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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 is al weer de vijfde nieuwbrief van dit
schooljaar met allerlei onderwerpen variërend
van de vakantieregeling voor volgend schooljaar
tot een oproep van de ouderraad om u als lid aan
te melden.
Ook leest u informatie over de invulling van
4 mei. Eerder hebben we u meegedeeld dat op
deze dag de gewone lessen vervallen en dat we
in het kader van 75 jaar vrijheid een speciaal
programma maken voor onze leerlingen.
Aansluitend zullen we met onze leerlingen naar
de Dodenherdenking in Zwijndrecht gaan en we
hopen dat u bij ons aan wil sluiten.
Zo ver is het nu nog niet. Volgende week hoop ik
u te treffen bij de uitvoering Talent on Stage en
daarna kan iedereen gaan genieten van een
heerlijke en welverdiende voorjaarsvakantie.
Karlijn van Doorn
directeur

Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Pasen
maandag 13 april
Meivakantie
20 april t/m 1 mei
Let op: 4 mei is een lesdag
Bevrijdingsdag
5 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus

Nieuwe medewerkers
Dhr. G. Evers
Dhr. L. Schonk

natuurkunde
natuurkunde
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Vervallen/vervangen lessen
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er af en
toe lessen uitvallen. Dit kan zijn door ziekte van
een docent of een excursie.
Wanneer een docent afwezig is, moeten
leerlingen gewoon hun boeken voor dat vak
meenemen. Wanneer een les overgenomen
wordt door een lesassistent of een andere
docent, kan het uur zinvol ingevuld worden.
Leerlingen uit klas 1 moeten altijd een leesboek
bij zich hebben. Voor de overige leerjaren wordt
dat ook geadviseerd; voor bijv. Nederlands moet
er altijd wel wat gelezen worden.
Uiteraard kunt u er van verzekerd zijn dat wij zo
veel mogelijk proberen lesuitval te voorkomen.

Vanuit de ouderraad
Kerstgala 2019
Het kerstgala, dat jaarlijks volledig gefinancierd
en mede georganiseerd wordt door de ouderraad
en de FLOW, was weer een groot succes. Alle
500 kaarten waren verkocht. De ouderaard had
dit keer gekozen voor Qmusic; zij hebben er een
mooi, gezellig en muzikaal feest van gemaakt.
Ook was er dit jaar weer de photobooth, in de
vorm van een spiegel met leuke kerstattributen,
om mee op de foto te gaan. Het was een heel
gezellig feest, waarbij er weer een mooie King en
Queen gekozen zijn, die beiden een
fashioncheque ontvingen. Het feest was om
01.00 uur afgelopen. We kijken terug op een zeer
geslaagd feest en kijken nu al uit naar volgend
jaar!
Ouderraadsleden gezocht
Eind van dit schooljaar neemt een aantal
ouderraadsleden afscheid in verband met
kinderen die examen doen.
We zijn daarom alvast op zoek naar enthousiaste
ouders, die de ouderraad willen komen
versterken. Het leuke aan de ouderraad is, dat je
een klankbord kunt zijn voor de school en
daarnaast ook deel kan nemen aan activiteiten,
zoals bijvoorbeeld het kerstgala of de diplomauitreikingen.

Het is ook mogelijk om alleen een inhoudelijk
bijdrage te leveren als klankbord en niet deel te
nemen aan activiteiten, of bijvoorbeeld juist een
minder inhoudelijke bijdrage te leveren, maar
juist meer te helpen met het organiseren en
bijwonen van activiteiten.
De vacature voor Penningmeester komt ook vrij.
We vergaderen ongeveer 5 á 6 x per jaar op
informele wijze. Dit is dan ongeveer 1x per twee
maanden en meestal op de donderdagavond van
19:30 tot ongeveer 21:00 uur. Hierbij zijn ook
altijd de directeur van de school, een leerkracht
en een vertegenwoordiger vanuit de DMR
aanwezig. Ook wordt er nog nagedacht over een
nauwere samenwerking met de Leerlingenraad,
om zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan
het onderwijs, de sfeer en het welzijn van de
leerlingen.
Wilt u, voordat u een beslissing neemt, eerst
eens een indruk krijgen van de ouderraad om de
sfeer te proeven? Het is altijd mogelijk om een
keer volledig vrijblijvend mee te kijken, te
luisteren en te praten tijdens een
ouderraadsvergadering.
Vindt u het (mogelijk) leuk om lid te worden van
de ouderraad, heeft u nog vragen of wilt u een
keer aansluiten bij een ouderraadsvergadering?
Dan horen wij dit graag via ons emailadres:
ouderraadwalburgcollege@gmail.com.
Wij kijken uit naar de reacties!

Ellen Deckwitz bezoekt het
Walburg College
Prijswinnend schrijfster, dichteres,
toneelmaakster en columniste Ellen Deckwitz,
die met haar (pleidooi voor) poëzie de hele
wereld rondreist, was vrijdagochtend 31 januari
te gast op het Walburg College in Zwijndrecht.
Aan de leerlingen van de derde klas havo/vwo
legde zij uit hoe iedereen kan leren genieten van
woordkunst, voorwaar geen sinecure, maar wat
een prachtkans om jonge mensen in aanraking te
brengen met poëzie!
De afgelopen weken zijn deze klassen ook
tijdens de lessen Nederlands met dit onderwerp
aan de slag gegaan. De docenten Nederlands
zijn verrast door het taaltalent dat is komen
bovendrijven!

Nieuwsbrief 5 - schooljaar 2019-2020

Van de financiële administratie
Eind september 2019 hebben wij u een mail
gestuurd met daarin een link naar WIS Collect,
waar de facturen voor de schoolkosten voor onze
leerlingen klaarstaan. Wij hebben die mail
gestuurd aan de ouders, die in Magister op
plaats 1 staan.
Veel ouders hebben in de beveiligde omgeving
van WIS de factuur voor hun kind bekeken en
deze ook betaald.
Er is echter nog steeds een flink aantal facturen
geheel of gedeeltelijk niet betaald, ook van
voorgaande schooljaren. Inmiddels is voor deze
facturen tweemaal een herinnering en een- of
tweemaal een aanmaning verstuurd. Ook hebben
sommige ouders hiervoor een brief per post
ontvangen.
Hierbij vragen wij u te controleren of u alle
facturen voor uw kind(eren) volledig heeft
voldaan. Als dit niet het geval is, verzoeken wij u
het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk
alsnog te voldoen door dit bedrag over te boeken
naar IBAN: NL18 RABO 0303 4743 19 t.n.v.
OZHW Ouderbijdragen onder vermelding van het
debiteuren- en factuurnummer.
Neemt u in de volgende gevallen s.v.p. contact
met ons op:
 u bent de link naar WIS kwijt;
 u bent niet de ouder, die deze link moet
ontvangen en wilt dat de andere ouder in
Magister op plaats 1 gezet wordt;
 u weet niet welke facturen of bedragen er nog
openstaan;
 u heeft een betaalwijze gekozen, maar wilt op
een andere manier betalen;
 u wilt de factuur via de post ontvangen;
 u heeft andere vragen over de factuur of de
betaling ervan.
In alle gevallen kunt u mailen naar
schoolfacturen@walburgcollege.nl.
Dit geldt natuurlijk niet voor de ouders met wie
wij al een betalingsregeling hebben getroffen.
Wij rekenen op uw medewerking, zodat alle
facturen aan het eind van dit schooljaar zijn
betaald.

De Dordtpas
Per 1 januari 2020 is de Dordtpas van start
gegaan. Deze is geïntroduceerd door wethouder
Peter Heijkoop. De Dordtpas is voor iedereen te
koop voor € 40,- en u kunt hiermee gratis of met
korting naar onder meer musea, theaters,
bioscopen, zwembaden en toeristische attracties.
Voor gezinnen met een klein inkomen (lager dan
140% van het bijstandsniveau) is deze pas
gratis.
Komt u momenteel in aanmerking voor
ondersteuning door Stichting Leergeld
Drechtsteden?
Tot nu toe betaalde Stichting Leergeld
Drechtsteden de ouderbijdrage aan school uit,
maar vanaf 1 januari 2020 zullen de betalingen
voor de kinderen uit Dordrecht via de Dordtpas
verlopen. Het tegoed, waar uw kind recht op
heeft, zal op de pas komen te staan. U kunt
hiermee, vanaf 1 januari 2020, direct aan school
de ouderbijdrage betalen. Wij vragen u hiervoor
om een mail met een foto van de voor- en
achterzijde van uw Dordtpas o.v.v. de naam en
de geboortedatum van uw kind(eren) te sturen.
Wij voeren het nummer van uw pas op onze
webterminal in en kunnen vervolgens de
ouderbijdrage van uw tegoed afschrijven.
Het mailadres dat u hiervoor dient te gebruiken
is: schoolfacturen@walburgcollege.nl.
Als u op school langs wilt komen om de betaling
te regelen, kan dat ook. Maakt u dan via het
hierboven genoemde mailadres een afspraak. U
hoeft de factuur dus niet meer in te dienen bij
Stichting Leergeld Drechtsteden. Voor gezinnen
uit de overige Drechtsteden verandert er niets.
Uw betaling wordt, zoals vertrouwd, uitgevoerd
door Leergeld Drechtsteden.
Naast het gemak om met de Dordtpas de
ouderbijdrage te betalen, kan met het Dordtpastegoed ook de kosten voor de sportvereniging,
zwemles, een fiets of computer betaald worden.
Zodra u de Dordtpas heeft, kunt u ook
beschikken over de online omgeving “Mijn
Dordtpas”. Daarin kunt u precies zien hoeveel
korting u al heeft genoten, waaraan u het tegoed
heeft besteed en hoeveel er nog op de pas staat.
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Uw uitgaven heeft u dus zelf in de hand; hou er
rekening mee dat er voldoende tegoed op uw
pas staat voor de ouderbijdrage.

Talent on Stage

Het is dé pas om eropuit te trekken, nieuwe
dingen te ontdekken en samen te beleven.
Met de Dordtpas haalt u alles uit uw stad!
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van
bovenstaande, dan helpen wij u graag verder.
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw
E. de Wit via 078-6205656 of bovengenoemd
e-mailadres.

Docentwisselingen
Na de voorjaarsvakantie gaan twee docenten
ons verlaten voor een nieuwe uitdaging.
Mw. Van den Eijnden (aardrijkskunde/JMO) gaat
haar carrière voortzetten bij de Leeronderneming
in Barendrecht, een van onze OZHW-scholen.
Haar lessen worden overgenomen door diverse
collega’s.
De heer Van Driel (natuurkunde) verlaat OZHW
en gaat elders aan de slag. Wij hebben twee
nieuwe docenten aangenomen om zijn lessen
over te nemen.
Wij wensen beiden heel veel succes.
De heer Ten Zijthoff (LO) is weer terug op school
en zal een aantal klassen overnemen van de
heer Van Haren.
Bij het vak Nederlands zullen ook nog wat
wisselingen plaatsvinden. Mw. Willemsen komt
terug na haar verlof en de heer Wildeman gaat
elders aan de slag.

Vakantieregeling 2020-2021
De vakantieregeling voor het schooljaar 20202021 is op 4 februari jl. vastgesteld door de
DMR.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

17 t/m 25 oktober
19 december t/m 3 januari
20 t/m 28 februari
5 april 2021
1 t/m 16 mei
24 mei
17 juli t/m 29 augustus

20 Februari is het zover, Talent on Stage 2020.
Kaarten kunnen gekocht worden tijdens de
eerste pauze (10.00 - 10.20 uur) in de hal bij de
ingang van het theater. Een kaartje kost € 3,00!
Als je er vier koopt betaal je maar € 10,00. De
deelnemerslijst hangt vanaf maandag bij lokaal
003 en het verkooppunt!
We zien u graag in de zaal op donderdag 20
februari a.s.!

Herdenking 4 mei
4 mei wordt een bijzondere dag!
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland
werd bevrijd. Op het Walburg College willen we
daar graag uitgebreid bij stilstaan en daarom
zetten we maandag 4 mei helemaal in het teken
van herdenken en vrijheid vieren. In het
aangepaste lesprogramma voor die dag worden
de leerlingen o.a. meegenomen naar de
schoolmusical of op een actieve wandeling langs
zgn. Stolpersteine en gaan ze aan de slag met
verschillende (creatieve) workshops.
’s Avonds bent u met uw kind(eren) van harte
uitgenodigd om de resultaten van de workshops
te bekijken. Aansluitend lopen we met ouders,
leerlingen en collega’s in een stille tocht naar de
Dodenherdenking bij het gemeentehuis van
Zwijndrecht.
Verdere details over de invulling van het
programma volgen later. We hopen deze
bijzondere dag met velen van u te kunnen vieren!
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Musical “De kracht van onze geest”
Bij deze weer nieuws van het musicalfront.
Inmiddels zijn we vol op stoom met de repetities.
Het stuk gaat voor alle spelers en medewerkers
steeds meer leven. Afgelopen weekend hebben
we ons repetitieweekend gehad en zijn we zowel
zaterdag als zondag van 9.00 tot 17.00 bezig
geweest met repeteren. We hebben het hele stuk
in kleine delen gespeeld, we hebben gewerkt aan
de ontwikkeling van de individuele rollen en we
hebben alle liedjes uitgebreid geoefend.
Als klap op de vuurpijl hebben we zondag aan
het einde van de middag het hele stuk achter
elkaar doorgespeeld bij de doorloop.
De dames die de
kleding verzorgen
zijn in de aanloop
naar dit weekend
druk bezig geweest
en tijdens dit
weekend zagen we
enkele spelers al in
hun outfit op het
toneel verschijnen.
Dat is altijd weer
een bijzonder
moment omdat de
spelers dan echt in
hun karakter op
toneel gaan
veranderen. Een mooie doorkijk naar de
komende periode waar alles bij elkaar gaat
komen. Het podium, licht, geluid, kleding,
muziek, zang en spel. Dit alles gaat de musical
tot een waar spektakel maken dit jaar.
De voorstelling is voor
alle derde klassen van
Walburg, Loket en
Develstein,
verschillende
basisscholen, senioren
uit de omgeving en in
de avond van 4 mei ook
voor alle ouders,
familie, vrienden,
bekenden en andere
geïnteresseerden.
De kaartverkoop start begin april.

Wij repeteren nog 10 weken door en we hopen
jullie te zien tijdens een van de voorstellingen
van de “Kracht van onze Geest.”
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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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De huisregels van Winkelcentrum
Walburg
Wij willen jullie (nogmaals) op de hoogte brengen
van de afspraken die onze school heeft met
Winkelcentrum Walburg. Er is ons veel aan
gelegen de goede verstandhouding die wij nu
hebben ook te houden, zodat iedereen met
plezier in het winkelcentrum kan rondlopen.
Scholieren zijn van harte welkom in de winkels
van Winkcentrum Walburg. Onze
brugklasleerlingen is het niet toegestaan om in
de pauzes naar het winkelcentrum te gaan. Zij
moeten op school blijven.
Om alle klanten de gelegenheid te geven hun
boodschappen op een prettige manier te kunnen
doen, zijn in overleg met de directie van het
Walburg College, onderstaande spelregels
opgesteld:

 In de winkels waar mandjes beschikbaar zijn,
gebruik je deze ook.

 Per twee scholieren wordt een mandje
gebruikt.
 Laat je tas op school in je locker. Met
schooltas heb je geen toegang tot de
winkels.
 Je bezoekt alleen één van de winkels
wanneer je ook iets wilt kopen. Wil je niets
kopen, dan wacht je buiten de winkel.
 Blokkeer geen in- en uitgangen.
 Houd je aan de regels van de winkels en volg
instructies van het personeel op. Bij te grote
aantallen leerlingen kan een winkelier
besluiten tijdelijk geen scholieren toe te laten.
Deze regel valt binnen de
veiligheidsvoorschriften.
 Zorg dat je je schoolpas bij de hand hebt, hier
kan naar gevraagd worden.
 Zonder pas heb je geen toegang tot het
winkelcentrum onder schooltijd.
 Heb je drie keer geen schoolpas bij je, dan
levert dat een rode kaart op. Een rode kaart
staat voor drie maanden ontzegging in het
winkelcentrum Walburg.
Deze regels gelden tussen 09.00 en 15.00 uur
NB: Als leerlingen zich niet weten te gedragen,
overlast veroorzaken en/of diefstal plegen, wordt
altijd de politie ingeschakeld en volgt een
ontzegging tot het winkelcentrum. Ook school en
ouders worden op de hoogte gesteld van de
onregelmatigheid.

