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Alles wat je wilt weten 

over onze school
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Hoi groep 8-er!
Het is bijna zover!  
Jij mag een keuze maken. We hopen dat je voor het Elzendaalcollege 
kiest. Je wilt natuurlijk wel eerst meer over onze school weten.  
Daarom hebben we dit boekje gemaakt. Hierin staat hoe het bij ons  
op school werkt. 

Op onze website www.brugklaselzendaal.nl
vind je veel informatie. Je vindt hier trouwens ook foto’s en filmpjes van onze 
school. Daarnaast is er zowel voor locatie Gennep als voor locatie Boxmeer nog 
een aparte brochure. 

Tot ziens!

Docenten van Elzendaalcollege Boxmeer en Gennep

Hieronder zie je wanneer onze meeloopdagen, proeflessen en informatieavonden gepland staan.  
Via onze website houden we je op de hoogte. Check deze voor actuele wijzigingen.

Meeloopdagen
ELZENDAALCOLLEGE GENNEP
• Meeloopdagen  dinsdag 22 en woensdag 23 november 2022 9.00 - 11.30 uur

ELZENDAALCOLLEGE BOXMEER locatie Stationsstraat
• Meeloopdagen dinsdag 29 en woensdag 30 november 2022 9.00 - 11.30 uur

Proeflessen
ELZENDAALCOLLEGE GENNEP
• Proefles Design & Innovation maandag 23 januari 2023 15.30 - 16.30 uur 
• Proefles Passies & Dromen donderdag 26 januari 2023 15.30 - 16.30 uur

ELZENDAALCOLLEGE BOXMEER
• Proefles Sportklas balspelen donderdag 12 januari 2023 15.30 - 16.30 uur
• Proefles Design & Innovation woensdag 18 januari 2023 15.30 - 16.30 uur
• Proefles klassieke talen donderdag 26 januari 2023 15.30 - 16.30 uur
• Proefles Anglia maandag 30 januari 2023 15.30 - 16.30 uur

En voor ouders/verzorgers
ELZENDAALCOLLEGE GENNEP
• Informatieavond ouders/verzorgers donderdag 19 januari 2023 19.00 - 20.30 uur
• Aanmelden nieuwe leerlingen woensdag 15 maart 2023 16.00 - 20.00 uur
• Kennismakingsmiddag dinsdag 4 juli 2023 

ELZENDAALCOLLEGE BOXMEER locatie Stationsstraat
• Informatieavond ouders/verzorgers maandag 16 januari en dinsdag 17 januari 19.00 - 20.30 uur
• Aanmelden nieuwe leerlingen woensdag 15 maart 2023 16.00 - 20.00 uur
• Kennismakingsmiddag dinsdag 4 juli 2023 

Open dagen
ELZENDAALCOLLEGE GENNEP
• Open dag  woensdag 1 februari 2023 15.30 - 20.30 uur

ELZENDAALCOLLEGE BOXMEER locatie Stationsstraat
• Open dag woensdag 8 februari 2023 15.30 - 20.30 uur
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http://www.elzendaalcollege.nl
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Bereikbaarheid
Onze leerlingen komen uit de hele regio. Ze komen 
zowel met het openbaar vervoer als met de fiets. 
Onze school is goed bereik baar. Bij de indeling van 
de klas houden we rekening met het plaatsen van 
leerlingen uit dezelfde woonplaats of regio.
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De school
Onze schoolgebouwen zijn heel overzichtelijk. Je wordt daardoor ook gezien en 
je kunt voor vragen snel bij iemand terecht. In Boxmeer hebben de leerlingen van 
leerjaar 1 en 2 hun thuisbasis op onze kleinschalige locatie aan de Stationsweg.  
In Gennep is de onderbouw ook van de bovenbouw gescheiden en zijn er 
bijvoorbeeld aparte pauzes. 

Wat staat je te wachten?
De overstap naar het voortgezet onderwijs is misschien 
spannend, maar ook heel erg leuk! Wij helpen je daarbij 
en zorgen ervoor dat je je thuis voelt op school. Door ook 
regelmatig met jouw ouder(s)/verzorger(s) te praten, 
weten we wat er speelt. We praten dan niet óver jou, 
maar mét jou!

Lessen, rooster en pauzes
Op een normale lesdag volg je meerdere 
lessen (bijvoorbeeld Nederlands, Engels, 
wiskunde, gymnastiek, muziek en tekenen).  
Je volgt deze lessen volgens een rooster.  
Elke les duurt 50 minuten. De lessen worden in 
verschillende lokalen en door verschillende 
docenten gegeven. Soms heb je één docent 
voor meerdere vakken. Op vaste tijden zijn  
er pauzes en kun je op verschillende plekken 
(bijvoorbeeld in de aula of buiten op het 
schoolterrein) lekker pauzeren.
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Eigen mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. Zeker 
in het begin is de mentor je steun en 
toeverlaat. Je kunt bij hem of haar met 
al je vragen terecht, dus ook met 
persoonlijke dingen. Je ziet je mentor 
regelmatig, want naast het vak dat hij/
zij geeft, staat er ook wekelijks een 
mentorles op het rooster. 

Samen met jouw ouders en de mentor 
vinden er op een aantal momenten per 
jaar gesprekken plaats. Ook houdt de 
mentor jullie op de hoogte over hoe 
het gaat en welke activiteiten er 
allemaal zijn.

Oudercontact
Op het Elzendaalcollege vinden we het contact met jouw 
ouders heel belangrijk. De mentor heeft dan ook regel-
matig contact met hen over hoe het gaat. Jouw ouders 
kunnen ook altijd zelf contact opnemen met een 
vakdocent of de mentor. 

Daarnaast zijn er ouderklankbordgroepen. Een aantal 
keren per jaar komt een groep betrok ken ouders bij 
elkaar om te praten over allerlei school zaken, worden 
eventuele aandachtspunten besproken en ideeën met 
school uitgewisseld. Ook organiseren we thema-
bijeenkomsten voor alle ouders over bijvoorbeeld het 
gebruik van social media, opvoeding en huiswerk-
begeleiding. 

Huiswerk
Op de basisschool krijg je misschien al 
huiswerk, maar straks bij ons op school 
krijg je dat zeker. Samen met je mentor 
leer je hoe je huis werk moet maken, 
bijvoorbeeld door te leren plannen.  
Blijf je het lastig vinden om je huiswerk 
zelfstandig te maken en op tijd af te 
hebben? Dan helpen we je graag. 
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Kluisje
Er zijn bij ons op school kluisjes aanwezig. In 
dit kluisje kun je bijvoor beeld boeken of je 
sportkleding opbergen zodat je deze spullen 
niet de hele dag in je tas hoeft mee te nemen. 
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Engelstalig onderwijs
Wij bieden bij ons op school, naast de normale lessen  
Engels, extra lessen Engels aan. Dit omdat we je zo goed 
mogelijk op jouw toekomst willen voorbereiden.  
Engels is een hele belangrijke taal. Bij ons op school heet 
dit Anglia of Cambridge. Je spreekt tijdens deze lessen alleen 
maar Engels. Alle andere vakken geven we gewoon in het 
Nederlands, zodat de lesstof ook goed kan worden over -
gedragen. De eindexamens van deze vakken zijn namelijk  
ook in het Nederlands. 

Vele extra’s
Naast alle vakken die we geven, bieden 
we op onze scholen ook vele extra’s. 
Denk bijvoorbeeld aan de sportklas op 
Elzendaalcollege Boxmeer waarbij je 
per week extra uren kunt sporten.  
Op het Elzendaal college in Gennep 
bieden we Passies & Dromen aan. 
Wekelijks zijn twee lesuren gereserveerd 
voor dit programma. Je kunt dan uit 
verschil lende work shops kiezen.  
Op beide scholen geven we ook het 
vak Design & Innovation (D&I). Bij D&I 
ben je onder andere bezig met grafisch- 
en 3D-ontwerpen, robotica, games en 
websites ontwerpen, leer je hoe 
netwerken functioneren en wat daar 
technisch voor nodig is.

Een eigen laptop op  
het Elzendaalcollege
Bij ons op school werken alle leerlingen met 
een eigen laptop. Hiermee kunnen we je nóg 
beter onderwijs geven. De verschillende 
programma’s waarmee we werken 
ondersteunen het lesmateriaal uit de boeken 
en zorgen voor een nóg gevarieerder aanbod 
in de klas.

Magister
Op het Elzendaalcollege doen we veel dingen 
digitaal. Steeds meer lesstof en alle studiewijzers 
kun je op je laptop raad plegen. We maken 
hiervoor onder andere gebruik van het 
programma Magister. Met dit programma kun je 
onder andere je lesrooster inzien, lees je welk 
huiswerk er per vak is opgegeven en worden 
cijfers van toetsen opgeslagen. Je ontvangt 
hiervoor een persoonlijke inlogcode.  
Pssst… je ouders ontvangen ook een code en 
kunnen hiermee ook jouw cijfers en huiswerk zien.
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Kijk ook eens op

www.brugklaselzendaal.nl



10   DÁÁROM KIES JE VOOR HET ELZENDAALCOLLEGE

Activiteiten en excursies
Natuurlijk, je gaat naar school om te leren. Maar daar-
naast willen we je bij ons op school ook een mooie tijd 
bezorgen. We organiseren verschillende activiteiten en 
excursies. We kunnen niet alles opnoemen, maar het 
varieert van sportieve activiteiten tot een bezoek aan een 
museum en van een trip naar de Ardennen tot een 
studiereis naar het buitenland. In onze schoolgids vind je 
alle activiteiten en excursies per leerjaar.

Vragen?
Heb je verder nog vragen? Neem dan gerust contact op met:

Elzendaalcollege Boxmeer: 
•  Kelly Vercoulen, teamleider brugklas
 tel. 0485-572032 of kelly.vercoulen@elzendaalcollege.nl  

Elzendaalcollege Gennep:
• Geert Spikmans, coördinator brugklas
 tel. 0485-511813 of geert.spikmans@elzendaalcollege.nl 
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Voordat het zover is…
We hebben natuurlijk nog lang niet alles over onze school 
verteld. We willen je graag nog véél meer laten zien.  

Kijk alvast op www.brugklaselzendaal.nl.

mailto:theo.van.der.hagen@elzendaalcollege.nl
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Bezoekadres: Stiemensweg 40, 6591 MD  Gennep
Telefoon 0485-511813

Bezoekadres: Bilderbeekstraat 27, 5831 CW  Boxmeer • Stationsweg 38, 5831 CR  Boxmeer
Telefoon 0485-572032

www.elzendaalcollege.nl
info@elzendaalcollege.nl

    Daarom
     kies je voor het elzendaalcollege

  Overzichtelijke schoolgebouwen 

                   Veel persoonlijke aandacht

                 Extra Engelstalig onderwijs 

                 Helemaal van nu: Design & Innovation 

 Veel aandacht voor muziek, dans, cultuur en sport 

                              Diverse talentenprogramma’s 


