
  
  
Gennep, 27 november 2022  
  
Toetsweek voor leerjaar 1, 2 en 3. SO-week voor leerjaar 4   
Volgende week, van maandag 28 november t/m vrijdag 2 december staat de 
toetsweek voor leerjaar 1, 2 en 3 op de agenda. Er is een aangepast rooster voor 
alle leerjaren, dit is te vinden in Magister. Wij wensen alle leerlingen heel veel succes 
met de voorbereidingen.  
Voor de leerlingen van leerjaar 4 staan de eerste schoolonderzoeken op het 
programma. Twee weken geleden zijn zij via de mail op de hoogte gebracht over de 
regels die gelden tijdens deze week. Aangezien de betreffende toetsen 
schoolexamenwerk is, gelden hierbij de examenrichtlijnen. Via 
https://www.elzendaalcollege.nl/leerlingen-1/examens vindt u alle richtlijnen mbt het 
eindexamen.  
  
Stage lj. 4 basis/kader   
Van maandag 5 t/m vrijdag 16 december gaan alle vierdejaars basis en 
kaderleerlingen op stage. Het doel van de stage is leerlingen in de praktijk te laten 
kennismaken met het beroepenveld en de aspecten die daarmee samenhangen. 
Door twee weken werkzaam te zijn in een arbeidsorganisatie doen de leerlingen 
ervaringen op zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van werken in de 
praktijk. Daardoor kunnen zij een betere keuze maken voor een vervolgopleiding.  
De leerlingen hebben er zin in. We wensen ze veel plezier en succes.  
   
Week van de Diversiteit!  
Onze school vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en dat iedereen zich 
veilig voelt. Daarom organiseren we in de week van 5 t/m 9 december ‘Week van de 
diversiteit’. In deze week komt COC Limburg langs en geven zij een gastles aan 
leerjaar 1 t/m 3. Deze dagen worden georganiseerd door GSA Elzendaalcollege 
Gennep. Zij hebben voor elke leerling bij binnenkomst een verrassing. Deze week 
eindigen we met paarse vrijdag, een dag waarop we onze solidariteit tonen door 
middel van het dragen van de kleur paars. Vier deze dag mee door paarse kleding 
aan te doen of een paars accessoire te dragen!  
   
Ouderavond schoolplan   
Op donderdag 15 december vanaf 19.30 uur is er een ingelaste ouderavond. 
Tijdens deze avond willen wij ouders/verzorgers informeren en betrekken bij het tot 
stand komen van ons nieuwe schoolplan. Dit schoolplan zal bepalend zijn voor ons 
onderwijs voor de komende vier jaren. Daarover willen wij u graag informeren. 
Bovendien stellen wij uw mening op prijs. U kunt zich inschrijven via deze link: 
Microsoft Forms  
  
Meeloopdagen groep 8  
We kijken terug op geslaagde meeloopdagen voor de leerlingen van groep 8. Mede 
met de hulp van onze eigen leerlingen hebben we er twee mooie dagen van kunnen 
maken. Compliment aan de leerlingen!   
  

https://www.elzendaalcollege.nl/leerlingen-1/examens
https://forms.office.com/r/4Yq8YZk5hT


Fietscontrole, leerjaar 1 en 2  
Op 16 november 2022 heeft de jaarlijkse fietscontrole weer plaatsgevonden door de 
vrijwilligers van VVN afdeling Bergen-Gennep-Mook. Dit met ondersteuning van een 
aantal PIE-leerlingen van onze school. Zij hebben kleine problemen die aan de 
fietsen geconstateerd werden direct verholpen. En ook natuurlijk met hulp van onze 
conciërges die de logistieke operatie verzorgden. In totaal zijn er ruim 260 fietsen 
gecontroleerd, waarvan er uiteindelijk slechts 10 geen goedkeuring van de 
controleurs konden krijgen. Al met al een zeer positief resultaat, wat de 
verkeersveiligheid van onze leerlingen zeker ten goede zal komen.   
  
Namens het team van Elzendaalcollege Gennep  
   
Met vriendelijke groet,  
Margriet Grutters, conrector  
Sjaak Simons, vestigingsdirecteur  
  
 

 

 


