Geachte ouder, verzorger,
We hebben de voorjaarsvakantie achter de rug en zijn begonnen aan een drukke periode voor al
onze leerlingen. En wat is het fijn dat dit zonder coronabeperkingen kan.
Corona
Nog steeds hebben we te maken met zieke collega’s en zieke leerlingen. Corona is nog niet over. We
verwachten dat er ook de komende weken nog sprake zal zijn van lesuitval.
Waar mogelijk proberen docenten online lessen te verzorgen, maar als iemand echt ziek is gaat dit
natuurlijk niet. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Opening Nieuwbouw
Op vrijdagmiddag 11 maart wordt de nieuwbouw geopend. Dit is een besloten bijeenkomst voor
genodigden.
Helaas is het niet mogelijk om alle ouders tegelijkertijd uit te nodigen om de Nieuwbouw te bekijken.
Gelukkig hebben we in april de ouderspreekavonden. Neemt u dan ook de gelegenheid te baat om
even naar de nieuwbouw te lopen en een kijkje te nemen.
We zijn erg blij met hoe mooi het allemaal geworden is, binnen de beloofde tijd en met een
minimum aan overlast.
Toetsweek examenklassen
Op dinsdag 15 maart start de laatste toetsweek voor de examenklasleerlingen. We hopen dat alle
leerlingen gezond blijven en aanwezig kunnen zijn.
Wij wensen hen heel veel succes.
Inhalen toetsen eerdere toetsweken
Er staan nog heel veel PTA- en voortgangstoetsen open bij leerlingen uit de examenklassen. De
leerlingen moeten dit zo snel mogelijk inhalen.
Dringend verzoek om hiervoor zoveel als mogelijk de inhaalmomenten aan het einde van de dag voor
te gebruiken. Als een leerling niet zeker weet of toetsen er nog toetsen open staan, kunnen ze dit in
Magister opzoeken en anders in overleg met hun mentor. Bij nog openstaande toetsen kan er een
inhaalbriefje gehaald worden voor mavo en havo bij meneer Stoppelenburg en voor vwo bij
mevrouw van Doorn. Hierna kan de leerling direct een afspraak met de docent maken om de toets
aan het einde van een dag in te halen.
In de projectweek wordt voor de leerlingen uit de (voor)examenklassen een extra gemeenschappelijk
moment ingepland om toetsen in te halen en werk af te maken. Leerlingen moeten ook hierover met
de vakdocenten afspraken maken,
Voor de leerlingen uit h4, v4 en v5 is dit op maandag 21 maart. Leerlingen die op dat moment geen
toetsen hebben in te halen en alle handelingsdelen hebben ingeleverd, zijn dan lesvrij.
Voor de leerlingen uit m4, h5 en v6 is het inhaalmoment gepland op vrijdag 25 maart. Leerlingen die
op dat moment geen toetsen hebben in te halen en alle handelingsdelen (o.a. PWS en alle PO’s)
hebben ingeleverd, zijn dan lesvrij.
Dit is de allerlaatste gemeenschappelijk moment om het examendossier in orde te maken. Als het
examendossier niet compleet is kan een leerling niet worden aangemeld voor het Centraal Examen.
Schoolfeest
Eindelijk mogen we weer activiteiten organiseren voor de leerlingen. Op donderdag 21 april worden
de aula en het theater omgetoverd tot één grote feestzaal. Alle leerlingen worden uitgenodigd om
hier naartoe te komen.
De entree is uiteraard gratis.

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek
In de komende weken gaan de leerlingen tijdens een mentoruur het leerlingtevredenheidsonderzoek
invullen. Alle ouders ontvangen van ons in een aparte mail een inlogcode om het
oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Voor ons is het heel belangrijk om te weten wat u en uw
kind vinden van onze school. Wij vragen u daarom even tijd te maken om de vragenlijst in te vullen.
Alvast hartelijk dank hiervoor.
Ouderavond profielkeuze mavo 2 en 3 en havo en vwo 3
In de week van 21 tot 25 maart zijn de oudergesprekken over de profielkeuze. Via de mentor van uw
kind ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Alle ouders worden uitgenodigd omdat wij het belangrijk
vinden om de keuze van uw kind met u te bespreken. Uiteraard is uw kind ook bij dit gesprek
aanwezig.
Ouderspreekavond niet-examenklassen
In de week van 11-15 april zijn de ouderspreekavonden voor de niet-examenklassen gepland.
Gelukkig mogen we alle ouders weer in school ontvangen. Via de mentor ontvangen alle ouders een
uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding
A.K. van Doorn lic.MEd
directeur
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Het Walburg College wil met aantrekkelijk en uitdagend kwaliteitsonderwijs in een veilig en open
leerklimaat met betrokken personeel, leerlingen en ouders, sturing geven aan een optimale
talentontwikkeling als voorbereiding op een vervolg in de moderne maatschappij.

