
  
 

Gennep, 21 juli 2022  

   

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
   
Het schooljaar loopt ten einde. Ondanks dat het jaar toch weer anders was dan 
gehoopt, hebben we een prachtig slagingspercentage van 97% en starten we het 
komend schooljaar met ongeveer 620 leerlingen, zoals het er nu voor staat volgens 
een normaal rooster.   
Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar informeren wij u over een aantal 
belangrijke zaken. Alle andere relevante informatie over onze school kunt u vinden 
op www.elzendaalcollege.nl  
  
Boeken bestellen  
U hebt een brief ontvangen om boeken vóór 25 juli 2022 te bestellen. Na deze 
datum zijn er extra kosten van toepassing, het is dus verstandig op tijd te bestellen. 
Voor het bezorgen in het buitenland worden ook kosten gerekend, mogelijk kunt in 
dat geval laten leveren bij een familielid in Nederland.  
  
Laptop (voor leerjaar 1 en instromers)  
U heeft onlangs meer informatie ontvangen over het bestellen van de laptop via 
school. Wij willen u er graag op wijzen dat u de bestelling vóór 30 juli 2022 dient te 
plaatsen. Indien u na deze datum een bestelling plaatst, kan de laptop niet in de 
eerste schoolweek, dinsdag 6 september, geleverd worden.   
Voor eventuele financiële ondersteuning is het mogelijk om contact op te nemen met 
Stichting Leergeld. Hierover is meer informatie te vinden op onze website.  
   
Start schooljaar  
We starten op dinsdag 6 september met een mentorblok, verder zijn er op die dag 
geen lessen:  
*Leerjaar 1 en 2  
08.30-11.00 uur > meenemen: etui, papier/laptop en eventueel agenda  
 

*Leerjaar 3 en 4  
11.20-13.00 uur > meenemen: etui, papier/laptop en eventueel agenda  
 

Op deze eerste schooldag, wordt met alle leerlingen het lesrooster van de eerste 
schoolweek doorgenomen. De eerste drie weken staan in het teken van de 
introductie en er zijn vergaderingen gepland.  
Op dinsdag 6 september worden er pasfoto’s van alle leerlingen gemaakt.  
  
Ouderavonden  
Bij dezen willen wij u wel alvast attenderen op de data van de 
ouderinformatieavonden:  
Leerjaar 1: maandag 19 september, 19.30 uur  
Leerjaar 2: woensdag 21 september, 19.30 uur  
Leerjaar 3: donderdag 22 september, 19.30 uur  

http://www.elzendaalcollege.nl/


Leerjaar 4: donderdag 6 oktober, 19.30 uur  
  
Enquête tevredenheidsonderzoek en schoolscan  
In maart is het tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ouders en leerlingen. De 
uitslag hiervan is inmiddels bekend en we zijn erg trots. Uiteraard zijn er ook 
aandachtspunten. Daar gaan we komend schooljaar mee aan de slag. Via deze link: 
https://scholenopdekaart.nl/middelbare-
scholen/gennep/1884/elzendaalcollege/tevredenheid/  kunt u de resultaten inzien.  
In de maand juni is de schoolscan afgenomen bij ouders en leerlingen. Deze enquête 
is afgenomen om de gevolgen van Corona te onderzoeken. Met deze resultaten 
zullen wij onze plannen voor NPO (Nationaal Plan Onderwijs) voor volgend 
schooljaar opstellen. Jaarlijks zal deze schoolscan bij alle scholen binnen ons 
bestuur OMO afgenomen worden. Doel is om welbevinden, executieve functies en 
pedagogische- en didactische behoeften te monitoren en af te zetten tegen andere 
scholen binnen het bestuur.  
Wij willen alle ouders/verzorgers en leerlingen hartelijk danken voor het invullen van 
deze enquêtes.  
  
Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee voorlopig voldoende hebben geïnformeerd en 
wij wensen u en uw kind(eren) een fijne en welverdiende vakantie in goede 
gezondheid.  
   
Namens alle collega’s van het Elzendaalcollege,  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Sjaak Simons, vestigingsdirecteur  
Margriet Grutters, conrector  
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