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NIEUWSBRIEF 2 november  

Facultatieve lessen bovenbouw op 7 en 8 november 
Volgende week maandag en dinsdag (de twee dagen voorafgaand aan TW1), staan 

de facultatieve dagen voor de leerlingen van klas 4 en hoger gepland. Dit betekent 

dat de desbetreffende leerlingen zelf kunnen kiezen (in overleg met ouders en 

mentor) voor welke vakken zij nog extra ondersteuning nodig hebben en welke 

lessen zij dus willen volgen. Het inplannen van deze lessen gebeurt via Zermelo door 

de leerlingen zelf. De inschrijving voor het inplannen is inmiddels geopend. 

Leerlingen kunnen zich inschrijven tot uiterlijk een kwartier voor aanvang van de les.  

Studiemiddag 8 november 
In verband met de studiemiddag op dinsdag 8 november, vervallen alle lessen na het 

5e lesuur. Alle leerlingen zijn dus om uiterlijk 13:00 uur uit, zodat zij zich in de middag 

kunnen voorbereiden op toetsweek 1.  

HOT! (Het OuderTeam)  
Huh, hoor ik veel ouders nu denken, het wat?   
Wat hebben ze nu weer bedacht bij het Elzendaal? Weer een clubje ouders die zich 
overal mee gaat bemoeien. Weer meer vergaderen en doelloos praten…….  
Er is toch al een MR, die kan onze belangen toch wel verdedigen.  
Nou om met de laatste vraag te beginnen, Ja de MR verdedigt zeker ouderbelangen, 
maar dan vooral op beleidsniveau. Over de wat meer praktische zaken wordt in een 
MR minder gesproken. Daar is onder andere Het Ouderteam voor. Een groep ouders 
die op vrijwillige basis onderwerpen bespreken waar je dagelijks tegenaan loopt. 
Voorbeeld: ”We maken ons zorgen over het vele uitval van een vak. Hoe kan dat en 
hoe kan de school zoiets oplossen?”  
Dit wordt besproken en bediscussieerd door ouders in het bijzijn van Leonne en 
Lisette namens het Elzendaal. Wij als ouders proberen ook mee te denken in 
oplossingen. Vaak worden de agendapunten aangeleverd door de ouders in deze 
brede club. We hebben ouders van Mavo, Havo, VWO en Gymnasium kinderen in de 
groep zitten. En er komen zeer bruikbare tips uit voor de schoolleiding waar ook 
daadwerkelijk iets mee gedaan wordt.   
Er ontstaan zeer interessante gesprekken, ook over onze rol als ouders. Daarnaast is 
het goed om soms te merken dat een probleem waar jouw kind tegenaan loopt op 
het Elzendaal helemaal niet zo individueel is als jij als ouder denkt.  
 
Op de site van Elzendaal staat dit vermeld:   
Gestelde doelen vanuit school:  

• Ontdekken wat er bij de ouders en de leerlingen thuis leeft.  
• Het onderhouden en vergroten van de betrokkenheid van ouders bij onze 
school.  
• Het betrekken van de ouders bij de dagelijkse gang van zaken.  
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Gestelde doelen vanuit de ouders:  
• Betrokken worden bij de ontwikkelingen en plannen binnen de school.  
• Signalen doorgeven aan school over mogelijke problemen die bij ouders en 

leerlingen leven.  
• Meedenken over verbeteringen op allerlei gebieden.  
 

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met het ouderteam via:    
ouderteamEC@gmail.com 
 
Namens het voltallige Ouder Team,  
Pieter Ewouds  
 

E-mailadres 

Het ouderteam geeft aan dat tijdens de algemene ouderavonden (in het begin van 

het schooljaar) een verkeerd e-mailadres van het ouderteam is doorgegeven aan 

ouders. Het juiste e-mailadres is: ouderteamEC@gmail.com 

 

De Weddenschap  
Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten. Lezen vormt de basis voor de taal- en 

leesontwikkeling van kinderen en draagt positief bij aan de kansen die zij krijgen op 

school en in de maatschappij. Lezen vergroot niet alleen hun woordenschat en 

tekstbegrip, maar prikkelt ook fantasie, verruimt denken, vergroot inlevingsvermogen 

en welzijn. Redenen genoeg dus om in te zetten op leesbevordering. 

Het Elzendaalcollege doet dat en hoe! Naast aandacht voor taal in lessen, niet alleen 

bij het vak Nederlands, stimuleert onze school lezen. Docenten inspireren en helpen 

leerlingen bij het zoeken van een passend boek; een boek dat aansluit op het niveau 

en de leeftijd van de leerling, maar belangrijker nog: op diens belevingswereld. Pas 

dan zal positieve leeservaring opgedaan worden. 

Maar we doen meer. Binnenkort bezoeken de brugklassers de bibliotheek in 

Boxmeer. Bij uitstek een schatkist vol materiaal waarvan zij tot hun 18e levensjaar 

gratis gebruik mogen maken. Hoe dat werkt, horen zij tijdens hun bezoek. Ook brengt 

jeugdboekenschrijver Khalid Boudou onze school een bezoek en later dit schooljaar 

nodigen we nog een schrijver uit. Tevens breiden we de collectie boeken in onze 

eigen mediatheek de komende maanden flink uit. 

Echt groots is De Weddenschap: maar liefst 29 onderbouwklassen gaan de uitdaging 

aan om binnen een half jaar, van 1 november 2022 tot 1 mei 2023, drie boeken, naar 

eigen keuze, te lezen. BN’ers en docenten doen ook mee. Zij lezen zelf, stimuleren, 

coachen en geven tips en opdrachten om dit project tot een succesvol einde te 

brengen. Heuse contracten met de namen van de deelnemers komen in de lokalen 

te hangen. Wij zijn nu al trots op onze leerlingen! 

Meer weten of zelf meedoen? Kijk dan eens op www.deweddenschap.nl of vraag een 

leerling. Die zal er graag over vertellen. 

 

 

mailto:ouderteamEC@gmail.com
mailto:ouderteamEC@gmail.com
http://www.deweddenschap.nl/
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Nieuws van het Eco-team 

Vorig jaar zijn wij enthousiast gestart met het vormen van een eco-team: een groep 

leerlingen die zich in wil zetten voor het groener maken van onze school op allerlei 

verschillende gebieden. Samen met deze 8 leerlingen hebben wij ons vorig jaar 

bezig gehouden met het aanpakken van het onderwerp waar de leerlingen zich het 

meest aan stoorden: plastic! De leerlingen hebben ervoor gezorgd dat er in gebouw 

B en gebouw S plastic inzamelbakken komen te staan. Ook is er een inzamelpunt in 

beide gebouwen voor plastic statiegeldflesjes. De opbrengst daarvan gaat naar het 

WNF! 

Dit schooljaar gaan we ervoor zorgen dat er meer groen in de school komt. De 

leerlingen hebben aangegeven dat ze graag een mooie plant in de aula’s willen, 

omdat een groenere omgeving bijdraagt tot een fijnere werkplek. Ook willen we later 

dit jaar zorgen voor insectenhotels en nestkastjes bij onze school voor een bijdrage 

aan de biodiversiteit. Wellicht organiseren we ook nog een warme truiendag.  

Kortom: jullie horen nog verder van ons! 

 

 

Eco-team Elzendaalcollege 

Luuk Kersten en Dimphy Kuijpers 

 

 

 

 

 

Link naar jaaragenda: 
 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer

