Nieuwsbrief 1 - schooljaar 2020-2021 - september

Agenda

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

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is weer begonnen.
Met alle coronamaatregelen was dit een andere start
dan wij gewend zijn. Alle kennismakingsactiviteiten
waren voor de zomer al uit het programma gehaald.
Op dit moment zijn wij aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om met de leerlingen iets leuks te ondernemen.
Op 2 september zijn we gestart met de kernlessen.
Even wennen voor zowel leerlingen als docenten. Je
merkt al meer rust in het gebouw door minder lokaalwisselingen.
De kennismakingsavonden kunnen gelukkig gewoon
doorgaan, zij het op een wat andere manier dan normaal. Dit vergt een strakke planning en organisatie,
maar met uw medewerking zijn de eerste avonden
prima geslaagd.
Een van de onderwerpen op de informatieavond is
het flexrooster waar we mee gestart zijn. Hierover
leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.
In deze nieuwsbrief informeren wij u ook over de
maatregelen rondom de coronacrisis.

Vakantieregeling 2020 - 2021
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
1 t/m 16 mei
24 mei
17 juli t/m 29 augustus

Vertrekkende medewerkers

Dhr. V. de Klerk – natuurkunde, m.i.v. 1 oktober

Nieuwe medewerkers

Mw. V. Limpens – natuurkunde, m.i.v. 1 oktober
Dhr. O. van Engelen – natuurkunde, m.i.v. 1 oktober

Activiteiten en excursies

In ieder geval tot januari zullen er geen activiteiten en
excursies plaatsvinden waaraan kosten verbonden
zijn of waarbij we afhankelijk zijn van busvervoer.
Voor o.a. de vakken O&O, tekenen en CKV kunnen
buitenschoolse activiteiten georganiseerd worden
waar de leerlingen dan op de fiets naar toe kunnen.
De buitenlandse reizen zijn dit schooljaar van het programma gehaald. U zult deze ook niet terugvinden op
de factuur.

Ondanks dat alles dit jaar een beetje anders gaat,
wensen wij u en onze leerlingen een geslaagd schooljaar.

In onze nieuwsbrieven doen wij regelmatig verslag
van activiteiten.

Karlijn van Doorn
directeur

Met ingang van dit schooljaar meldt u uw kind ziek
via Magister.
Dit betreft alleen ziekmeldingen waarbij uw kind een
hele dag niet op school is. Is uw kind een deel van de
dag afwezig, bijvoorbeeld voor doktersbezoek, dan
moet u dit telefonisch (078-6205656) of via de mail
(info@walburgcollege.nl) doorgeven.

Ziekmelden leerlingen
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Diploma-uitreikingen

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

Leerlingcoördinatoren

Leerlingen kunnen met hun vragen altijd terecht bij
de mentor of bij de leerlingcoördinator. Ook u als ouder kunt contact opnemen met de leerlingcoördinatoren. De verdeling van de klassen is als volgt:
Leerlingcoördinator havo 1 en havo/vwo 1-2
mevrouw V. van Duin
E-mail: vivian.van.duin@ozhw.nl
Leerlingcoördinator havo/vwo 3 en vwo 3-4
mevrouw D. Sijstermans
E-mail: diana.sijstermans@ozhw.nl
Leerlingcoördinator mavo/havo 1-2en mavo 1-4
mevrouw M. van Tooren
E-mail: mirjam.van.tooren@ozhw.nl
Leerlingcoördinator havo 3-5
de heer R. de Oude
E-mail: robert.de.oude@ozhw.nl
Leerlingcoördinator vwo 5-6
de heer R. van Leeuwen
E-mail: ronald.van.leeuwen@ozhw.nl

De eerste O&O-opdracht

Op woensdag 10 september is de tweede klas van het
Technasium op locatiebezoek geweest voor het eerste schoolproject van dit jaar.
De klas ging geheel coronaproof - 1,5 meter afstand
tussen de volwassenen en de leerlingen - op de fiets
naar het Baxpark in Hendrik-Ido-Ambacht.

In dat park bevindt
zich het plaatselijke
skatepark, dat na 25
jaar aan een grote opfrisbeurt toe is. Om
een nieuwe inrichting
te verwezenlijken,
gaan de leerlingen onderzoeken uitvoeren
en zelf een Programma van Eisen opstellen.
De opdrachtgever is Bradley van der Hoeven. Hij zal
erop toezien dat de uiteindelijke ontwerpvoorstellen
binnen de aangegeven mogelijkheden en het gestelde budget blijven.
De leerlingen krijgen
bij het vak Onderzoek
& Ontwerpen acht weken de tijd om in
groepjes aan dit project te werken.

Van de financiële administratie

Eind september/begin oktober gaan wij de facturen
voor de schoolkosten versturen.
De ouder, die in Magister als eerste staat vermeld,
krijgt van ons een mail met daarin een link naar WIS
Collect. In WIS Collect komt u in een beveiligde omgeving, waar u de factuur/facturen voor uw kind(eren)
ziet staan. Als u de factuur aanklikt ziet u welke posten erop staan, kunt u de factuur als pdf-bestand
downloaden en kunt u ervoor kiezen de factuur meteen via iDEAL te voldoen. Dit heeft onze voorkeur,
maar natuurlijk kunt u de factuur ook betalen via een
overboeking. U dient dan wel zelf de opdracht aan
uw bank te geven.
Voor de meeste facturen hanteren we een standaard
aantal termijnen. Mocht dit voor u toch niet geschikt
zijn, neemt u dan contact met ons op. Voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot de facturen
of als u iets over de betaling van de factuur wilt vragen of doorgeven, kunt u mailen naar schoolfacturen@walburgcollege.nl.
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Een overzicht van de ouderbijdragen 2020-2021 vindt
u op onze website, via Ouders -Praktische informatie
- Ouderbijdrage.
Verder willen wij u wijzen op de mogelijkheid om, afhankelijk van uw inkomen, bij Stichting Leergeld een
bijdrage aan te vragen en/of de schoolfactuur via de
Dordtpas te betalen. (www.leergelddrechtsteden.nl
en www.dordtpas.nl)

Corona

Door het voortduren van de coronacrisis is de start
van het schooljaar anders verlopen dan wij hadden
gepland en gehoopt.
Voor alles wat er nu gebeurt hebben wij geen draaiboek. Sommige dingen werken goed, andere dingen
minder. Soms willen we het even aankijken, soms
passen we gelijk iets aan.
In de week voorafgaand aan de start zijn de conciërges druk bezig geweest met het aanbrengen van 1,5
meter markeringen in de lokalen en pijlen met verplichte looproutes.
Veel docenten hebben op hun bureau een plexiglas
scherm en werken met een spatkap of een mondkapje als zij niet zeker zijn of de verplichte 1,5 meter
afstand tussen hen en de leerlingen haalbaar is.
Zoals eerder aangegeven wordt het door docenten
erg op prijs gesteld als leerlingen in de gangen een
mondkapje dragen. Immers, met zoveel leerlingen en
docenten is het tijdens de leswisselingen lastig om
die 1,5 meter te bewaren.
Helaas hebben we afgelopen week, na overleg met
het bestuur en de GGD, een hele leerlaag, havo 5,
naar huis moeten sturen. Meerdere leerlingen uit
deze leerlaag bleken positief getest te zijn. Omdat uit
het bronnenonderzoek echt niet duidelijk naar voren
is gekomen waar de besmettingen vandaan kwamen,
hebben wij dit besluit moeten nemen.
Een aantal van deze leerlingen is helaas erg ziek geweest.
Wij wensen de zieke leerlingen van harte beterschap.
Voor alle leerlingen geldt dat wij ze sterkte wensen
voor de komende dagen. We hopen iedereen op 21
september weer op school te zien.

Een ander gevolg van de coronacrisis is dat docenten
nu veel sneller thuisblijven omdat zij zich nu ook bij
verkoudheidsklachten moeten ziekmelden. Immers,
iedere verkoudheid kan corona zijn en er moet dan
getest worden. Tot op heden is geen enkele docent
positief getest. Wij hopen dat iedereen snel opknapt
en weer op school les kan geven.
Op dit moment zitten ook enkele leerlingen verplicht
thuis omdat een gezinslid ziek is en/of getest moet
worden.
Het is voor ons onmogelijk om álle lessen te streamen. Leerlingen die thuis zitten kunnen contact opnemen met de mentor en de vakdocenten om te kijken wat mogelijk is. In magister staat al het huiswerk
genoteerd, zodat zij in ieder geval thuis kunnen verder werken. Verder hopen we dat leerlingen onderling contact houden en elkaar informeren.
In een eerdere brief hebben wij het verzoek van winkelcentrum Walburg aan u voorgelegd.
Zij vragen onze leerlingen om in de pauzes niet naar
het winkelcentrum te komen. Juist in pauzes ontstaat
er een piekbelasting, hetgeen onwenselijk is met het
oog op de verplichte 1,5 meter afstand tussen jongeren en volwassenen. Wij doen nogmaals een dringend beroep op u om dit met uw kind te bespreken.
Wij doen ons uiterste best alles zo goed mogelijk te
laten verlopen. Helaas is dit alles voor ons ook nieuw,
en gaat er wel eens iets niet helemaal goed. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Verbouwing

In de zomervakantie is er heel druk
gewerkt aan het
nieuwe Bètalab.
Jammer genoeg
was bij de start van
het schooljaar nog
niet alles klaar.
Inmiddels zijn we
een paar weken
verder en is het einde in zicht. Natuurlijk moeten er
nog dingen gebeuren, maar de verwachting is dat we
volgende week de lessen in die lokalen in ieder geval
kunnen starten.
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Helemaal vervelend is het dat we een aantal lessen
van de bovenbouw door een gebrek aan lesruimte
niet kunnen inplannen tussen het 1e en 9e lesuur.
Hierdoor hebben een aantal klassen nog les op het
10e en 11e lesuur. Wij begrijpen dat dit absoluut niet
ideaal is. U kunt zich ervan verzekerd weten dat wij druk bezig
Een aantal vakken kunzijn met het vinden van een opnen alle leerlingen kielossing, met name waar het
zen in de flexuren:
gaat om de lessen LO.
Cambridge
Deze week gaan de mentoren in Atelier-uren tekenen
Muziek
gesprek met de leerlingen over
TOS
de invulling van de flexuren.
Drama
Welke extra lessen hebben ze
LO
nodig en wat vinden ze leuk
Mindfulness
buiten de standaard lessen om.
Yoga
Deze week komen de pitches
Actief / Executief
beschikbaar om de leerlingen te
(executieve vaardighevertellen wat ze kunnen verden)
wachten, bijvoorbeeld bij de
ICT
flexlessen drama of muziek.

flex
09:10
09:15
09:55

kernles

2e uur

3e uur

10:35
10:55

11:35

kernles

4e uur

5e uur

12:15
12:45
6e uur
13:25

kernles

Zoals al eerder aangegeven in een brief is het rooster
nog niet optimaal. Wellicht is ten onrechte het beeld
ontstaan dat er tijdens de flexuren geen reguliere lessen zouden plaatsvinden. Vanwege de volle vakkenpakketten van sommige leerlingen is het niet mogelijk om alle lessen in de kernlesblokken in te roosteren. Wat ook niet bijdraagt aan de roostering is de
beschikbaarheid van de gymzalen en het lokalenprobleem. Aan beide problemen wordt, zoals eerder
aangegeven, gewerkt.

1e uur

7e uur

14:05
14:20

flex

Op 3 september zijn we gestart met het flexrooster.
Tot nu toe geven we alleen de kernlessen. De flexlessen starten op 21 september.

08:30

8e uur

flex

Het flexrooster

9e uur

15:00

15:40
15:50
10e uur
16:30
11e uur
17:10

