Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Zoals beloofd sturen wij u iedere donderdag een weekmail met belangrijke informatie.
Corona
Net als bij andere scholen hebben wij helaas ook te maken met coronabesmettingen. Gelukkig is het
tot nu beperkt tot drie verschillende leerjaren, waardoor wij geen klassen naar huis hoeven te sturen.
Als er in de klas van uw kind sprake is van een besmetting, mailen wij u daarover. Uiteraard noemen
wij hierbij geen namen.
De coronaregels binnen school zijn nog ongewijzigd. Het dragen van een mondkapje is verplicht,
tenzij je zit, in de klas, in de hal, in de aula of op de gangen.
De 1,5 meter afstand tot de docenten moet ook nog steeds in acht worden genomen. Bij de lessen in
de werkplaats, waar dit niet mogelijk is, moeten de leerlingen en de docent ook een mondkapje
dragen.
Mobiele telefoons
We brengen de regels rondom het gebruik van mobiele telefoons nogmaals onder uw aandacht.
Het heeft onze sterke voorkeur dat het mobieltje in de kluis gelegd wordt, maar als een docent
aangeeft dat het mobieltje mee naar de les mag voor educatieve doeleinden, zal deze mobiel zich in
de tas bevinden indien deze niet gebruikt wordt.
Dit betekent nog steeds dat de mobiel als afleidende factor onwenselijk is in het lokaal, maar het
apparaat niet altijd in het kluisje gelegd kan worden. Leerlingen hebben hun mobiel dus niet nodig,
tenzij de docent hierom vraagt.
Wij kiezen ervoor om de sanctie, het inleveren van de mobiel bij de receptie, te beperken tot het
onwenselijk gebruik ervan in de les. Leerlingen die hun mobiel gebruiken terwijl dit niet de bedoeling
is, moeten deze bij de receptie inleveren en krijgen ‘m pas om 15.40 uur terug.
Wij gaan er dus vanuit dat de mobieltjes zich bij voorkeur in de kluis bevinden, anders in de tas en
niet op het lichaam, zodat de afleiding tot een minimum beperkt kan worden. De mobieltjes zijn dus
niet zichtbaar en hoorbaar in de les!
ICT
U heeft vast gehoord dat er nogal wat problemen zijn met het inloggen op de Wifi, het Coolportal,
Magister en Zermelo. Cloudwise is een externe partij die voor heel OZHW (ons bestuur) de digitale
omgeving, het Coolportal, beheert. Wij zijn van hen afhankelijk.
Helaas is er nogal wat mis gegaan. Leerlingen die niet in het systeem stonden, bepaalde
functionaliteiten die niet geactiveerd waren, mailadressen die niet goed waren ingevoerd en
koppelingen die niet werkten. Voor u, maar ook voor ons, heeft dit tot veel frustratie geleid.
Niks is vervelender dan aan het werk te moeten terwijl de systemen niet goed meewerken. Wij
begrijpen ook heel goed dat u hier niet blij mee bent. Heeft uw kind een probleem, laat hij of zij dit
dan melden, of stuurt u een mail naar info@walburgcollege.nl. Wij kunnen dan heel gericht werken
aan de oplossing.
Voor de leerlingen hebben wij een korte handleiding gemaakt over het inloggen op het Coolportal.
Deze treft u als bijlage bij deze e-mail aan.
Zermelo is het programma waarin leerlingen hun rooster kunnen zien en wat ze gebruiken om zich in
te schrijven voor de flexuren.
Nieuwe leerlingen hebben gisteren een mail gekregen met de inloggegevens voor Zermelo. Dit zijn
andere dan die voor het Coolportal. Wel staat op het Coolportal de link naar Zermelo.
Flexuren
Inmiddels zitten de eerste twee weken er bijna op. Sinds vorig schooljaar werken wij met een flexibel
rooster.

Als bijlage is het overzicht van de diverse flexuren gevoegd. Hier kun u lezen uit welke flexuren uw
kind kan kiezen en wat deze inhouden.
Vanaf dinsdag 14 september 17.00 uur kunnen leerlingen zich inschrijven voor de flexuren.
Naar aanleiding van de resultaten uit periode 3 vorig jaar verplichten wij leerlingen zich voor
bepaalde vakken te volgen
De leerlingen die met een/meerdere onvoldoende(s) over zijn gegaan, volgen verplicht in periode 1
de flexuren voor de vakken waarvoor zij in het vorige jaar met een onvoldoende zijn geëindigd. Voor
de leerlingen die dit jaar in h/v 4 of m3 zitten geldt dit uiteraard alleen voor de gekozen vakken die zij
mee hebben genomen.
Zodoende krijgen zij voor de vakken waarvoor de resultaten onvoldoende waren nu extra
ondersteuning. Het kan ook zo zijn dat op later moment leerlingen nog verplicht flexuren moeten
volgen om hun resultaten te verbeteren.
De mentoren zijn op de hoogte van de afspraken rondom de flexuren en bespreken dit ook met de
leerlingen. De flexadministratie zet de verplichte uren alvast in het rooster, zodat leerlingen dit niet
zelf hoeven te doen.
Voor de flexuren die leerlingen zelf kiezen adviseren wij vooral voor de inhoudelijke flexuren te
kiezen en zo min mogelijk stilte-uren. De leeropbrengst is dan het hoogst. De flexadministratie
controleert of leerlingen zich voor voldoende flexuren hebben ingeschreven en ook of zij deze
daadwerkelijk gevolgd hebben.
Nieuwbouw
Deze week zijn de bouwvakkers begonnen met het plaatsen van de ramen. Nog even en de nieuwe
vleugel is wind- en waterdicht.
De projectleider heeft aangeboden om aan leerlingen die echt interesse hebben in het gehele proces
van de bouw een rondleiding te geven op de bouwplaats.
Dit gebeurt uiteraard na schooltijd, onder begeleiding, en met inachtneming van alle
veiligheidsregels die gelden op een bouwplaats. Leerlingen moeten een bouwhelm dragen en dichte
schoenen (geen slippers) aan.
Aanmelden voor deze unieke kans kan tot maandag 13 september 9.00 uur via
info@walburgcollege.nl.
Excursies en buitenlandse reizen
Voorlopig mogen we nog geen buitenlandse reizen organiseren. Volgens het protocol mogen
excursies en kampweken wel, met inachtneming van de basisregels ter plekke. Omdat wij een
kampweek toch risicovol vonden, hebben wij drie introductiedagen voor de brugklasleerlingen
georganiseerd.
Excursies gaan we wel weer organiseren. Hierover wordt u per excursie geïnformeerd door ons of
door de vakdocent.
Introductiedagen brugklas
Vandaag was de laatste dag van de introductie-driedaagse voor onze brugklasleerlingen. Wat hebben
de leerlingen het naar hun zin gehad bij de verschillende workshops.
Tijdens de spetterde activiteiten hebben de leerlingen elkaar goed leren kennen. Ze zijn uitdagingen
aangegaan, ze hebben samengewerkt en elkaar geholpen. Een mix van sport en cultuur stond
centraal. De leerlingen hebben hun eigen rap gemaakt, een lied geschreven, grime uitgeprobeerd,
geskateboard, gebokst, DDR dansplaten uitgeprobeerd en over een stormbaan geracet.
De workshops werden o.a. mogelijk gemaakt door Erwin van Heusden en Leonie Goedegebuur van
Fitmakers.
Dankzij de organisatie van deze introductiedagen door Vivan van Duin en Mirjam van Tooren en met
medewerking van al onze LO docenten zijn deze dagen succesvol verlopen, waarvoor nogmaals dank!
De driedaagse is afgesloten met een verkeersproject en heerlijk pizza eten bij Happy Italy.

Alle activiteiten kunt u terugvinden in de agenda op onze website en voor de brugklassen ook in de
brugklasapp. Komende week zal de agenda bijgewerkt worden voor de periode oktober t/m
december.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding
Mw. 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.

