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SAMEN ZIJN WE SCHOOL

Een schooljaar start eind augustus, begin september en ie-

dereen die op welke manier dan ook met school verbonden is, 

heeft zo zijn of haar verwachtingen over het nieuwe jaar. 

De schoolleiding probeert alles zo goed mogelijk te organiseren 

voor de leerlingen en het personeel. Het voornemen is iedereen 

tijdig te informeren over alles wat er op onze school speelt. De 

leerlingen hebben hun verwachtingen. Ze hebben goede voor-

nemens en willen die ook werkelijkheid laten worden. Ouder(s)/

verzorger(s) hebben hun verwachtingen en spreken hun waar-

dering of hun verbazing uit over zaken die met school te maken 

hebben, als deze passend zijn bij de verwachtingen of juist niet 

passend zijn. Het is goed om kenbaar te maken wat past en wat 

wellicht niet passend wordt gevonden.

Samen maken wij school, samen zijn wij het Gerrit Komrij 

College.

Veel hebben we zelf in de hand en kunnen we zelf beïnvloeden. 

Dat dit helaas niet altijd zo is, heeft het afgelopen schooljaar 

wel duidelijk gemaakt. Het Corona-virus heeft de hele wereld in 

zijn greep en de gevolgen daarvan zijn ook merkbaar op onze 

school. Helaas is het Corona-virus niet weg en waart het nog 

steeds rond in de hele wereld, dus ook in Winterswijk.

Het Gerrit Komrij College is een plek waar veel mensen samen-

komen. Elke dag komen zo’n 1500 mensen bij elkaar in onze 

school, leerlingen en personeel. Samen zijn we school, samen 

hebben we te maken met alles wat in onze samenleving speelt.

Samen proberen we er een leuk en succesvol schooljaar van te 

maken. Ieder van ons zal daarvoor om een bijdrage gevraagd 

worden, passend bij de rol die je in school hebt. Als we elkaar 

kunnen aanspreken op die rol, zijn we samen school, zijn we 

samen het Gerrit Komrij College en vertrouw ik op een leuk en 

succesvol schooljaar.

Sjef Lommen

rector

De uitgebreide informatie als aanvulling op deze digitale uitgave van 

de schoolgids is te vinden op onze website. 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 een coachende rol heeft in 

het leertraject, de schoolloopbaan en het welbevinden van de 

leerling. De mentor is voor de ouders, leerlingen en docenten 

het eerste aanspreekpunt. Hij houdt leerlinggegevens bij en 

voert samen met ouders en mentorleerling driehoeksgesprek-

ken. 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.

 

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. 
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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.

Oudercontactmomenten
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.

•  oudercontactmomenten met als doel nadere kennismaking 

of voortgangsbesprekingen tussen mentor, ouders en leerling 

door middel van driehoeksgesprekken

•  voorlichtingen van decanen en afdelingsleider over keuzes 

met betrekking tot leertrajecten, vakkenpakketten en vervolg-

opleidingen

•  voorlichtingen over verschillende activiteiten zoals werkweken

Bovendien kunnen ouders buiten de georganiseerde activiteiten 

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

leider. De eerste contacten over resultaten of welbevinden van 

leerlingen lopen via de mentor. De mentor geeft aan op welke 

wijze en wanneer hij bereikbaar is. Schriftelijke communicatie 

naar ouders vindt plaats via Magister. 

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 betrokkenheid. Nieuws plaatsen we tevens op onze 

internetsite www.gerritkomrijcollege.nl en op de sociale media 

zoals 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 de website www.leergeldoostachterhoek.nl
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3.  AANDACHT VOOR LEERLING EN  
ONDERWIJS

 

Leerling
Vanaf de start op het Gerrit Komrij College houden we gege-

vens van leerlingen bij over leerprestaties, ondersteuningsbe-

hoeftes, persoonlijke omstandigheden. De privacywetgeving 

is daarbij richtinggevend. Deze digitale map dragen we elk 

leerjaar over aan de nieuwe mentor.

Van leerlingen wordt verwacht dat zij gedurende het gehele 

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, huiswerkregistratie 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 docent een vaste aanstelling 

krijgt, wordt hij/zij regelmatig beoordeeld.

Met alle medewerkers op het Gerrit Komrij College worden 

functioneringsgesprekken gevoerd, 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. 

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. Samen zijn we school in een professionele 

organisatie. Het leerlingenstatuut vindt u op onze website.

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. Indien deze leerling aan het eind van het jaar de 

overgang in dit hogere niveau haalt, dan kan hij/zij vol vertrou-

wen plaats nemen in leerjaar 2 van het hogere niveau. 

 

Doorstromen
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 bin-

nen de wettelijke kaders doorstromen van mavo-4 naar havo-4 

of van havo-5 naar vwo-5. 

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.

5Gerrit Komrij College | 2020-2021



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 is terughoudend in het verstrekken 

van medicijnen en volgt daarbij het protocol medisch handelen 

dat te vinden is op de website. Leerlingen worden wel in de 

gelegenheid gesteld indien nodig medicijnen te gebruiken in 

een veilige en afgeschermde omgeving.

Zorgteam
Het Gerrit Komrij College heeft een speciaal zorgteam om 

leerlingen extra ondersteuning te bieden. Het zorgteam bestaat 

uit o.a. leerlingencounselors, een remedial teacher, gedragsdes-

kundige, orthopedagoog en hoogbegaafdencoördinator. Zij zijn 

bereikbaar via de mentor of de zorgcoördinator. De anti-pest- 

coördinator is te bereiken via: pesten@gerritkomrijcollege.nl.
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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 registratie 

vindt plaats door de receptie. Dit geldt ook voor orthodon-

tist- 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. Zie voor uitgebreide informatie het 

verzuimprotocol op de website.

 

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. Leerlingen uit 

klas 1 en 2 hebben de beschikking over een eigen device.

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  

Alle leerlingen krijgen een locker. Lockers zijn alleen te ope-

nen met een schoolpasje. Leerlingen vinden hun locker op de 

afdeling waartoe ze behoren. Een overzicht waar welke locker 

is te vinden, wordt tijdens de introductie uitgereikt. Iedereen 

blijft een schooljaar lang verantwoordelijk voor de hem of haar 

toegewezen locker. Dat betekent dat vernielingen en beschadi-

gingen worden verhaald op de gebruiker. 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.

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 

dat via Magister kenbaar te maken.
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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, meldt de leerling 

zich in lokaal 105. Daar geeft de leerling zelf op een formulier 

aan 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 ditzelfde formulier aangeven, waarna hij/zij dit 

formulier bij de mentor van de betreffende leerling afgeeft. De 

vakdocent geeft een passende straf en de mentor zal de verdere 

afwikkeling van de lesverwijdering regelen. Een gesprek met de 

ouders kan dan tot de mogelijkheden behoren. 

 

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. 
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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 

putjes 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 toe: wij vragen hen daar dan ook regelmatig naar. 

Leden van het managementteam en docenten vragen feedback 

aan verschillende belanghebbenden om hun eigen functione-

ren 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
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, 

leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede 

afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van 

velerlei aard zijn. 

 

11Gerrit Komrij College | 2020-2021

https://www.achterhoekvo.nl


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)

Samenwerkingsverband
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 

Slinge-Berkel. Hierin zijn reguliere scholen van het voortgezet 

onderwijs en scholen van het voortgezet speciaal onderwijs 

vertegenwoordigd Er wordt kennis en expertise gebundeld, 

waardoor de zorg efficiënter en doelmatiger kan worden aan-

geboden tegen een financieel aantrekkelijk tarief. 
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7. HET FINANCIËLE PLAATJE
 

Schoolbijdrage
De vrijwillige schoolbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 

wordt niet verhoogd en blijft dus €90,00. De hoogte van het 

bedrag is tot stand gekomen in overleg met de oudergeleding 

van de medezeggenschapsraad. Hiermee financieren wij uitga-

ven, waar geen financiële bijdrage van het ministerie tegenover 

staat. U kunt hierbij denken aan praktische zaken als kosten van 

proefwerkpapier, een eigen leerlingpasje, het afdrukken van 

prints en verzekeringen. Maar ook het organiseren van film-

avonden, sporttoernooien, loopbaanactiviteiten dragen ertoe bij 

dat de schoolloopbaan voor uw zoon of dochter aantrekkelijker 

wordt gemaakt.

Werkweken, excursies en activiteiten
In verband met het coronavirus is door de schoolleiding besloten 

om tot en met 31 december 2020 geen werkweken, excursies 

en andere activiteiten te organiseren. Gemaakte (annulerings-)

kosten voor reeds geplande activiteiten, excursies en werkwe-

ken neemt de school voor haar rekening. Op het moment dat 

het weer is toegestaan activiteiten en excursies te organiseren, 

gaan wij inventariseren welke excursies en activiteiten wij in de 

loop van het schooljaar kunnen aanbieden. U ontvangt van ons 

dan een totaaloverzicht waarin alle kosten voor de rest van het 

schooljaar per onderdeel genoemd staan. De factuur ontvangt u 

per onderdeel, enkele weken van tevoren.

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

programma WIS Collect. Hiermee worden alle betalingen digi-

taal uitgevoerd. Het biedt u laagdrempelig toegang door middel 

van een link die u, per factuur, per e-mail ontvangt. Betaling via 

iDEAL, automatische e-mailherinneringen en altijd een duidelijk 

digitaal overzicht zijn mogelijk. De website geeft met behulp 

van toelichtingen inzicht voor welke activiteiten u betaalt. Maak 

op een visuele manier kennis met het programma. Dit is de link 

naar het filmpje: https://vimeo.com/133035617
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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

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 (a.i.)
Annemarieke Takken
a.takken@gerritkomrijcollege.nl 
 

Coördinator zorg
Wim Hummel
w.hummel@gerritkomrijcollege.nl
 

Coördinator ISK Winterswijk
Joice Wassink-Wannée
j.wannee@gerritkomrijcollege.nl

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.

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