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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),
Dit schooljaar ontvangt u van ons weer een aantal
nieuwsbrieven, meestal rondom vakanties. Als wij u
eerder veel te melden hebben, sturen wij een extra
nieuwsbrief. Dit is zo’n extra editie.

Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari

In deze editie veel praktische en zakelijke onderwerpen, die alle ouders aangaan zoals lesuitval i.v.m. studiedagen, de website, schoolgids, schoolfacturen en
toestemming voor beeldmateriaal.
Verder is er een item voor de brugklasouders over
een project van HALT.
Het leek ons handzaam om alles te bundelen in deze
nieuwsbrief zodat u niet een groot aantal separate
mails ontvangt.

Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari

Dit schooljaar - ik heb het bij de meeste ouderavonden toegelicht - zetten we fors in op executieve vaardigheden en vandaag is de eerste van drie studiedagen waar ruim 30 docenten aan mee doen.
Op 2 september, voorafgaand aan dit schooljaar, hebben al onze docenten workshops gevolgd op dit gebied. Tijdens de drie studiedagen leiden we 30 docenten op als coach Actief Executief.

Bevrijdingsdag
5 mei 2020

Executieve vaardigheden of executieve functies zijn
zaken zoals plannen, organiseren, focussen, timemanagement, taakinitiatie (zonder uitstel aan een taak
beginnen), doorzettingsvermogen, zelfaansturing en
evaluatie, flexibiliteit maar ook eerst nadenken voor
dat je iets doet en de vaardigheid om informatie in het
geheugen vast te houden. Kortom, zeer belangrijke
vaardigheden voor zowel op school als thuis en onmisbaar in het vervolgonderwijs!
De coaches zullen nog meer dan onze docenten leren
hoe zwakke vaardigheden bij onze leerlingen te herkennen en nog belangrijker hoe deze te verbeteren.
Vaardigheden die zeker bij het invoeren van een flexrooster volgend schooljaar, goed tot hun recht zullen
komen.
Mocht u vragen hebben over de onderwerpen uit deze
nieuwsbrief, schroomt u dan niet contact met ons op
te nemen!
Karlijn van Doorn
directeur

Pasen
maandag 13 april
Meivakantie
20 april t/m 1 mei

Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus

Nieuwe medewerkers
Mw. R. Garib
Dhr. T. van Leenen

Duits
Roostermaker
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Lesuitval
Helaas vallen lessen af en toe uit vanwege ziekte
van een docent of een verplichte studiedag van
het personeel. Ook bij activiteiten die voor leerlingen geregeld worden, zoals bijvoorbeeld excursies, worden leerkrachten uitgeroosterd om
de groepen te begeleiden. Op zo’n dag komen
dus niet alleen de lessen van de klassen die op
excursie zijn te vervallen, maar ook die van andere klassen die les van de begeleidend docent
zouden hebben. Natuurlijk proberen wij de lessen
door andere docenten of speciaal daarvoor aangestelde lesassistentes te laten overnemen,
maar dit is niet altijd mogelijk. Wij hopen op uw
begrip.
Een aantal keren per jaar komt het voor dat onze
docenten een studiedag hebben. Soms allemaal,
dan komen alle lessen te vervallen, soms een
beperkte groep, dan gaat een gedeelte van de
lessen wel door.
In de periode tot aan de kerstvakantie zijn er nog
twee momenten, te weten 28/10 en 13/11,
waarop meer dan 30 docenten een training volgen. Hierdoor zullen een groot aantal lessen komen te vervallen. Waar mogelijk krijgen de leerlingen op voorhand opdrachten van hun docent
zodat zij wel verder kunnen met de lesstof.

Studiedag – school gesloten
Op dinsdag 29 oktober is er een studiedag voor
al het personeel van het Walburg College.
Doel van deze dag is met het gehele personeel
te kijken hoe we ons onderwijs toekomstbestendig kunnen houden en ook zullen we ons buigen
over de normen en waarden van onze schoolgemeenschap. We zullen in de voorbereiding op
deze dag de geluiden die wij horen van u en van
onze leerlingen meenemen.
We vinden het heel belangrijk het Walburg DNA
zichtbaar vorm te geven voor onze leerlingen,
ons personeel en u als ouders!
Op 29 oktober is de school voor alle leerlingen
gesloten. Ook de telefoon zal die dag op het antwoordapparaat staan. Wilt u toch iets melden,
stuurt u dan een e-mail naar info@walburgcollege.nl.

Website
Vanaf 1 oktober staat de nieuwe schoolgids online op onze website. Hierin vindt u alle informatie nog eens op een rijtje.
Het Examenreglement en de PTA’s voor de bovenbouw worden ook op 1 oktober online gezet.
De agenda op de website wordt door ons bijgehouden, al kan het voorkomen dat wij iets missen. U mag ons hierover altijd mailen (info@walburgcollege.nl), zodat wij het aan kunnen passen.

Alvast Walburg
Op 17 oktober ontvangen wij de leerlingen van
groep 8 van de basisscholen.
Idee hierachter is dat de leerlingen van groep 8
ervaren hoe het is om met leerlingen van diverse
leeftijden in school rond te lopen. Hiermee vervallen de ‘ouderwetse’ proeflesjes in februari te.
Wij kunnen helaas niet tegelijkertijd al onze leerlingen en de leerlingen van groep 8 les geven.
Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen niet zomaar een dag thuis zitten, zullen slechts een
aantal van hun lessen komen te vervallen. Welke
dat precies zijn, kunnen ze te zijner tijd terug zien
in hun rooster.

Voorlichting Online veiligheid
Op 14 en 15 oktober krijgen onze brugklasleerlingen op school de Halt-voorlichting ‘Online veiligheid’. Hieronder vindt u informatie van Halt
over waarom zij deze voorlichting geeft, wat de
voorlichting inhoudt en wat u zelf kunt doen.
Waarom deze voorlichting?
Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit.
Beginnende jeugdcriminaliteit vindt meer en
meer online plaats. Jongeren overzien vaak de
gevolgen niet van wat ze doen en zijn extremer
in hun gedrag dan volwassenen. Dit heeft te maken met de ontwikkelingsfase waar ze in zitten.
Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het los komen
van hun ouders.
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Dit gedrag speelt natuurlijk ook als zij actief zijn
op internet, waar ze met hun smartphone bijna
altijd en overal toegang toe hebben.
Daar komt bij dat jongeren op internet vaak meer
durven omdat zij denken dat ze dan anoniem
zijn.

Laat alleen mensen toe die je zelf echt
kent. Want er kan een heel ander iemand achter
een profiel zitten. U kunt uw kind ook vragen
naar de Halt-voorlichting die het heeft gehad.
Vraag bijvoorbeeld wat het meeste indruk heeft
gemaakt en waarom.

Jongeren gebruiken internet voor van alles: ontspanning, contact hebben met elkaar en voor
hun schoolwerk. Toch hebben ze soms ook vervelende ervaringen met internet. Het gaat dan
vaak om het rondsturen van nare filmpjes of
foto’s, geruzie of zelfs bedreigingen (bijvoorbeeld
via Whatsapp).

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Kijk dan op www.halt.nl/opvoeders.

Jongeren gaan ook op internet dus wel eens te
ver. Het lijkt dan onschuldig wat ze doen maar
het kan grote gevolgen hebben voor henzelf en
voor anderen, en zelfs strafbaar zijn.
Als jongeren online strafbare feiten plegen dan
kunnen zij hiervoor naar Halt worden gestuurd.
Omdat Halt wil voorkomen dat jongeren over de
schreef gaan, geven we voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over online veiligheid.
Waar gaat de voorlichting over?
In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit
wanneer je op internet te ver gaat. Dit doen we
door een aantal waargebeurde verhalen te onderzoeken. We bespreken met de leerlingen wat
er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die manier leren de leerlingen dat niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver
gaat. Ook bespreken we met de leerlingen hoe
ze kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht komen en wat ze kunnen doen als dat toch
gebeurt.
Wat kan ik doen?
Jongeren experimenteren, dat hoort nu eenmaal
bij de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. Dit experimenteren vindt ook online plaats. Spreek
daarom met uw kind af dat hij of zij geen privégegevens deelt en alleen neutrale foto’s plaatst. Het
beste is om geen foto’s te plaatsen waarop je gezicht herkenbaar is. Voor jongeren is het ook belangrijk om veel vrienden of volgers te hebben,
dat geeft ze status. Vertel uw kind dat hij of zij
niet zomaar iedereen moet accepteren als vriend
of volger.

Facturen schoolkosten 2019-2020
In de week van 23 t/m 27 september worden
onze facturen voor de schoolkosten verstuurd.
Op deze factuur staan o.a. de algemene ouderbijdragen, die door OZHW, in samenspraak met
de oudergeledingen van de Medezeggenschapsraad (MR) en de Deelmedezeggenschapsraad
(DMR), zijn vastgesteld. Tevens vindt u, indien
voor uw kind van toepassing, de extra bijdragen
voor het Bilingual Department, het Technasium
en/of het Hoogbegaafden-traject. Ook worden
voor enkele vakken bijdragen voor excursies en
activiteiten in rekening gebracht.
Als uw kind nieuw is op onze school wordt eenmalig een borg voor de kluissleutel en het bedrag
voor de aanschaf van een gymshirt berekend.
Een inhoudelijk overzicht van de ouderbijdragen
kunt u vinden op onze website www.walburgcollege.nl via Ouders >> Praktische informatie >>
Ouderbijdrage.
Wie en hoe?
De ouder, die in Magister op plaats 1 staat, krijgt
van ons een mail met daarin een link naar WIS
Collect. Als u de link aanklikt komt u vanzelf in
WIS Collect, waar u de facturen voor uw
kind(eren) kunt zien, eventueel downloaden en
meteen betalen. Wij raden u aan de mail met
deze link goed te bewaren of de link ergens op te
slaan, zodat u ook in de loop van het schooljaar
nog in WIS Collect terug kunt kijken.
In het verleden moest u eerst zelf een proces
doorlopen, voordat de factuur definitief werd. Om
het voor u gemakkelijker te maken, sturen wij u
nu meteen de factuur.
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Betalen in termijnen
Voor elke factuur hebben wij, afhankelijk van de
hoogte van het factuurbedrag, enkele betalingstermijnen standaard ingevoerd. Als u gebruik wilt
maken van de betalingstermijnen dient u iedere
keer voor de vervaldatum van een termijn het termijnbedrag te voldoen. Drie dagen voor zo’n vervaldatum krijgt u ter herinnering een mail, zodat u
weet dat u de termijnbetaling moet voldoen.
Wilt u geen gebruik maken van de betaling in termijnen, dan kunt u meteen alle termijnen in één
keer voldoen.

Het maken en gebruiken van beeldmateriaal
Onze school maakt op verschillende momenten
en om verschillende redenen foto’s en video’s
waarop onze leerlingen te zien zijn. Dit kan nodig
zijn voor goed onderwijs, voor de administratie of
voor PR-doeleinden. In een aantal gevallen verplicht de AVG ons toestemming te vragen aan u
als ouders/verzorgers of aan leerlingen (16 jaar
of ouder) voor het gebruik van dit materiaal.
Vanaf dit schooljaar beheert u deze toestemming
actief in Magister.

Hoe te betalen?
In WIS Collect kunt u meteen via iDeal betalen.
Dat is zowel voor u als voor ons het gemakkelijkst. Als u niet via iDeal wilt betalen, dan kunt u
het gehele factuurbedrag of de termijnbedragen
zelf overboeken naar IBAN NL18 RABO 0303
4743 19 ten name van OZHW Ouderbijdragen.
Wilt u bij uw betaling s.v.p. het debiteurennummer (102….) en het factuurnummer (O19…..)
vermelden?

Wij vragen u om in Magister op de onderstaande
onderwerpen aan te geven of toestemming wordt
verleend voor:

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Drechtsteden biedt voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur,
recreatie en overige zaken. Stichting Leergeld
Drechtsteden werkt laagdrempelig en snel en
kan maatwerk bieden om te zorgen dat ieder kind
erbij kan horen! In de Drechtsteden bereiken ze
al meer dan 5000 kinderen. De ondersteuning
door Stichting Leergeld is inkomensafhankelijk
en daarom dient u zelf de aanvraag bij hen in te
dienen.
Voor meer informatie over de ondersteuning die
Stichting Leergeld Drechtsteden kan bieden verwijzen wij u naar hun website: www.leergelddrechtsteden.nl.

2. Materiaal voor gebruik op social media
Hiermee geeft u toestemming om (beeld)materiaal en/of de naam van uw zoon/dochter te gebruiken op social media zoals bijv. WhatsApp en
Twitter.

Contact met de school
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht, maar mocht u nog vragen hebben of iets
willen bespreken of regelen met betrekking tot de
facturen of de betaling ervan, neemt u dan contact op met Ellen de Wit, via het mailadres
schoolfacturen@walburgcollege.nl.

1. Beeldmateriaal en naam leerling voor gebruik
in nieuwsbrieven
Hiermee geeft u toestemming om beeldmateriaal
van uw zoon/dochter en/of de naam van uw
zoon/dochter te gebruiken in nieuwsbrieven die
door de school worden uitgegeven.

3. Het melden van de naam van de leerling aan
krant (voor leerlingen die examen hebben gedaan)
Hiermee geeft u toestemming om de naam van
uw zoon/dochter te gebruiken om deze te publiceren in de krant als hij/zij geslaagd is.
4. Beeldmateriaal en naam leerling voor gebruik
in de informatiegids en/of brochure
Hiermee geeft u toestemming om beeldmateriaal
en/of de naam van uw zoon/dochter te gebruiken
in de schoolinformatiegids en/of ander materiaal
die door de school worden uitgegeven.
5. Beeldmateriaal en naam leerling voor gebruik
op de openbare website van de school
Hiermee geeft u toestemming om beeldmateriaal
van uw zoon/dochter en/of de naam van uw
zoon/dochter te gebruiken op de openbare website van de school.
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De school wil voor álle leerlingen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar leerlingen (en
hun ouders/verzorgers) bang hoeven te zijn
steeds te worden gefotografeerd. Het is goed om
het geven van toestemming samen met uw
zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis
bespreekt, dan weten uw kinderen zelf waarom
het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van
uw kind op internet verschijnen. Het maken van
foto’s en video’s op school kan moeilijk worden
verboden, maar wij gaan ervan uit dat (ouders/verzorgers van) leerlingen zorgvuldig omgaan met het maken van foto’s of filmpjes en
deze niet verder publiceren.
Uiteraard is het maken en publiceren van aanstootgevende foto’s of filmpjes verboden op alle
OZHW scholen. De uitgangspunten en regels
vindt u in het protocol “Sociale Veiligheid Stichting OZHW voor po en vo” op de website van
onze school.
U kunt natuurlijk altijd zelf uw gegeven toestemming weer intrekken in Magister. Zonder uw toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw
zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
Bovenstaande geldt vanzelfsprekend ook voor
leerlingen van 16 jaar of ouder.
Mocht u vragen hebben over de informatie in
deze brief dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen via secretariaat@walburgcollege.nl.

Nieuwsbrief 2 - schooljaar 2019-2020

