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Beste collega’s, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Pas zeven weken zijn verstreken sinds de kerstvakantie. Door alle coronaperikelen lijkt het veel langer geleden.
Op school merken we dat iedereen toe is aan een weekje rust. Even bijkomen. Gelukkig zijn vandaag de coronamaatregelen flink versoepeld. Dit
biedt aan iedereen ruimte om in de komende week leuke dingen te doen.
In de afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw. Op 10
maart is de laatste inspectie. Een deel van de nieuwbouw is al in gebruik genomen. Na de vakantie starten we met het opnieuw indelen van het hele
schoolgebouw. Dit doen we in fases. Voor de zomervakantie moeten alle lokalen zijn ingericht en in gebruik genomen. We hebben er voor gekozen zoveel als mogelijk vaksecties bij elkaar te zetten.
Op dit moment bestaat de schoolleiding uit drie personen, ondergetekende
en twee afdelingsleiders. Wij hopen u spoedig te kunnen melden dat de
schoolleiding weer voltallig is.
Veel leerlingen hebben, om wat voor reden dan ook, de afgelopen periode
achterstanden opgelopen. Mentoren zijn tijdens de studiebegeleidings- en
mentoruren in gesprek met de leerlingen om te bespreken hoe deze achterstanden het best kunnen worden weggewerkt.
Vanaf deze plek wens ik u een hele fijne voorjaarsvakantie, in goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,

A.K. van Doorn lic.MEd
directeur
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Agenda
7 maart

eerste schooldag na de vakantie

Op onze website staat de volledige agenda.

Vakantieregeling 2021-2022
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022
Goede vrijdag: 15 april 2022 (lesvrije dag)
Pasen: 18 april 2022
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus 2022

Vakantieregeling 2022-2023
Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
Paasweekend: 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023

Vertrekkende medewerkers
Dhr. P. Varenkamp

Nieuwe medewerkers
Mw. F. Nijland – docent Engels
Mw. M. Klippel – docent Engels
Dhr. S. Tanaskoski – docent Frans
Mw. D. van der Heijden – receptioniste

Roosterwijzigingen en personeelswisselingen
Na de kerstvakantie zijn voor een aantal klassen nieuwe docenten gestart. Ouders hebben hierover van ons al een mail ontvangen.
Dhr. Van den Broek
Hallo allemaal! Zoals de meeste collega’s, en de leerlingen uit mijn klassen,
vast al weten, ga ik per 1 maart met verlof. Deze week zou ik graag nog even
fysiek afscheid van iedereen hebben genomen, maar vanwege een coronabesmetting vallen die plannen helaas in het water.
Ik ga er een tijdje tussenuit, onder andere om een paar mooie reizen te maken.
Op woensdag 2 maart vertrek ik voor een maand naar Costa Rica. Daar zal ik
eerst een poosje als vrijwilliger werken bij een wildlife sanctuary, om vervolgens een mooie tour door het land te maken en een maandenlang gebrek aan
vitamine D in te halen.
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Daarna staan bestemmingen als Schotland, Noorwegen, Vietnam en wellicht
de V.S. op het programma, maar die plannen zijn nog niet helemaal definitief.
Ik ben van plan af en toe wat foto’s en verdere updates te delen via Polarsteps
(@andyvdpants), dus mocht je het leuk vinden om op de hoogte te blijven, dan
kun je daar terecht. Tot volgend schooljaar!
Mw. Pons
Na de voorjaarsvakantie komt mevrouw Pons terug. Zij
neemt de klassen van de heer Varenkamp weer terug.
Wij bedanken de heer Varenkamp voor zijn inzet voor
onze leerlingen.
De kleine Beer, de zoon van mevrouw Pons, heeft inmiddels zijn schoolkeuze al gemaakt.
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen als Walburger.

Achterstanden wegwerken
Door corona hebben heel veel leerlingen achterstanden opgelopen, met name
waar het gaat om gemiste toetsen. Dagelijks kunnen leerlingen in de middag
toetsen inhalen. Zij spreken dit zelf af met hun vakdocent. We verwachten dat
het gros van de leerlingen op deze manier snel weer ‘bij’ is.
Voor de leerlingen uit de (voor)examenklassen wordt in de projectweek een
extra moment ingepland om toetsen in te halen en werk af te maken.
Voor de leerlingen uit h4, v4 en v5 is dit op maandag 21 maart. Leerlingen die
op dat moment geen toetsen meer in hebben te halen, zijn dan vrij. Een uitzondering is er voor de leerlingen van v5, die op maandagmiddag 21 maart een
verplicht bezoek hebben aan de Erasmusuniversiteit. Ter compensatie, als al
het werk is ingehaald, zijn zij op vrijdagmiddag 25 maart vrij.
Voor de leerlingen uit m4, h5 en v6 is het inhaalmoment gepland op vrijdag 25
maart. Dit is de allerlaatste kans om het examendossier in orde te maken. Als
niet alle dossiertoetsen gemaakt zijn, kan een leerling niet opgaan voor het
examen. Leerlingen die op 25 maart geen toetsen of ander werk meer in hebben te halen, zijn vrij.

Rots en Water
Vanaf maart 2022 is het voor leerlingen mogelijk om deel te nemen aan Rots
en Water. Een programma van 6 bijeenkomsten waarin de volgende zaken
centraal staan:
• Vergroten van communicatieve- en sociale vaardigheden.
• Verminderen en voorkomen van problemen zoals pesten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Een recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (april 2019)
toont positieve resultaten op bovenstaande doelen.
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Het onderzoek ondersteunt de waarde die het Walburg College hecht aan onderling respect tussen leerlingen, ouders en personeel.
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 een
van onze trainers, de heer Barneveld (roel.barneveld@ozhw.nl) of mevrouw
Van Duin (vivian.van.duin@ozhw.nl).

Walburg College Tour
Op 17 februari was de eerste editie van Walburg College Tour (WCT) in ons
theater. Het doel van WCT is
om de leerlingen kennis te laten
maken met de praktijk. Welk
pad hebben de gasten bewandeld om te komen waar ze nu
zijn en welke adviezen hebben
ze voor onze leerlingen?
Onze eerste gast was Rob Mollien van het duo Rob en Emiel,
bekend van hun magic en
mindreading in het theater en
op tv. Naast zijn werk met Emiel is Rob
een ondernemer in hart en nieren die
hier ook heel inspirerend over heeft
verteld.
Collega Mustapha Saidi was onze geweldige host en hij heeft samen met
het publiek, leerlingen uit de bovenbouw h/v, vragen aan Rob gesteld.
Uiteraard heeft het duo de eerste WCT
geopend en afgesloten met een aantal
geweldige mind tricks.

Onze volgende gast is de eerste klimaatburgemeester
van Zwijndrecht, Frits Lakemeier.
Op 28 maart neemt hij plaats op de stoel in het theater en zal hij iets vertellen over zijn zoektocht naar geluk voor hemzelf en volgende generaties waarbij hij
uiteraard ook alle vragen van het publiek zal beantwoorden. Na de voorjaarsvakantie kunnen de leerlingen zich weer inschrijven voor deze activiteit.
We hopen op een volle zaal!
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Verlof aanvragen
Leerlingen moeten in principe alle dagen naar school en zijn alleen vrij in de vakanties.
Het kan voorkomen dat u verlof aan wilt vragen, bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk o.i.d. (voor 1 of meer dagen). Een aanvraag wordt beoordeeld door de afdelingsleider. Hij of zij zal de beslissing aan u terugkoppelen.
In zeldzame gevallen mogen leerlingen aanspraak maken op vakantie buiten de
schoolvakanties om. Hiervoor moet een met redenen omkleed verzoek worden
ingediend bij de afdelingsleider. Deze beslist in samenspraak met de directeur.
Een dergelijk verzoek is vanuit de Leerplichtwet aan regels gebonden:
• de eerste twee weken na de zomervakantie wordt geen verlof verleend;
• u kunt door uw werk niet tijdens schoolvakanties weg (dit moet u kunnen
bewijzen);
• u bent in het betreffende schooljaar nog niet eerder buiten de schoolvakanties om op vakantie geweest;
• u kunt niet twee aaneengesloten weken achter elkaar met uw gezin op vakantie, in geen enkele schoolvakantie.
Meer informatie over hoe u verlof aanvraagt, vindt u op onze website.

Financieel jongerenwerker voorkomt armoede
Sinds augustus zet Diverz in op het voorkomen van armoede en het ondersteunen van jongeren met vragen op het gebied van geld. In samenwerking met de
gemeente Zwijndrecht hebben we een financieel jongerenwerker voor in huis
gehaald.
Voorkomen is beter dan genezen
De financieel jongerenwerker zet zich in op voorlichting en preventie.
Er kunnen voorlichtingen gegeven worden over onderwerpen als:
• Uit huis
• 18 en nu?
• Budgetteren
• Schulden en betaalachterstanden
• Studiefinanciering en -lening
Dit is ook mogelijk voor ouders.
Ook kunnen er verschillende tools worden ingezet om met jongeren in gesprek
te raken over geld, inkomen en schulden. Denk dan aan tools als:
• De Schuldenescape
• de Geldquiz
Benut je talent
Geen vraag is hetzelfde en geen probleem kent dezelfde aanpak. In een coachgesprek kan de financieel jongerenwerker tips of handvatten geven op vragen
over schulden, geld en inkomen. Als het nodig is kan de financieel jongerenwerker je doorverwijzen naar een specialistische organisatie.
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Samen kom je verder
Op het gebied van financiën wordt er al veel gedaan. Ook binnen de gemeente
Zwijndrecht is hier veel aandacht voor. Onze financieel jongerenwerker signaleert waar er behoefte aan is en maakt gebruik van dit landelijke en lokale netwerk. Op deze manier kunnen we altijd doorverwijzen naar de juiste partner.
Ook kunnen we zo beter meedenken over wat er nodig is om jongeren (en hun
ouders) te ondersteunen.
Contact
Neem contact op met onze financieel jongerenwerker Michel Weening.
Mail: m.weening@diverz.info
Telefoon / Whatsapp: 06-179 649 84
Sociale Media
Instagram: diverz_michel
Facebook: @diverz.jongerenwerk
Snapchat: diverz_michel
Tik Tok: @financieeljongerenwerker

Van de financiële administratie
Rond 1 oktober 2021 hebben wij de facturen voor de schoolkosten verstuurd.
Voor iedere leerling stonden 3 facturen klaar:
1. Walburg College XTRA-fonds
2. Algemene schoolkosten (kluisje, verzekeringen, ouderraad)
3. Opleiding gebonden kosten, specifiek voor de klas/opleiding van uw
kind.
Inmiddels hebben veel ouders de facturen al definitief gemaakt. Dat wil zeggen, dat zij hebben aangegeven welke posten van de facturen zij wel of niet
willen voldoen, zij een betaalwijze hebben gekozen en daarna de factuur hebben afgerond.
Helaas heeft een deel van de ouders dit proces nog niet doorlopen, ook niet na
een herinneringsmail.
Ook al wilt u enkele of alle posten van een factuur niet betalen, wilt u dit dan
toch aangeven door het vinkje dat voor deze posten staat uit te klikken? Als
geen enkele post van de factuur staat aangevinkt, ontstaat er een zgn. “nulfactuur” (€ 0,-). Als u een gedeelte wel en een gedeelte niet wilt betalen, ontstaat
er een deelfactuur. Wij kunnen dan in ieder geval zien, dat u heeft gereageerd.
Daarom verzoeken wij de ouders, die nog niet alle facturen van hun kind(eren)
hebben afgerond, dit alsnog te doen volgens onderstaand stappenplan.
Stappenplan facturen schoolkosten
• Klik op de link die u heeft ontvangen; per leerling staan er 3 factuurlijsten
klaar.
• Via “Openstaande facturen” komt u bij de facturen van uw kind.
• Klik op “Naar de factuur” en bekijk de factuurlijsten; de posten, die u niet
wilt betalen, kunt u uitklikken.
• Klik verder om een “nulfactuur” of een deelfactuur te maken of een betaalwijze te kiezen (via iDeal of een overboeking).
• Kies eventueel voor de aangeboden betalingsregeling.
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• Klik verder en rond de factuur af; u kunt de factuur nu als pdf-bestand
downloaden.
• Hierop staan o.a. de gekozen betaalwijze en het IBAN vermeld.
• Betaal de factuur of de eerste termijn van de betalingsregeling meteen via
iDeal of maak zelf het bedrag over naar NL18 RABO 0303 4743 19 t.n.v.
OZHW in Barendrecht o.v.v. het debiteuren- en factuurnummer.
• Let erop dat u de volgende termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt; u krijgt 3 dagen van tevoren een “reminder”.
De ouders, die bovengenoemd proces al wel hebben doorlopen, maar nog niet
alles hebben betaald, willen wij vriendelijk verzoeken om dit alsnog zo spoedig
mogelijk te doen.
Helaas staat er nog een aanzienlijk bedrag open.
Mocht u de facturen wel willen voldoen, maar het echt niet kunnen betalen,
dan kunt u een aanvraag doen voor een bijdrage vanuit het Walburg College
XTRA-fonds. U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen via info@walburgcollege.nl of schoolfacturen@walburgcollege.nl ter attentie van mevr. A.K. van
Doorn.
Tot slot willen wij nogmaals melden dat Stichting Leergeld vanaf 1 januari 2022
geen bijdrage meer vergoed voor schoolkosten. Zij willen nog wel bijdragen
aan andere zaken, zoals bij voorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of
een sporttenue.
Mocht u nog vragen hebben, de link naar WIS Collect nogmaals willen ontvangen, een betalingsregeling op maat willen afspreken, of anderszins willen reageren op dit bericht, neemt u dan contact met ons op via schoolfacturen@walburgcollege.nl.

Profielkeuze
In de 3e klas havo en vwo zijn de leerlingen de eerste helft van het schooljaar
druk bezig met de oriëntatie van hun profielkeuze voor de vierde klas. Om leerlingen te helpen in het maken van een keuze hebben de University of Utrecht
en InHolland onze leerlingen wegwijs gemaakt in het aanbod op hun scholen.
Ook hebben de voorlichters verteld hoe het is om te studeren en hoe het keuzeproces bij hen verliep. Al met al zijn het leerzame weken geweest.
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European Exams in Classical Languages
Een van de doelstellingen van de EU is om de kennis van vreemde talen
binnen de EU te vergroten. Ook Grieks en Latijn vallen binnen dit streven! Daartoe is men vanuit Euroclassica bezig een zogenaamd Common
European Reference Frame for Classics vast te stellen.
Inmiddels zijn door de aangesloten landen in Europa twee niveaus voor
Latijn en Grieks vastgesteld: Vestibulum en Ianua. Het eerste niveau, Vestibulum, is geschikt voor leerlingen die ongeveer 4 uur Grieks c.q. Latijn
op jaarbasis gevolgd hebben. De tekst waarover de vragen gaan is een
sterk aangepaste authentieke passage, bijvoorbeeld van Apollodorus of
Phaedrus. In de praktijk blijkt, dat het examen na ongeveer anderhalf tot
twee jaar zeer goed te maken is. Het tweede niveau, Ianua, is gebaseerd
op een authentieke tekst van bijvoorbeeld Suetonius of Xenophon. Dit
examen is geschikt voor leerlingen van de bovenbouw. Elk examen bestaat uit 40 multiplechoicevragen in de volgende categorieën: Morfologie,
Syntaxis, Tekstbegrip en Woordenschat, Erfgoed en Cultuur.
Elk jaar biedt Euroclassica Nederlandse docenten
en hun leerlingen de mogelijkheid deel te nemen
aan de Europese Examens Latijn en Grieks. De
examens bestaan uit veertig multiple choice vragen en kunnen in één lesuur worden afgenomen.
Een woordenboek is daarbij niet toegestaan. Alle
leerlingen kunnen meedoen en bij voldoende
punten haalt een leerling het gouden, zilveren of
bronzen Europese certificaat. ECCL 2016 bijvoorbeeld leverde een deelname van ongeveer 45
scholen op, een totaal van ongeveer 1500 deelnemende leerlingen en vele
positieve reacties!
Het Latijnse examen bevatte deze editie een tekst over Griekse held Odysseus,
die terechtkomt bij de tovenares Circe. Zij heeft zijn makkers veranderd in zwijnen en Odysseus bevrijdt hen met hulp van de god Hermes. Op het Griekse
examen stond de Peloponnesische Oorlog centraal. Na de slag bij Arginusae
ontstond er discussie bij de Atheners: moeten zij de tijd nemen om de lijken uit
de zee op te vissen of de belegerde stad Mytilene te hulp komen?
Van de elf gymnasiasten hebben dit schooljaar vier enthousiastelingen meegedaan: Lianne Bouwknegt (V4, Latijn), Guus Kappetijn (V5, Latijn) en Sarah Theunisse (V5, Latijn) en Midas van der Waal (V5, Grieks).
Zij hebben allen een certificaat behaald! De
volgende woorden van coördinator Europese Examens van de VCN wil ik jullie
daarom niet onthouden: “Gefeliciteerd aan
de leerlingen met het behalen van de certificaten. Ik kan nu al zeggen dat de scores behoren tot de hoogste van Nederland.” Een
knappe prestatie dus!!
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Fietsenstalling
Als alle materialen op tijd geleverd worden, kan de fietsenstalling na de voorjaarsvakantie weer in gebruik worden genomen.

Calisthenic
Vanaf maandag 28 februari bieden wij jongeren uit Zwijndrecht een kans om
de basis van de sport calisthenics te leren, en het opzetten van een leuke activiteit in de wijk! De video met meer informatie kan via de volgende link gedownload worden: https://we.tl/t-G8sjFzQX28.
Jongeren kunnen zich alleen of als groepje aanmelden, via info@stichtingjz.nl.
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