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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is bijna kerstvakantie en voordat het zover is
hebben we nog ons Kerstgala en op vrijdag de
Kerstbrunch met de klas en de mentor.
De eerste rapporten zijn uitgereikt en een groot
deel van dit schooljaar zit erop.
In deze nieuwsbrief leest u nog over een aantal
activiteiten die geweest zijn. Vanuit het zorgteam
zijn er ook een aantal artikelen die wellicht voor u
interessant zijn.

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

Vakantieregeling 2019-2020
Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Let op: 6 januari is een lesdag !

Na de vakantie start mevrouw Dijkslag als docenten biologie bij ons op. Zij zal de lessen van mevrouw Driessen over gaan nemen. Hierdoor zullen er in het rooster van een aantal klassen wat
wijzigingen plaatsvinden.

Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Pasen
maandag 13 april

Ik wens u en uw zoon/dochter een heerlijke vakantie, fijne feestdagen en de allerbeste wensen
voor 2020!

Meivakantie
20 april t/m 1 mei

De lessen starten weer op 6 januari.

Let op: 4 mei is een lesdag !

Karlijn van Doorn
directeur

Bevrijdingsdag
5 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus

Nieuwe medewerkers
Dhr. R. Kop – wiskunde
Dhr. H. Slaa – decaan
Mw. M. de Koning – decaan
Mw. I. Dijkslag - biologie
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Sinterklaasviering

Audities Talent on Stage

Op 5 december is Sint groots onthaald op het
Walburg College. Het was een feest waar jong
en oud van heeft genoten.
Speciaal compliment voor onze leerlingen: na afloop werd alles keurig opgeruimd, waardoor ook
de concierges op tijd naar huis konden om sinterklaas te vieren.

Op woensdag 11 en donderdag 12 december
vond de eerste auditieronde van Talent on Stage
plaats. Veel enthousiaste leerlingen hebben hun
talenten kunnen laten zien aan de jury. Er was
veel dans, maar ook zang, rap, piano en gitaar.
Ook hebben twee leerlingenbands zich aangemeld, die behoorlijk stevig rockten.

Walburg Kerstkaart
Ieder jaar stuurt het Walburg College kerstkaarten naar haar relaties. Dit jaar hebben wij hiervoor een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het
mooiste ontwerp was van Ruth Kruit.
Dit jaar viert Motorboat (een band met alleen docenten) hun tienjarig bestaan. Hun eerste optreden was in 2010 tijdens onze talentenshow. Ook
nu zijn ze weer van de partij.
Talent on Stage is een open podium dat jaarlijks
wordt georganiseerd op het Walburg College. Elk
jaar vinden in februari meerdere voorstellingen
plaats waarin de deelnemende leerlingen hun acts
opvoeren. Overdag vinden er voorstellingen
plaats voor de basisscholen en senioren en in de
avond is de grote show voor ouders, familie en
vrienden.

Opwaarderen printtegoed leerlingen
Het komt geregeld voor dat een leerling geen
printtegoed meer heeft.
Is dit het geval, dan moet de leerling zich melden
bij de mentor. De mentor verzoekt de ICT-afdeling om opwaardering en zal de leerling informeren zodra dit gebeurd is.

De voorstellingen van Talent on Stage vinden dit
jaar plaats in de week van 17 t/m 20 februari. Informatie over de voorstellingen en kaartverkoop
volgt nog.
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Viering 10 jaar Technasium netwerk
West-Brabant & Drechtsteden
Het Walburg College zit samen met vijf andere
scholen in het Technasium netwerk West-Brabant & Drechtsteden. Alle scholen in dit netwerk
zijn 10 jaar geleden gestart met Technasium onderwijs en dat verdient een feestje.
Op 14 februari zal er aandacht besteed worden
aan dit jubileum en zal er een evenement georganiseerd worden in Raamdonksveer met o.a.
masterclasses voor de O&O leerlingen uit havo 4
en vwo 5 van de scholen uit ons netwerk. Ook de
O&O docenten, opdrachtgevers en experts zullen
hierbij aanwezig zijn. Tevens zal er een film gemaakt worden, waarin alle zes Technasium scholen zich zullen presenteren.

Junior Speaking Contest
Maandag 16 december jl. was het weer tijd voor
de jaarlijkse schoolronde van de Junior Speaking
Contest voor het TTO.
De JSC is een landelijke wedstrijd onder alle ttoscholen waarin leerlingen uit jaar twee en drie
zelf een speech bedenken en houden over een
wisselend thema. Het onderwerp van dit jaar: My
Future is Now. Ook de brugklas deed mee in een
eigen oefenronde om ervaring op te doen voor
volgend jaar. Onder leiding van Quinten (V6) en
voor een volle zaal publiek namen vier leerlingen
uit elke jaarlaag het tegen elkaar op. Van muziek
tot klimaatverandering en van robots tot vrouwenrechten, alle onderwerpen kwamen aan bod.

Contactavond Technasium ouders
Op 9 december hebben we voor de eerste keer
een contactavond georganiseerd voor ouders /
verzorgers van onze Technasium leerlingen.
Doel van deze avond was meer inzicht te geven
in de werkwijze van het Technasium zoals we die
hanteren bij O&O.
Op deze avond hebben de aanwezige ouders
zelf kunnen ervaren hoe het is om samen te werken en reflecteren op het werkproces. Leerlingen
uit klas 2 en 6 en oud-leerlingen hebben een presentatie gegeven. Dit keer geen presentaties
over de projecten maar over de werkwijze en ook
de strubbelingen die dit soms met zich meebrengt.
Met name het verhaal van de oud-leerlingen over
hoe zij door de Technasium opleiding zijn gevormd was zeer indrukwekkend. Ouders gaven
dan ook aan dat dit heel interessant en motiverend kan zijn voor de huidige leerlingen.
Ander doel van de avond was het oprichten van
een Technasium klankbordgroep omdat ouders
waardevolle input kunnen geven ter bestendiging
van de beleving van leerlingen op ons
Technasium.
We zijn verheugd dat veel ouders zich hebben
opgegeven als kandidaat voor de klankbordgroep. De betrokkenen worden en we houden u
op de hoogte gehouden.

Rots en Water training
Vanaf januari is het voor leerlingen mogelijk om
deel te nemen aan Rots en Water. Een programma van vijf bijeenkomsten waarin de volgende zaken centraal staan:
 Vergroten van communicatie- en sociale vaardigheden.
 Verminderen en voorkomen van problemen
zoals pesten, uitsluiting, meeloopgedrag en
seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Tijdens het juryberaad werd het publiek geëntertaind door Femke en Luca (V6) met het nummer
“Broken people”. Wij wensen Sophie (ZB3A) en
Minna (ZB2A) veel succes tijdens de regionale
ronde, die op 5 maart in ons eigen theater wordt
gehouden.

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (april 2019) toont positieve resultaten op bovenstaande doelen. Het onderzoek ondersteunt de waarde die het Walburg College
hecht aan onderling respect tussen leerlingen,
ouders en personeel.
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Aanmelding voor het programma kan via de
mentor, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden om de effectiviteit van de training te maximaliseren. De trainingen zullen plaatsvinden op
maandag van 15:00 tot 16:30 en de kosten bedragen 85,- per leerling.
Voor meer informatie over het programma kunt u
contact opnemen met ons. U kunt mailen naar
roel.barneveld@ozhw.nl.

Faalangst: training om er beter mee
om te leren gaan
In januari is het mogelijk voor faalangstige leerlingen in de onderbouw om een BOF- training
(Beter Omgaan met Faalangst) te volgen. Deze
training bestaat uit tien bijeenkomsten met vooraf
een informatie middag/avond voor ouders/verzorgers.

Musical “De kracht van onze geest”
Inmiddels is het musicalproces weer in volle
gang. Met een enthousiaste groep leerlingen en
personeelsleden maken we een ontroerend muzikaal toneelstuk. Dit stuk speelt zich af tegen de
achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en
stelt de vraag wie vrij is of gevangen zit.
Aankomend jaar vieren we de 75-jarige bevrijding van Nederland. De theaterclub van het Walburg College draagt zijn steentje daaraan bij met
dit stuk. De eerste repetitieweken zijn geweest
en dinsdag 17/12 hebben we die periode afgesloten met een eerste doorloop. Spannend voor de
spelers om het stuk voor de eerste keer achter
elkaar door te spelen, maar ook zeker leerzaam.
We weten nu waar we ons de komende periode
op gaan richten tijdens de repetities.

Het doel van de training is:
 Bewustwording van eigen functioneren
 Het leren omgaan met spanning en spannende situaties
 Leren toepassen van de buikademhaling en
ontspanningsoefeningen
 Het leren aangeven van eigen grenzen en
voor jezelf opkomen
 Realistische en positieve gedachten leren inzetten i.p.v. negatieve gedachten
 Het eigen gedrag en gedachten beter leren
sturen.
Aanmelden voor het programma gaat via de
mentor. Na aanmelding zal er een intakegesprek
plaatsvinden. De training zal plaatsvinden op
donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. De
startdatum, afhankelijk van de aanmeldingen, zal
op een later moment bekend gemaakt worden.
De kosten voor deze training zijn 85,- euro per
leerling.
Zijn er leerlingen in de bovenbouw die last hebben van faalangst, dan mogen zij (via hun mentor) contact opnemen met mij om een afspraak te
maken. Zij ontvangen eventueel tips en oefeningen (mini-cursus).

Voor deze musical zullen leerlingen van de derde
klassen uitgenodigd worden om te komen kijken.
Ook maken wij voorstellingen voor basisschoolleerlingen, senioren uit de buurt en uiteraard ook
voor ouders, opa’s en oma’s en andere geïnteresseerden.
De voorstellingen vinden plaats in de week voor
de meivakantie en op 4 mei 2020.
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Lyceo – een bericht van de vestigingscoördinator op onze school
Beste ouder/verzorger,
De eerste toetsen zitten erop, wat natuurlijk betekent dat ook het eerste rapport binnen is. Ik ben
heel erg benieuwd hoe uw zoon of dochter ervoor staat. Hoe gaat het met het plannen en maken van het huiswerk? En met de voorbereidingen op de toetsen? Met huiswerkbegeleiding
kunnen wij daarbij helpen.
Misschien gaat het huiswerk maken hartstikke
goed, en is het meer een specifiek vak waarbij uw zoon of dochter wel wat hulp kan gebruiken. Dan ondersteunen we graag in de vorm van
één-op-één bijles. Uw kind leert zelfstandig en
gestructureerd te werken, waardoor de leerachterstand verdwijnt, de resultaten verbeteren en
het zelfvertrouwen groeit.
Benieuwd? Ik nodig u graag uit voor een persoonlijk gesprek om te kijken welke vorm van ondersteuning het beste bij de behoefte van uw
zoon of dochter past.
Met vriendelijke groet,
Bart Lauwen
Aanwezig op maandag t/m donderdag
van 12:00-18:00 uur.
Bereikbaar via 071-790 0040 / 06-20507170
of e-mail bart.lauwen@lyceo.nl.

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling op het Walburgcollege
Binnen onze school staat de zorg voor de leerling
centraal. Er is aandacht en oog voor de leerlingen die verder gaat dan alleen de schoolprestaties. We willen een veilige omgeving zijn voor
de leerling waarbinnen hij/zij zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig en stabiel persoon.
Omdat kindermishandeling in alle lagen van de
bevolking voorkomt zal dit ook zeker voorkomen
op onze school.

Onderstaand een korte introductie wat betreft
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Binnen Zwijndrecht ligt het aantal meldingen van
kindermishandeling en huiselijk geweld erg hoog.
Op dit moment zelfs rond de 4%. Dit getal vraagt
om een effectieve aanpak, zodat meer kinderen
veilig kunnen opgroeien. Ook al zullen ouders,
docenten, trainers, medewerkers liever soms signalen hiervan niet willen zien, we kunnen een
kind of gezin in nood niet in de steek laten.
Bij huiselijk geweld of kindermishandeling moet
men denken aan alle gevallen van:
 Lichamelijk en of psychische geweld
 Het getuige zijn van geweld (tussen bijv. de
ouders)
 Onderdrukking
 Schending van rechten
 Eergerelateerd geweld
 Financiële uitbuiting
 Vrouwelijke genitale verminking/meisjesbesnijdenis
 Huwelijksdwang
 Lichamelijke en/of psychische verwaarlozing
Wij vinden het daarom belangrijk dat er op onze
school aandachtsfunctionarissen aanwezig zijn.
Voor het Walburg College zijn dat mevrouw Van
Duin en mevrouw Van Tooren.
De aandachtsfunctionarissen van de school zijn
deel van het zorgteam. Zij richten zich op o.a. de
volgende taken:
 Ondersteunen & adviseren
 Aanpassen protocol indien praktijk hierom
vraagt
 Informeren van medewerkers
 Motiveren van medewerkers om signalen in
kaart te brengen
 Organiseren van training
 Vastleggen / documenteren
 Evalueren
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De Gezondheidscoach
“De gezondheidscoach is er voor al je vragen
omtrent middelen misbruik bij leerlingen en het
netwerk van de leerling”.
Ik ben Monique Brobbel, veertig jaar en werkzaam bij Youz. Youz biedt advies en behandeling, aan jongeren van 12 – 24 jaar in het omgaan met alcohol, drugs, gokken en gamen.
Youz is er ook voor de omgeving van jongeren.
Zij kunnen bij Youz terecht voor informatie, advies en hulp.
De afdeling Vroegsignalering en geïndiceerde
preventie geeft trainingen, advies en consultaties. Dit doen zij in drie verschillende omgevingen
van een leerling/jongere. De omgevingen zijn onderwijs, vrijetijd en thuis.
Op de middelbare scholen wordt de Heldere
school aangeboden, voorheen heette dit project
DGSG (de gezonde school en genotsmiddelen).
Op het Walburg college is er de afgelopen jaren
gewerkt met DGSG, zijn docenten getraind in het
signaleren en begeleiden van leerlingen.
Daarbij heeft de afgelopen jaren ook een Gezondheidscoach op school rond gelopen die leerlingen begeleidde wanneer er signalen waren
van middelen gebruik, maar ook konden leerlingen bij de Gezondheidscoach terecht als zij
zich zorgen maakte over middelen gebruik of als
zij advies nodig hadden.
De Gezondheidscoach is er niet alleen voor de
leerling maar ook voor docenten wanneer zij ondersteuning of advies nodig hebben bij het onderwerp genotsmiddelen en gamen.
Marian Bentvelzen en Rosalie Bodegraven gingen mij voor als gezondheidscoach. Ik ben vanaf
januari 2020, officieel, de gezondheidscoach op
het Walburg College, Develsteincollege en het
Loket.
Als er vragen zijn, signalen waargenomen worden bij leerlingen die problemen hebben door
mogelijk middelen gebruik kan je mij altijd bellen,
mailen of langslopen als ik op de locatie aanwezig ben.

Maar wie ben ik eigenlijk en waar kom ik vandaan?
Sinds 2001 werk ik in de geestelijke gezondheidszorg, ik heb gewerkt met jongeren, volwassenen en ouderen. In klinische- en poliklinische
settings. Met TBS cliënten, cliënten met psychotische stoornissen en dubbele diagnose cliënten.
Dit zijn mensen die een persoonlijkheidsstoornis
en een verslaving hebben. Op deze afdeling heb
ik ruim tien jaar gewerkt en gaf therapie aan deze
doelgroep, therapie in de vorm van sociale vaardigheden, werken aan een positief zelfbeeld
maar ook cognitieve gedragstherapie.
Naast mijn werk doe ik fanatiek aan sport, het fanatieke komt voort uit mijn verleden als topsporter. Verder houdt ik mij bezig met het coachen
van volwassenen als verander coach bij Movendo Leefstijlcoaching. Ik help mensen bij het
veranderen naar ander wenselijk gedrag.
Kortom ik ben een mensen mens en sta graag
voor de ander klaar.
Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar wie ik verder
ben, maak gerust een praatje dat vind ik leuk.
Monique Brobbel
06-12092389
m.brobbel@antesgroep.nl

Nieuwsbrief 4 - schooljaar 2019-2020

Afspraken
Op het Walburg College hebben we met elkaar
afspraken gemaakt. Het leek ons goed deze nog
eens onder uw aandacht te brengen.
Wij verwachten van leerlingen op het Walburg
College dat zij respectvol met elkaar en elkaars
spullen omgaan. Het is niet toegestaan dat leerlingen in de klaslokalen en de gangen, met uitzondering van de aula en de centrale hal, eten en
drinken. Leerlingen zijn altijd op tijd in de les. Hiermee wordt overlast voor anderen voorkomen.
Bij deelname aan buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, reizen, en feesten, houden leerlingen zich aan de voor die activiteit gestelde regels. Wangedrag wordt aan ouders gemeld en
kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname
aan buitenschoolse activiteiten.
Kleding
Op het Walburg College willen wij dat iedereen
zich houdt aan de algemeen geldende fatsoensnormen. Dit geldt ook voor kleding. Daarnaast is
het dragen van jassen en petten in de gangen en
lokalen niet toegestaan. Deze dienen in de kluis
te worden opgeborgen: het is niet toegestaan
deze mee te nemen in de klas.
Gedragingen
Vanzelfsprekend worden er ingrijpende maatregelen getroffen bij ernstige belediging, bedreiging, lichamelijk geweld, vernieling, diefstal of heling. In
deze gevallen behoren schorsing of verwijdering
van de dader(s) en aangifte bij de politie tot de
mogelijkheden.
Telefoons, geluids- en beelddragers
In de aula en de centrale hal mogen leerlingen gebruik maken van hun mobiele telefoon
en/of beeld- en geluidsdrager. Deze mogen niet
zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn in de klaslokalen, tenzij de docent hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Het ongevraagd filmen of fotograferen van derden is niet toegestaan. Hinderlijk
gebruik van de telefoons of beeld- en geluidsdragers kan bestraft worden met inbeslagname.

Roken, alcohol en drugs
Het Walburg College heeft een rookvrij schoolplein.
Conform de wetgeving geldt een algeheel alcoholverbod op onze school.
Ook drugsgebruik of drugsbezit op school wordt
niet getolereerd. Overtreding van de regels leidt
tot een schorsing. Ouders worden vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Bij herhaling van gebruik of handel in drugs wordt de leerling onmiddellijk van school verwijderd.
Vuurwerk
Het binnen de school brengen van vuurwerk of het
afsteken hiervan in de directe omgeving van de
school is ten strengste verboden. Bij constatering
hiervan leidt dit tot (zware) sancties en worden ouders vanzelfsprekend op de hoogte gebracht.
Gebruik lift
Op school is een lift aanwezig die in uitzonderlijke
gevallen door leerlingen gebruikt kan worden. Wanneer leerlingen gebruik willen maken van de lift, dan moeten zij hiervoor een liftpas vragen aan de receptioniste. Leerlingen hebben hiervoor wel een briefje van hun ouders nodig.
Omgeving
Onze school staat midden in een woonwijk; leerlingen houden daar rekening mee. We houden de
omgeving van de school schoon. Op het schoolplein staan voldoende vuilnisbakken om het afval
in te doen.
De ingang van de school moet altijd toegankelijk
zijn en leerlingen zoeken een plekje in school of
op het plein. De hoofdingang aan het Norderstedtplein wordt door leerlingen als enige ingang van
de school gebruikt.
Alle schoolregels zijn terug te vinden in het leerlingenstatuut. Dit is te vinden op de website van
onze school.
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