelt een
expert uit de industrie in de klas alles over kunststoffen.
De gastles ‘Kunststof Overal’ is ontwikkeld door
C3 in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK).
In de 100-minuten durende gastles vertelt een
expert uit de kunststofindustrie meer over het
werkveld en spelen de leerlingen in groepjes het
spel ‘kraak de kunststofcode’. Leerlingen gaan
aan de slag met de speciaal ontwikkelde kunststofkoffer die uit meerdere lagen is opgebouwd.
In elke laag komt een onderdeel uit het productieproces van kunststoffen aan bod. De gastles
eindigt met een klassikale quiz.
Wij bieden deze gastles dit jaar voor het eerst
aan onze leerlingen aan en hopen dat het binnen

Zoals u weet kunnen onze leerlingen ook bij de
leerlingcoördinatoren terecht met hun vragen.
De verdeling van de klassen is als volgt:
Mw. V. van Duin, H/V 1 en 2, MH 2
Mw. M. van Tooren, MH 1 en M 1 – 4
Dhr. R. de Oude, H3 – 5
Mw. L. in ’t Veld, V4 – 6

Van de Dyslexiecoach
In het onderwijs zijn veel leerlingen met dyslexie.
Zij hebben wettelijk recht op faciliteiten. Binnen
school hebben wij iemand die bekend is met de
verschillende mogelijkheden. Het advies is maatwerk waarbij ook gekeken wordt wat de grenzen
en mogelijkheden binnen de school zijn.
De leerlingen in jaar 1 die in de basisschoolperiode een dyslexieverklaring hebben gekregen,
worden door de dyslexiecoach, mevrouw A. Davies, uitgenodigd voor een intakegesprek samen
met hun ouders. Uiteindelijk krijgen zij een dyslexiekaart met persoonlijke faciliteiten, rechten en
plichten.
Leerlingen in de hogere jaren die dyslectisch zijn
en nog niet in het bezit zijn van een dyslexiekaart, krijgen eveneens een dyslexiekaart. Deze
kaart zal worden ingevuld door de mentor samen
met de dyslectische leerling. Mentoren zullen
hierover contact opnemen met de dyslexiecoach.
Mw. Davies heeft elke maandag spreekuur van
14.30 tot 15.30 uur. Leerlingen, ouders en docenten kunnen terecht voor korte gesprekken en
vragen over dyslexie. U kunt ook mailen om
eventueel een afspraak te maken, anja.davies@ozhw.nl.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u
naar onze website.
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