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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Misschien heeft u het al gezien? In de zomervakantie is de school van
buiten grondig opgeknapt en o.a. opnieuw in de verf gezet. De vlag op
het dak is inmiddels ook vervangen en in het grijs uitgevoerd. Zeer binnenkort zullen ook de borden met onze naam op de gevels en boven de
hoofdingang worden vervangen en dan is het klaar!
Tijdens de herfstvakantie wordt er nog een keer hard doorgewerkt op
school. Dit keer om de laatste werkzaamheden af te ronden voordat de
Binas lokalen op de tweede verdieping definitief opgeleverd kunnen
worden. Het is een prachtige vleugel geworden waar we ons bèta onderwijs nog beter kunnen vormgeven!
Maar nu eerst vakantie. Laten we hopen op goed weer zodat we lekker
naar buiten kunnen. Ik wens u en uw kind een heerlijke en ontspannen
vakantie. Geniet ervan!
Blijf gezond en let een beetje op elkaar!
Karlijn van Doorn
directeur

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

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. L. van der Graaf gaat met pensioen.

Nieuwe medewerkers
Mw. M. van der Klooster – receptioniste
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Met pensioen
Vrijdag 30 oktober is de laatste les van de heer Van
der Graaf, docent wiskunde. Na bijna 40 jaar is het
tijd voor pensioen.
In 1997 is de heer Van der Graaf begonnen op het
Walburg College, en daar eindigt ook zijn werkzame
leven als docent. In al die jaren heeft hij ontelbaar
veel leerlingen voorbij zien komen. Sommigen na
jaren opnieuw, maar nu als ouder van weer een
nieuwe lichting leerlingen.
Wij bedanken de heer Van der Graaf voor zijn inzet al die jaren bij ons op
het Walburg.
De heer Van der Graaf gaat samen met zijn vrouw genieten van een welverdiend pensioen. Hij heeft verteld niet bang te zijn voor het ‘zwarte
gat’. De agenda staat al tot ver in 2021 volgepland met sportieve activiteiten, zoals brigde en wielrennen.
We wensen hem heel veel geluk en plezier in de toekomst.

Start DELF-juniortraining in november voor het examen
in maart of juni 2021
Vindt uw zoon of dochter Frans een mooie taal? Misschien is Delf-Junior
dan iets voor hem/haar!

Op het Walburg College kunnen leerlingen een training volgen om speciaal opgeleid te worden tot het internationaal erkend DELF-examen dat
past bij het ERK-niveau A1, A2, B1 of B2. Grofweg kan men zeggen dat
A1 en A2 past bij de onderbouw en B1 en B2 bij de bovenbouw, al ligt
het iets genuanceerder.
Training 1 x per week 40 min tijdens een flexuur, aan de hand van de
methode ABC Delf.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde folder en/of neem contact op
Mevrouw Blom: trudy.blom@ozhw.nl.
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Van de financiële administratie
Op 23 september jl. hebben wij via de mail de facturen voor de schoolkosten verstuurd. Omdat de eerste betalingstermijn op 7 oktober afliep,
hebben wij inmiddels ook de eerste herinneringen verstuurd.
Mocht u via de mail nog steeds niets hebben ontvangen met betrekking
tot de factuur voor de schoolkosten en als u de factuur ook niet per post
heeft ontvangen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Dit kan via schoolfacturen@walburgcollege.nl
Ook als u andere vragen of opmerkingen over de factuur heeft kunt u via
dit mailadres contact met ons opnemen.

Ziekmelden leerlingen
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.

Mondkapjesplicht
Sinds afgelopen maandag zijn mondkapjes bij ons op school verplicht.
Wij zijn blij te zien dat de leerlingen hun best doen zich hieraan te houden.

Deze week hebben we nog mondkapjes uitgedeeld. We gaan er vanuit
dat leerlingen na de vakantie altijd hun eigen mondkapje bij zich hebben. Na de vakantie kunnen leerlingen voor één euro een wegwerpmondkapje aanschaffen. Hiermee voorkomen we dat ze terug naar
huis moeten om hun eigen mondkapje op te halen. De verplichting tot
het dragen van mondkapjes blijft.

Receptie, flex- en verzuimadministratie
De leerlingen hebben het al gemerkt. Er is wat veranderd bij de receptie.
De teamassistentes die zich bezighouden met de verzuimadministratie
hebben hier een loket gekregen. In principe is hier altijd iemand aanwezig. De flexadministratie heeft haar werkplek op de kamer van de leerlingcoördinatoren. Er is altijd iemand aanwezig om vragen te beantwoorden.
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PTA’s en Examenreglement
De PTA’s en het examenreglement voor de leerlingen van mavo 4, havo
4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 zijn op 1 oktober gepubliceerd op de website van
het Walburg College en aangeleverd bij de Inspectie voor het Onderwijs.
De mentoren gaan de inhoud bespreken met de leerlingen, die deze
stukken ook ontvangen hebben.

Toetsweek 1 examenklassen
Op 3 november start de eerste toetsweek voor de leerlingen van de examenklassen. Het rooster wordt aan de leerlingen gemaild en ook op de
website geplaatst.

Projectweek 30-11 t/m 4-12
Alle lessen in de projectweek gaan gewoon door, tenzij er een activiteit
gepland staat. De leerlingen worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Een nieuwe O&O-opdracht
Op maandag 28 september gingen de
Technasiumleerlingen uit de derde
klas op de fiets naar het buitengebied
van Dordrecht om een bezoek te brengen aan de tuinderij van Frank Kesteloo. Ze zagen daar hoe op biologische wijze groenten en kruiden worden gekweekt.
Dinsdag 6 oktober gingen dezelfde
leerlingen op bezoek bij Melkveehouderij De Alblashoeve in Oud Alblas. Na een fietstocht door regen en zonneschijn zagen ze hoe het op een biologische melkveebedrijf in zijn werk
gaat, wat een kringloop op zo’n bedrijf
inhoudt en wat er allemaal met de melk
mogelijk is. Een leerling was zo geïnteresseerd dat ze de koe ook aan de binnenkant wilde voelen… 😉
Met deze
twee excursies hebben de leerlingen inspiratie opgedaan voor hun Technasiumproject “Pubermenu” van opdrachtgever Restaurant Post in
Dordrecht. De leerlingen gaan de komende
weken aan de slag om een vegetarisch gerecht te ontwerpen specifiek gericht op hun leeftijdsgenoten. Wie bedenkt er uiteindelijk een gerecht dat op de menukaart kan?
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Schoolfotograaf
Vrijdag 9 oktober was het inhaalmoment om alsnog op de foto te gaan.
Helaas misten veel leerlingen dit moment vanwege gezondheidsklachten
of verplichte thuisquarantaine.
Mogelijk wordt er nog een tweede inhaalmoment gepland. Dat is afhankelijk van het verloop van het virus. Leerlingen worden hierover dan tijdig geïnformeerd.

Ouderspreekavonden
Op 27 en 28 oktober staan de ouderspreekavonden welbevinden voor
de leerjaren 1-3 gepland. Deze worden in verband met de coronamaatregelen anders vormgegeven.
Als de mentor graag met u wil spreken, zal hij of zij op 26 of 27 oktober
per mail contact met u opnemen om een bel- of facetimeafspraak te maken.
Heeft u op woensdag nog niks gehoord, maar wilt u zelf graag met de
mentor spreken, stuurt u hem of haar dan een e-mail.
De telefonische gesprekken worden zoveel mogelijk ook in deze week
gepland.

TTO Cambridge English Exams
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober is het dan eindelijk zover voor de
TTO-3 leerlingen van de lichting 2019-2020. Helaas was het voor hen wegens het coronavirus vorig schooljaar niet mogelijk om the cherry on top
– het Cambridge examen – af te leggen.
De examinatoren van Masterclass English zullen op deze data het Cambridge Advanced en Cambridge First examen afnemen bij ons op school.
Een luxe, aangezien onze leerlingen normaal gesproken moeten afreizen
naar Rotterdam om daar het examen te maken.
Op vrijdag staat het Speaking Exam op het programma, waarin leerlingen in duo’s worden uitgenodigd om te spreken over allerhande onderwerpen. De thema’s zijn bij hen van tevoren niet bekend; het draait
om een uitstekende beheersing van het Engels en het tonen van flexibiliteit in de communicatie.
Zaterdag volgen de Written Tasks. Van negen uur ‘s ochtends tot twee
uur ’s middags maken de leerlingen drie examens, namelijk Reading and
Use of English, Writing en Listening.
De toetsen worden in Engeland gecontroleerd en de resultaten zijn in januari bekend. Hopelijk kunnen we tegen die tijd voor de geslaagden een
welverdiend feestje organiseren, en zo drie jaar TTO alsnog passend afsluiten.

Alvast Walburg Challenges
Helaas kon Alvast Walburg, het moment waarop leerlingen van groep 8
een dag komen proefstuderen op het Walburg College, niet doorgaan.
Het succes van vorig jaar hadden we graag geëvenaard.
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Dit jaar hebben we de Alvast Walburg Challenges, een leuke variant. Elke
3 à 4 weken wordt er een filmpje naar de basisscholen gestuurd met een
uitdagende opdracht voor de leerlingen.
Wij hopen dat het mogelijk is om na negen challenges de 22 klassen tijdens onze projectweek alsnog uit te nodigen bij ons op school om, verdeeld over vier dagen, de grote finale mee te maken!

Open Dag App
Op 1 oktober is onze Open Dag App live gegaan.

Deze app is hèt platform waar onze toekomstige leerlingen kennis kunnen maken met het Walburg College.

Talentbegeleiding
De talentbegeleiders Ton Schreuders (onderbouw) en Jim Ponsioen (bovenbouw) spreken met de in beeld zijnde meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daaruit kunnen vervolggesprekken volgen of trajecten die gericht
zijn op (vaak executieve) ondersteuning of uitdaging.
Het is hartstikke fijn om te merken dat we al veel leerlingen op weg hebben kunnen helpen. In samenwerking met mentoren en docenten lukt
het om leerlingen met eigen projecten (zoals Spaans, Japans, eigen bedrijven, ontwerp van een virtual reality-game) in de TOM-uren aan het
werk te laten gaan. Daarnaast hebben andere leerlingen veel baat bij de
individuele begeleiding om hun schoolresultaten te verbeteren. Beide
kanten van de talentbegeleiding geven veel energie aan de begeleiders.
Het TOM-café is iedere vrijdagmiddag geopend om de week op ontspannen, maar competitieve wijze af te sluiten met de diverse aanwezige
spellen. Uiteraard vanuit het prettig aangeklede TOM-lokaal. Voor geïnteresseerden is het nieuwe MHB-beleid overigens te lezen op de site van
onze school.
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Nieuws rondom de flexuren
Wachtwoord Zermelo
We krijgen signalen dat er leerlingen zijn die nog altijd inloggen in Zermelo met het in de brugklas gekregen wachtwoord. Het is de bedoeling
dat leerlingen dit wachtwoord wijzigen in een eigen wachtwoord, voor
een optimale bescherming van hun gegevens en planning. Heeft uw
zoon of dochter het wachtwoord nog niet aangepast in een eigen wachtwoord, wilt u hen dan vragen dit alsnog te doen?
Plannen van flexuren rondom vakanties en toetsweken Let er op dat
uw zoon of dochter hun planning voor de flexuren altijd moeten invoeren in de schoolweek ervoor. Zo gaan we bij een vakantie de leerlingen
dus niet verplichten om in de vakantie hun uren in te voeren.
In week 43 is het herfstvakantie. De planning voor de leerlingen voor
week 44 gaat dan al open in week 42. En rondom de kerstvakantie (week
52 en 53) gaat de planning voor week 1 dus al open in week 51.
Binnenkort, dinsdag 3 oktober t/m dinsdag 10 oktober, is ook de toetsweek voor de examenklassen. Tijdens de toetsweek mogen leerlingen,
op momenten dat ze geen toetsen hebben, wel flexuren volgen, maar
dit hóeft niet. In Zermelo kunnen we de instellingen niet per week aanpassen, maar we vertrouwen erop dat de examenleerlingen zinvol met
de planning van hun flexuren omgaan die weken.
Ervaring leert wel dat leerlingen rondom toetsweken nogal eens vergeten om een planning in te voeren voor ná de toetsweek. Graag uw aandacht hiervoor.
Mentoruur bovenbouw havo en vwo wordt flexuur
Na de herfstvakantie worden de mentoruren in de bovenbouw havo en
vwo flexuren. Ze staan nu nog in het rooster als klassikale uren, maar in
praktijk zijn het vaak meer ‘spreekuren’ waarop de mentor afspraken
maakt met enkele leerlingen. Door van de mentoruren flexuren te maken, kunnen andere leerlingen dan een ander flexuur kiezen en zo vergroten we de keuzevrijheid voor de leerlingen.
Let er wel op dat, net als bij de andere flexuren, de leerlingen dan wel
voor het mentoruur moet inschrijven!
Aantal te kiezen flexuren in bovenbouw
In de bovenbouw hebben niet alle leerlingen evenveel kernlessen.
Daarom hoeven ze ook niet allemaal evenveel flexuren te volgen om aan
voldoende uren te komen.
In Zermelo kun je echter geen instellingen per leerling doen voor het te
volgen aantal flexlessen. Daarom staat daar nu een gemiddelde ingesteld. Voor de meeste leerlingen werkt dat prima.
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Vanaf de week na de herfstvakantie wordt de regel dat alle leerlingen
minimaal 34 lesuren moeten volgen. Een kernles bestaat uit twee lesuren. Heeft uw zoon of dochter 15 kernlessen, moeten er dus minimaal
4 flexuren per week (15 × 2 + 4 = 34) gevolgd worden, een leerling met
16 kernlessen moet minimaal 2 flexuren per week volgen (16 × 2 + 2
=34), enz. Meer flexuren volgen dan het minimale mág natuurlijk altijd,
mits er voldoende plaats is.
Het aantal van 34 lesuren is in lijn met de onderwijstijd in voorgaande jaren en met die in de onderbouw.
De leerlingen met minder dan het gemiddeld aantal kernlessen (bijvoorbeeld vanwege versneld of gespreid examen, vrijstellingen, enz.) of juist
meer dan het gemiddeld aantal kernlessen moeten zelf in de gaten houden of zij aan de 34 lesuren komen.
Met deze nieuwe regel bieden we maatwerk en duidelijkheid aan de
leerling wat betreft het aantal te volgen flexuren.

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
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.
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.
Omdat kindermishandeling in alle lagen van de bevolking voorkomt zal
dit ook zeker voorkomen op onze school.
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.

Interne contactpersonen
Het Walburg College heeft twee interne contactpersonen. Leerlingen,
ouders en personeelsleden kunnen bij hen terecht om te spreken over
meer of minder ingrijpende zaken, zoals o.a. pesten, mishandeling, intimidatie en rouwverwerking.
De contactpersonen hebben geheimhoudingsplicht; zij behandelen alle
informatie vertrouwelijk. U kunt de contactpersonen bereiken via email:
ruud.de.vries@ozhw.nl en vivian.van.duin@ozhw.nl.

