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VOORWOORD

Een school zoals het Gerrit Komrij College voorziet in de 

onderwijsbehoefte van Winterswijk en zijn buurtschappen. 

Gelukkig weten vele jongeren uit Winterswijk de weg richting 

onze school te vinden. Ouders en leerlingen geven in gesprek-

ken en enquêtes aan tevreden te zijn met het aangeboden 

onderwijs op het Gerrit Komrij College.

De examenresultaten van de afgelopen jaren zijn uitstekend. 

Het afgelopen schooljaar mochten we van basis- en kader-

beroepsgericht allebei 100% geslaagden noteren. De overige 

afdelingen, mavo, havo en vwo scoorden alle ruim boven de 

90%. Een resultaat waar we met recht trots op mogen zijn. We 

doen het dus goed.

De leerlingen en docenten op het Gerrit Komrij College 

presteren goed. Onze docenten hebben een ondersteunende 

rol bij de talentontwikkeling van de leerlingen. Iedere leerling 

heeft talenten, maar is zich daar niet altijd van bewust. Tijdens 

onze lessen laten we leerlingen nadenken over wie ze zijn, 

wat ze willen en wat ze goed kunnen. We geven talenten de 

ruimte.

Op alle niveaus zijn er voor leerlingen mogelijkheden om bij-

voorbeeld door het halen van certificaten een mooi portfolio 

op te bouwen waarmee ze op een vervolgopleiding kunnen 

aantonen over welke talenten ze beschikken.

Het Gerrit Komrij College is een school die maatwerk levert 

en op weg is om in de toekomst nog meer mogelijkheden te 

bieden. We willen dat leerlingen tijdens hun schooltijd hun 

talenten optimaal benutten en hun schoolloopbaan afsluiten 

op een wijze die het meest aansluit bij hun kennis, kunde en 

vaardigheden.

Sjef Lommen

rector

De uitgebreide informatie als aanvulling op deze digitale uitgave van de schoolgids is 

 te vinden op onze website. In deze uitgave wordt daar regelmatig naar verwezen.  

Op deze manier wordt de informatie up-to-date gehouden en zijn zaken gemakkelijker te vinden. 
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1. LEERLINGENBEGELEIDING

We schenken consequent aandacht aan de begeleiding en 

opvang van leerlingen. De school biedt de leerlingen begeleiding 

op het gebied van persoonlijke sociaal-emotionele vorming, de 

ontwikkeling van studievaardigheden en bij de vakkenpakket-, 

studie- en beroepskeuze.

Elke leerling heeft een mentor, die op de prestaties en het 

welbevinden van de leerlingen let. De mentor is voor de ouders, 

leerlingen en docenten het eerste aanspreekpunt. Hij houdt 

alle leerlinggegevens bij en geeft mede invulling aan voorlich-

tingsavonden voor ouders. De mentoren, docenten en decanen 

(leerjaar 2 t/m 6) van één leerjaar dragen samen, onder leiding 

van de afdelingsleider, de verantwoordelijkheid voor onderwijs 

en begeleiding. Wilt u meer weten over de speciale begeleiding 

die het Gerrit Komrij College kan bieden dan verwijzen we u 

naar onze website onder het kopje ouders bij leerlingbegelei-

ding, zorgteam en passend onderwijs.

 

2. OUDERPARTICIPATIE

Betrokkenheid van ouders bij het tot stand brengen van een 

goede leer- en leefomgeving voor hun kinderen is van groot 

belang. Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk omdat 

zij onze leerlingen het best kennen. Ook kunnen de meningen 

van ouders ons verder helpen de kwaliteit van het onderwijs 

te bewaken en waar nodig te verbeteren. In de individuele 

begeleiding van leerlingen zoeken we contact met ouders. Wij 

verwachten steun van ouders bij het handhaven van gezamen-

lijk vastgestelde regels die nodig zijn om een schoolklimaat te 

creëren, waar in rust en veiligheid geleerd kan worden.

Ouders hebben de mogelijkheid om over school, de organisa-

tie en het onderwijs mee te denken en mee te praten. Dat kan 

o.a. door deel uit te maken van de oudergeleding in de me-

dezeggenschapsraad, door lid te worden van de ouderraad of 

door deel te nemen aan een van onze ouderresponsgroepen. 

Ook wordt hun medewerking bij diverse activiteiten bijzonder 

gewaardeerd. 

Internationale diploma’s: DELF
Diplome d’Etudes en Langue Française

Het Gerrit Komrij College is een erkend DELF-
examencentrum. Binnen het samenwerkingsverband 
van Delf Scolaire scholen, onder de regie en expertise 
van de Franse Ambassade, worden  leerlingen uit de 
bovenbouw MAVO, HAVO en VWO begeleid bij het 
behalen van een Frans diploma, het internationaal 
erkend diploma DELF.
Dit gebeurt op verschillende niveaus van het Europees 
Referentie Kader (ERK): van A2 tot B1 en B2. Niveau’s 
A2 en B1 zijn een belangrijke kwalificatie voor werk 
in vele landen. Het laatste niveau B2 geeft vrijstelling 
van taaltesten bij de toegang tot Franse en Franstalige 
universiteiten wereldwijd en zijn ook een belangrijke 
kwalificatie voor hoogopgeleid werk in vele landen.
De extra gemotiveerde leerlingen die naast hun 
schooldiploma dit internationaal gewaardeerd 
plus-document willen behalen, worden door hun 
docenten Frans extra begeleid. De examens worden 
jaarlijks in maart en juni afgenomen, ieder op zijn 
eigen gekozen eindniveau en op zijn eigen tempo.

Anne Azéma

“DELF volg je  
natuurlijk omdat 
Frans een hele 
mooie taal is, die 
ook nog eens veel 
gesproken wordt.  
En het helpt je bij 
je examens voor 
Frans.”
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Ouderraad
De Ouderraad (OR) beoogt de betrokkenheid van de ouders bij 

de school te bevorderen door, naar weerszijden, informatie te 

verstrekken, te adviseren en te begeleiden. Bovendien verle-

nen de leden van de OR hun medewerking aan activiteiten die 

bijdragen aan een goed schoolklimaat.  

De OR kan gevraagd en ongevraagd advies aan de medezeg-

genschapsraad geven. De OR komt eens in de zes weken bijeen 

in aanwezigheid van de rector. Eénmaal per jaar organiseert 

deze raad een algemene ouderavond rond een actueel thema. 

Op die avond wordt ook verantwoording afgelegd over het 

gevolgde en het te volgen beleid.  

Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen voor de ouderraad? 

Geef dat dan door via ouderraad@gerritkomrijcollege.nl.

Medezeggenschapsraad
De school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad 

bestaat uit een ouder-, een leerling- en een personeelsgeleding. 

De leden hebben invloed op het schoolbeleid. Zo heeft de MR 

in veel gevallen advies- of instemmingsrecht. Het bestuur/de 

schoolleiding kan beleidskwesties voorleggen ter advisering of 

besluitvorming aan de MR, maar de MR heeft zelf ook het recht 

om initiatieven te bespreken. De vergaderingen van de MR zijn 

openbaar. Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen voor de 

medezeggenschapsraad? Geef dat dan door via 

medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl.

Ouderavonden
Jaarlijks organiseren we de volgende bijeenkomsten voor 

ouders:

•  open huis voor nieuwe leerlingen met als doel een eerste 

positieve indruk/kennismaking met het Gerrit Komrij College 

te krijgen.

•  ouderavonden met als doel nadere kennismaking met mentor, 

afdelingsleider en coördinator

•  spreekavonden met leraren, mentoren en afdelingsleider, o.a. 

over studieresultaten

•  voorlichtingsavonden van decanen en afdelingsleider over 

keuzes met betrekking tot leertrajecten, vakkenpakketten en 

vervolgopleidingen

•  voorlichtingsavonden over verschillende activiteiten zoals 

werkweken

•  ouderavonden waarop ouders op informele wijze met de 

mentor kunnen spreken over allerlei schoolzaken.

Bovendien kunnen ouders buiten de georganiseerde avonden 

afspraken maken met een leraar, mentor, decaan of afdelings-

leider. 

De eerste contacten over resultaten of welbevinden van leerlin-

gen lopen via de mentor. Tijdens de inloopavond bij de start van 

het cursusjaar geeft de mentor aan op welke wijze en wanneer 

hij bereikbaar is.

Een uitnodiging voor een ouderavond ontvangen ouders via  

Magister. Voor al onze nieuwe leerlingen volgt een brief met 

korte instructie.

Digitale Nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt de digitale nieuwsbrief voor ouders. Zowel 

de schoolleiding, medewerkers, MR en OR als ouders en leerlin-

gen kunnen hierin artikelen plaatsen. Op deze manier brengen 

we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en creëren we 

een stuk onderlinge betrokkenheid. Nieuws plaatsen we tevens 

op onze internetsite www.gerritkomrijcollege.nl en op de 

sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube.

Stille armoede?

Als ouder wil je dat je kind kan meedoen aan een 
excursie, aan sport, een schoolreis of een kamp.
Stichting Leergeld kan u daarbij helpen!
Neem gerust contact op  
en mail naar:  
info@leergeldoostachterhoek.nl
Zie ook onze website 
www.leergeldoostachterhoek.nl
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3.  AANDACHT VOOR LEERLING EN  
ONDERWIJS

 

Leerling
De leerprestaties en het sociaal welzijn van de leerlingen 

houden we voortdurend in de gaten. Vanaf het eerste leerjaar 

houden mentoren gegevens bij over bijvoorbeeld leermoei-

lijkheden, medische- of gezinsproblemen. Deze digitale map 

dragen we elk leerjaar over, zodat docenten aan het begin van 

het nieuwe schooljaar op de hoogte zijn van zaken over de 

leerling, waarmee rekening moet worden gehouden.

Van leerlingen wordt verwacht dat zij gedurende het gehe-

le schooljaar van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn voor 

lessen en schoolactiviteiten t/m het 9e lesuur, wanneer hun 

rooster dit aangeeft. Nevenwerkzaamheden door leerlingen 

worden niet als geldige reden gezien om de lessen, activiteiten 

of nakomen te verzuimen. Leerlingen dienen er rekening mee 

te houden dat hun rooster meerdere malen per jaar wijzigt. 

 

Om de prestaties van de leerling te volgen:

•  houden we alle cijfers bij in Magister. Ouders hebben daar 

toegang toe tot hun kind 18 jaar wordt en kunnen zo zicht 

houden op de prestaties. 

•  wordt Magister gebruikt voor het registeren van; ziekte, te laat 

komen, (ongeoorloofd) verzuim e.d. Dit kan aanleiding geven 

tot een gesprek van de afdelingsleider of mentor met leerling 

en/of ouders.

Goed onderwijs
De school schenkt aandacht aan het in stand houden van een 

goed onderwijsteam. Voordat een leraar een vaste aanstelling 

krijgt, wordt hij/zij regelmatig beoordeeld.

Met alle medewerkers op het Gerrit Komrij College worden 

functioneringsgesprekken gehouden, die erop gericht zijn het 

functioneren van het totale schoolteam te verbeteren.

Door zich regelmatig gericht te scholen, werken de docenten 

aan de kwaliteit van ons onderwijs en hun leerlingbegeleiding. 

Ook de rector, de afdelingsleiders en het onderwijs onder-

steunend personeel scholen zich regelmatig. Leerlingen wordt 

gevraagd het onderwijs te evalueren door middel van enquêtes 

en klankbordgroepen. In afdelingsteam- en sectieoverleg wordt 

het onderwijsprogramma vormgegeven en geëvalueerd. Ook 

organiseren we jaarlijks studiedagen voor het gehele team. De 

ouderraad en de leerlingenraad vormen mede een klankbord 

voor de mate, waarin de school erin slaagt haar doelstellingen 

op dit gebied te realiseren.

Tussentijds opstromen in de brugklas
Indien een leerling een hoog cijfergemiddelde heeft en de do-

centenvergadering positief adviseert dan wordt de mogelijkheid 

geboden om de tweede helft van het jaar op een hoger niveau 

af te maken. Hij/zij neemt dan ook fysiek plaats in een andere 

klas, waar op een hoger niveau lesgegeven wordt. Indien deze 

leerling aan het eind van het jaar de overgang in dit hogere 

niveau haalt, dan kan hij/zij vol vertrouwen plaats nemen in 

leerjaar 2 van het hogere niveau. Tussentijds opstromen van B 

naar K klassen vindt plaats in eigen klas. Hier vindt geen fysieke 

overplaatsing plaats.

 

Opstromen
In de eerste twee leerjaren van alle schooltypen en in het derde 

leerjaar havo/vwo kan een leerling overgeplaatst worden naar 

een andere niveaugroep. Aan het eind van het jaar gebeurt dit 

als gevolg van de bevorderingsbeslissing. Een leerling kan bij-

voorbeeld doorstromen van mavo-4 naar havo-4 of van havo-5 

naar vwo-5. Daaraan zijn voorwaarden en eisen verbonden, 

die kunt u nalezen in de ELO in Magister of via de decaan te 

verkrijgen. 
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Huiswerkbegeleiding
Voor onze leerlingen bestaat de mogelijkheid tot huiswerk-

ondersteuning. Hierbij worden twee soorten ondersteuning 

aangeboden, namelijk de huiswerkklas en de vakspecifieke 

ondersteuning (bijles). Deze twee diensten zijn mogelijk door 

enthousiaste bovenbouwleerlingen, die zich hebben opgegeven 

als begeleiders van de huiswerkklas en bijles.

Het doel van een huiswerkklas is om leerlingen te ondersteu-

nen bij het maken van hun huiswerk en hen een plek te bieden 

waar zij dit rustig kunnen doen. Het doel van de vakspecifieke 

ondersteuning (bijles) is om leerlingen, die moeite hebben de 

vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans en wiskunde, te helpen 

aan de hand van een duidelijk omschreven hulpvraag. Het gaat 

hier dus om een specifiek probleem bij één van deze vakken. 

Meer informatie over onze huiswerkbegeleiding vindt u op onze 

website www.gerritkomrijcollege.nl

Veiligheidsbeleid
Het Gerrit Komrij College wil voor iedereen een veilige school 

zijn. Daarom heeft het Gerrit Komrij College een veiligheidspro-

tocol opgesteld. Hierin wordt beschreven:

Dat er op school een verbod geldt op crimineel gedrag, zoals 

vandalisme, diefstal, (seksuele) intimidatie, bedreiging, mishan-

deling en discriminatie. 

Hoe de school omgaat met extreme uitingen door scholieren 

en/of (onderwijsondersteunend) personeel. 

Dat de school bij het plegen van een strafbaar feit van meer 

dan geringe betekenis aangifte zal doen. Dat er een verbod op 

het gebruik en/of bezit van alcohol, drugs en wapens op school 

geldt en hoe daar bij overtreding mee omgegaan wordt. 

Dat er bij (vermoeden van) crimineel gedrag contact met de 

politie kan worden opgenomen, welk contact zo nodig kan 

worden vervolgd door verdere acties zoals aangifte.

 

Het Gerrit Komrij College heeft met Schaersvoorde, Pronova en 

het Marianum een veiligheidsconvenant gesloten. Het veilig-

heidsconvenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend 

stelsel van afspraken te maken ten behoeve van het voorko-

men en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel 

gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en 

rondom de betrokken scholen. 

Klassieken op maat

Op het Gerrit Komrij College kunnen onze vwo-leerlin-
gen kiezen voor een gymnasiumopleiding. Leerlingen 
doen dan eindexamen in minstens één van beide klas-
sieke talen en volgen in de onderbouw drie jaar Latijn 
waarvan 1 jaar naast Latijn ook Grieks.
Het gymnasium is meer dan twee extra talen in je les-
programma: leerlingen maken ook kennis met beroem-
de verhalen en de manier waarop latere kunstenaars 
en denkers hierdoor zijn beïnvloed. Grieks en Latijn 
worden vaak als ‘stoffig’ gezien, maar niets is minder 
waar. Gymnasiasten moeten de kennis van de klassieke 
talen kunnen toepassen in hun leefwereld van jonge 
wereldburger, maar vooral ook in het vervolg van hun 
leven. Gymnasiasten krijgen een intensief lesprogram-
ma dat hen op intellectueel en communicatief gebied 
en op het gebied van zelfstandig leren en onderzoeken 
uitdaagt. 

Wietske Veenstra

“We zoeken de Grieken en Romeinen ook 
buiten het klaslokaal op: er zijn extra ex-
cursies voor gymnasiumleerlingen. De kers 
op de taart is de grote reis naar Rome.”
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Het Gerrit Komrij College is terughoudend in het verstrekken 

van medicijnen en volgt daarbij het protocol medisch handelen 

dat te vinden is op de website onder het kopje ouders. 

4. PRAKTISCHE ZAKEN

Lestijden
lesuur onderbouw lesuur bovenbouw

1 08.00 - 08.50 1 08.00 - 08.50

2 08.50 - 09.40 2 08.50 - 09.40

3 09.40 - 10.30 Pauze

Pauze  3 10.00 - 10.50

4 10.50 - 11.40 4 10.50 - 11.40

5 11.40 - 12.30 Pauze

Pauze  5 12.10 - 13.00

6 13.00 - 13.50 6 13.00 - 13.50

7 13.50 - 14.40 7 13.50 - 14.40

Pauze  Pauze

8 14.55 - 15.45 8 14.55 - 15.45

9 15.45 - 16.35  9 15.45 - 16.35

Melding bij ziekte of afwezigheid
Als een leerling ziek is, dan melden de ouders dit ’s morgens  

voor aanvang van de eerste les telefonisch bij de receptie:  

(0543) 55 15 15. Ouders dienen daarbij de verwachte duur van 

de afwezigheid aan te geven. Indien de ziekte langer dan 1 dag 

duurt moet de ziekmelding herhaald worden. Voor leerlingen 

uit [voor]examenjaren die onder de regeling van een pta vallen, 

zijn specifieke regels die in het programma van toetsing en 

afsluiting zijn vermeld. 

Als een leerling uit leerjaar 1 en 2 tijdens een lesdag ziek wordt, 

belt de receptie naar huis en vraagt aan de ouders terug te 

bellen wanneer de leerling veilig thuisgekomen is. De regis-

tratie vindt plaats door de receptionistes. Dit geldt ook voor 

orthodontist- en (tand)artsbezoek. Regel is dat orthodontist- en 

(tand)artsbezoek buiten lesuren afgesproken moet worden. 

Elk lesuur is er controle op de aanwezigheid van de leerlingen 

door de lesgevende docent. Eventueel ongeoorloofd verzuim 

wordt dan geregistreerd. Ieder ongeoorloofd gemist lesuur be-

tekent terugkomen conform afspraak tijdens de laatste lesuren 

van een lesdag. Indien een leerling uit de brugklas of klas 2 van 

het lwoo tijdens het eerste lesuur afwezig is zonder melding, 

wordt er naar huis gebeld. Is er geen telefonisch contact mo-

gelijk, dan wordt er middels de mail melding van absentie ge-

maakt bij de ouders. Melding bij de leerplichtambtenaar gebeurt 

door de zorgcoördinator, Wim Hummel, in samenspraak met 

de afdelingsleider. Verdere informatie vindt u op onze website 

onder ouders, bij ziekmelding en verzuimbeleid.

 

Toegang tot het netwerk en Magister
Veel lessen worden ondersteund door computertoepassingen. 

Alle leerlingen hebben via een inlogcode (en wachtwoord) 

toegang tot het netwerk. Ze kunnen inloggen op pc’s en laptops 

die op school beschikbaar zijn in diverse ruimtes. Met dezelf-

de gegevens kunnen ze inloggen op het draadloze netwerk 

in school. Zowel leerlingen als ouders kunnen inloggen in de 

portal van Magister, het schooladministratiesysteem, voor het 

raadplegen van roosters, huiswerk, cijfers en absenties. Hiervoor 

krijgen ze een eigen inlogcode en wachtwoord. 

 

Printen is mogelijk via een van de ingestelde printers. Zwart-wit 

afdrukken kosten 10 cent per stuk, kleurafdrukken 20 cent per 

stuk. Bij aanvang van het schooljaar krijgt iedere leerling een 

printbudget van € 2,50.
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Lockers  

Lockers zijn alleen te openen met een schoolpasje. Leerlingen 

vinden hun locker op de afdeling waartoe ze behoren. Een 

overzicht waar welke locker is te vinden, wordt tijdens de intro-

ductie uitgereikt. Iedereen blijft een schooljaar lang verantwoor-

delijk voor de hem of haar toegewezen locker. Dat betekent dat 

vernielingen en beschadigingen worden verhaald op de gebrui-

ker. De schoolleiding heeft het recht kluisjes te controleren bij 

vermoeden van oneigenlijk gebruik. 

Voor het gebruik van een kluisje wordt via de schoolbijdrage 

een bedrag in rekening gebracht. Wanneer die bijdrage is be-

taald, hebben leerlingen recht op een locker.

 Schoolpasje
Iedere leerling krijgt een schoolpasje. Bij verlies of beschadiging 

moet zelf een nieuw pasje betaald worden. De kosten voor een 

nieuw pasje bedragen €5,- .Dit pasje is nodig voor bijvoorbeeld 

het maken van kopieën, het openen van de locker of bij betalin-

gen in de kantine. 

 
Portretrecht
Onze website, schoolgids en voorlichtingsmateriaal zijn ver-

fraaid met foto’s van leerlingen en/of medewerkers. Wanneer u 

bezwaar heeft tegen plaatsing van foto’s van uw kind, dient u bij 

de aanvang van een cursusjaar daartoe schriftelijk bezwaar te 

maken via het door de administratie verstrekte formulier.
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5. LEEFREGELS 

Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om 

afspraken te maken over wat we van elkaar verwachten. Afspra-

ken kunnen zorgen voor een schoolomgeving waarin iedereen 

zich prettig voelt en goed kan functioneren. 

Fietsen, scooters en bromfietsen
Alle leerlingen die met de fiets komen, moeten gebruik maken 

van de ingang aan de sporthalzijde van het schoolterrein. De 

stalling voor klas 1 en 2 is gescheiden van die van klas 3 en 

hoger. Het stallen van fietsen is op eigen risico. Aangeraden 

wordt om fietsen met extra bagagebakken thuis te laten. Deze 

passen niet in de rekken en de kans op schade is groter. Onze 

conciërges begeleiden bij het stallen van fietsen en treden op 

als fietsen niet goed geplaatst worden. Alle afspraken rond het 

plaatsen van fietsen zijn te vinden op de website van de school 

onder het kopje leerlingen bij leefregels.

Verwijdering
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, geeft de betreffen-

de docent hem/haar een formulier mee, waarop de leerling 

zelf kan aangeven wat in zijn/haar beleving de reden van de 

lesverwijdering is. Dit formulier moet door de leerling bij de 

docent die hem/haar uit de les verwijderd heeft aan het eind 

van die les worden ingeleverd. De betreffende docent zal zijn/

haar reden van verwijdering op dit zelfde formulier aangeven, 

waarna hij/zij dit forumlier bij de mentor van de betreffende 

leerling afgeeft. De mentor zal dan de verdere afwikkeling van 

de lesverwijdering regelen.

 

Overtredingen
Het terrein rond de school is voor iedereen toegankelijk. Onze 

conciërges houden toezicht en ook de Winterswijkse politie zal 

regelmatig een kijkje komen nemen. Onder de sporthal hangen 

bordjes met de opmerking dat een oponthoud zonder doel niet 

geoorloofd is. De politie en de buitengewoon opsporingsamb-

tenaren grijpen in met verwijzing naar de plaatselijke politiever-

ordening. Jongeren van 12 tot 18 jaar, die rond het Gerrit Komrij 

College zijn aangehouden voor bijvoorbeeld overlastgevend 

gedrag, vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of veel 

Track in Leren

Bij Track in Leren bieden we leerlingen extra kansen. 
Het gaat om die leerlingen die wat meer aankunnen 
en zich willen verdiepen in thema’s en verwerkingsop-
drachten die in het reguliere onderwijsprogramma 
nauwelijks aan bod komen.
Het is een verrijkingsprogramma waarbij leerlingen 
samenwerken met leerlingen van andere scholen 
binnen achterhoek VO. De colleges worden gegeven 
door hoogleraren in samenwerking met docenten van 
verschillende scholen van achterhoek VO. Track in Le-
ren volgen de leerlingen gedurende twee jaar colleges 
die verzorgd worden door hoogleraren en docenten 
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Zo werden de afgelopen jaren colleges politicologie, 
filosofie en rechten aangeboden, waarna leerlingen 
aan de slag moesten met een verwerkingsopdracht 
die aansloot bij de inhoud van het gegeven college. 
Het doel van dit project is om leerlingen meer kennis 
te laten opdoen van academische vaardigheden ter 
voorbereiding op het wetenschappelijke onderwijs. 
Daarnaast krijgen leerlingen op deze manier een beeld 
van verschillende universitaire studies.

Ralph Kubben

“Je ziet onze GKC- 
Toppers boven zichzelf 
uitstijgen met prachtige 
empirische onderzoe-
ken over verschillende 
onderwerpen.”
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Blendend learning in de brugklas

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. 
Scholen die hun leerlingen voorbereiden op de maat-
schappij, houden daar in toenemende mate rekening 
mee. 

Het Gerrit Komrij College kiest ervoor om in al onze 
brugklassen in het schooljaar 2019-2020 het gebruik van 
een laptop als vast onderdeel van het lesprogramma in 
te voeren. Enerzijds maken we gebruik van dit moderne 
medium in de klas, aan de andere kant zit het vertrouw-
de (werk)boek nog in de schooltas. Deze mix van leerstij-
len heet ‘blended learning’.

Door technologische vernieuwingen verandert de 
leerstijl van leerlingen. Het werken met een laptop sluit 
hierbij aan. Bovendien worden de gangbare schoolboe-
ken sterk verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal 
lesmateriaal. 

Met de inzet van laptops in de brugklas is het beter 
mogelijk om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten 
van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door 
naast een basisleerroute ook hulpopgaven, verdiepende 
lesstof en diagnostische toetsen aan te bieden. Het is 
voor de leerling mogelijk beter te oefenen, te herhalen 
en informatie te vinden en te verbinden. De leerling is 
niet meer gebonden aan plaats en rooster om zijn kennis 
op te doen, maar kan altijd en overal aan de slag met zijn 
vragen en leerroute. Leerlingen worden zo goed voorbe-
reid op het vervolgonderwijs. In het mbo, het hbo en het 
universitaire onderwijs is werken met een elektronische 
leeromgeving namelijk vanzelfsprekend.

Voor deze vorm van gecombineerd leren is een eigen 
laptop onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat 
ze op school én thuis met een laptop kunnen werken. Dit 
maakt het niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te 
maken in het werken met digitale middelen, maar zorgt 
er ook voor dat met leerlingen een proces kan worden 
doorlopen om ze ‘mediawijs’ te maken. 

Onze leerlingen zitten niet de hele dag achter de com-
puter. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in 
gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en 
andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. 
Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale 
leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de 
afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT 
moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Roel Schreurs

“We zorgen voor mediawijsheid. Welke site is betrouwbaar en hoe weet ik dat? Wat zijn de 
fatsoensregels in het digitale verkeer? Wat moet ik doen bij onverwachte nare ervaringen  
op het internet?”
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spijbelen, krijgen de keus: naar de officier van justitie of naar 

Halt. In een Halt-straf kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout 

hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het 

Openbaar Ministerie. Vaste onderdelen zijn gesprekken met de 

jongeren en de ouders, excuus aanbieden, terugbetalen van de 

schade en uitvoeren van een leeropdracht. Soms krijgen jonge-

ren ook een werkopdracht.

De afdeling
In het atrium, de klas en in de zelfwerkzaamheidruimte wordt 

geen jas en hoofddeksel gedragen. Het heeft de voorkeur 

om jassen in het kluisje op te bergen. Daarnaast zijn er in het 

Atrium kapstokken te vinden De jassen kunnen daar ,op eigen 

risico, opgehangen worden. Op de afdeling, dat wil zeggen in 

de lokalen en de aangrenzende zelfwerkzaamheidsruimte mag 

niet gegeten en gedronken worden, tenzij de afdelingsleider 

anders bepaalt. Docenten en leerlingen van de afdeling zijn zelf 

verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Rommel wordt in de 

prullenbak gegooid en alleen het personeel bedient zonwering, 

verwarming en ramen. Er geldt een verbod op chips en energy-

drinks in en rond het gebouw.

Roken
Het gebouw is een openbare ruimte, er mag dus nergens ge-

rookt worden. Ook op het schoolterrein en onder de Sporthal 

geldt een rookverbod. Op het buitenterrein is een gebied waar 

gerookt mag worden. Peuken dienen in de daarvoor bestemde 

bakken gegooid te worden.

6. KWALITEITSZORG EN KLACHTEN

Het Gerrit Komrij College geeft  haar systeem van kwaliteits-

zorg inhoud door te werken volgens het kwaliteitshandboek. 

Doordat afdelingen en secties werken met afdelingsplannen en 

vakwerkplannen die gerelateerd zijn aan het schoolplan kunnen 

we in onze analyses zien of we de goede dingen doen en of we 

ze goed doen. In breed opgezette enquêtes vragen we ouders, 

leerlingen en medewerkers naar hun mening over de school. 

De mening van de basisscholen en het vervolgonderwijs 

doen er voor ons eveneens toe: wij vragen hen daar dan ook 

regelmatig naar. Leden van het managementteam en docenten 

vragen feedback aan verschillende belanghebbenden om hun 

eigen functioneren te evalueren. 

Contacten met het basisonderwijs worden o.a. binnen het 

overleg primair- en voortgezet onderwijs (POVO) en de lokaal 

educatieve agenda (LEA) onderhouden. 

De school heeft gedurende het schooljaar regelmatig contact 

met de leerkrachten van groep 8 en de schooldirecteuren van 

het basisonderwijs in Winterswijk.

Klachtenregeling en interne vertrouwenspersonen
De school heeft als doel om klachten zoveel mogelijk te voor-

komen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en 

dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan 

we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de 

school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan 

met de mentor of afdelingsleider of uiteindelijk de rector.

Klachtenregeling
Het Gerrit Komrij College wil klachten zoveel mogelijk voor-

komen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en 

dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan 

we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de 

school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan 

met de mentor of afdelingsleider.

Onze school maakt onderdeel uit van stichting Achterhoek VO. 

Achterhoek VO heeft een stichtingsbrede klachtenregeling. De 

volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op  

www.achterhoekvo.nl. De regeling is bedoeld om ouders, 
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leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede 

afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van 

velerlei aard zijn. 

 

Vertrouwenspersonen
Om klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt de 

school over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren 

onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken 

over de juiste competenties om met mogelijk delicate onder-

werpen om te kunnen gaan. Zij zullen altijd nagaan of door 

bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht. 

Wanneer het komt tot het feitelijk indienen van een klacht dan 

zal de interne vertrouwenspersoon helpen om de klacht op 

de juiste plaats te deponeren en waar nodig begeleiden bij de 

gesprekken over de klacht. De interne vertrouwenspersoon zal 

uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. 

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan 

de interne vertrouwenspersoon de leerling of ouder helpen om 

de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie van 

Achterhoek VO. 

Voor het Gerrit Komrij College zijn de interne  

vertrouwenspersonen voor leerlingen en ouders:

Daniëlle Wieskamp tel. 0543-551515

 d.wieskamp@gerritkomrijcollege.nl

Wim Hummel tel. 0543-551515

 w.hummel@gerritkomrijcollege.nl

 

De externe vertrouwenspersonen zijn: 

Nicoline Broekhuis (n.broekhuis@outlook.com)

Paul Kanters (p.kanters@hccnet.nl)
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7. HET FINANCIËLE PLAATJE
 

WIS Collect
Net als het afgelopen schooljaar maken we gebruik van het 

programma WIS Collect. Hiermee worden alle betalingen 

digitaal uitgevoerd. Het biedt u altijd laagdrempelig toegang 

door middel van een link per e-mail, die u per factuur ontvangt. 

Meerdere betaalmogelijkheden, waaronder iDEAL, automatische 

e-mailherinneringen en altijd een duidelijk digitaal overzicht 

zijn mogelijk. De website geeft met behulp van toelichtingen in-

zicht voor welke activiteiten u betaalt. Het betalen in termijnen 

is bij iets grotere bedragen altijd mogelijk en hoeft niet vooraf 

worden aangevraagd.

Schoolbijdrage
Deze bedraagt € 90,00 voor het schooljaar 2019-2020. De 

hoogte van het bedrag is tot stand gekomen in overleg met de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Wij gebruiken 

deze bijdrage om de schoolloopbaan voor uw kind aantrekkelij-

ker te maken. 

De organisatie van culturele activiteiten, mentor activiteiten 

gedurende het jaar, een aantal andere kleinere schoolactivitei-

ten en een bijdrage voor het gebruik van de kluisjes zijn in dit 

bedrag verwerkt.

Kosten overige schoolactiviteiten
Naast de schoolbijdrage bieden we u voor enkele excursies en 

andere activiteiten, die door het Gerrit Komrij College worden 

georganiseerd apart een factuur aan. U ontvangt aan het begin 

van het schooljaar informatie met een overzicht van deze 

activiteiten. De betaling van de factuur voor deze schoolactivi-

teiten is op vrijwillige basis, maar is niet vrijblijvend. U kunt aan 

de school aangeven, dat u er voor kiest de bijdrage voor een 

bepaalde activiteit niet te voldoen. De consequentie hiervan is 

dan wel dat uw zoon of dochter een vervangende invulling op 

school krijgt aangeboden. 

Om de kosten zoveel mogelijk te spreiden, wordt u gevraagd de 

bijdragen aan de werkweken in het voorgaande schooljaar in 

twee of drie termijnen te voldoen.

Apollo, voor hoog- en meerbegaafde  
leerlingen

Een hoogbegaafde leerling heeft veel minder dan 
andere leerlingen behoefte aan uitleg en herhaling. 
Helaas is het Nederlandse onderwijssysteem ingericht 
op de gemiddelde leerling, waardoor deze leerlingen 
vaak ellenlang bezig kunnen zijn met iets wat ze al 
heel snel in de vingers hebben. We halen leerlingen uit 
lessen om op deze manier meer ruimte te bieden om 
een eigen leertraject te volgen en extra uitdaging te 
vinden.

Apollo is opgezet voor hoog- en meerbegaafde leer-
lingen op het Gerrit Komrij College. Binnen Apollo 
brengen we leerlingen bij elkaar, proberen we extra 
uitdaging te bieden, werken we waar mogelijk op maat 
en bieden we indien nodig extra begeleiding aan.
Het programma binnen Apollo bestaat uit twee com-
ponenten: een individueel en een gemeenschappelijk
gedeelte. Als leerlingen meedoen 
aan Apollo, doen ze in principe 
mee aan beide componenten. Op 
deze manier zijn ze bezig met hun 
eigen ontwikkeling en leerwerk 
en creëren we daarnaast een 
gezellige groep van leerlingen die 
op dezelfde manier denken en die 
tegen dezelfde dingen aanlopen.

Iris de Witte

“Bij Apollo kun je alvast vooruitwerken met 
je schoolwerk, maar je kunt je tijd ook vul-
len met andere zaken. Denk bijvoorbeeld 
aan een vervroegd profielwerkstuk maken, 
vakken of masterclasses aan de universiteit 
volgen, Chinees leren, een boek schrijven, 
een toneelstuk op poten zetten... Er zijn 
oneindig veel mogelijkheden!”
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8. CONTACT

U kunt het Gerrit Komrij College bereiken op het algemene  

telefoonnummer (0543) 55 15 15 of via mail op  

info@gerritkomrijcollege.nl. Wilt u onderstaande medewerkers 

benaderen, dan adviseren wij u bij voorkeur een e-mail te sturen.

Rector 
Sjef Lommen
s.lommen@gerritkomrijcollege.nl

Directeur facilitaire dienst, pr en  
communicatie 
Ed de Graaf 
e.degraaf@gerritkomrijcollege.nl

Afdelingsleider 
vmbo-bl/kl 1 t/m 4 
Nienke ter Maat
n.termaat@gerritkomrijcollege.nl

Afdelingsleider  
vmbo-bl/kl 1 t/m 4
Ronald Rondeel
r.rondeel@gerritkomrijcollege.nl

Decaan  
havo/vwo
Gea Beuzel-Velderman
g.beuzel@gerritkomrijcollege.nl

Afdelingsleider  
mavo 1 t/m 4 
Mike Seijger 
m.seijger@gerritkomrijcollege.nl

Decaan  
vmbo-bl/kl, mavo
Lonneke Nekkers
l.nekkers@gerritkomrijcollege.nl

Afdelingsleider  
havo/vwo 1 t/m 3
Willem van Bruggen
w.vanbruggen@gerritkomrijcollege.nl 
 

Coördinator zorg
Wim Hummel
w.hummel@gerritkomrijcollege.nl
 

Afdelingsleider  
havo 4-5 en vwo 4 t/m 6
Rolinka Schipper
r.schipper@gerritkomrijcollege.nl

Coördinator ISK Winterswijk
Joice Wannée
j.wannee@gerritkomrijcollege.nl
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Parallelweg 7 
7102 DE Winterswijk
(0543) 55 15 15
info@gerritkomrijcollege.nl
www.gerritkomrijcollege.nl
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