
 

 

Meest gestelde vragen en antwoorden 

 

 Wanneer is de school bereikbaar? 

In verband met de schoolexamens zijn de gebouwen vanaf dinsdag 7 april weer open 

en bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur. In enkele gevallen duren schoolexamens 

tot na 16.30 uur.  

 

 Hoe worden wij, als ouders, op de hoogte gebracht van alle actuele 

ontwikkelingen? 

Via de email krijgt u met regelmaat een update vanuit de schoolleiding over de 

actuele stand rond schoolzaken. 

 

 Hoe wordt onderwijs op afstand geregeld voor onze zoon/dochter? 

In Magister is het rooster zichtbaar. In ieder geval tot de meivakantie is er onderwijs 

op afstand. 

 

 Hoe kan ik zien hoe mijn zoon/dochter er op dit moment voor staat? 

Er worden geen cijfers gegeven op dit moment, behalve aan eindexamenleerlingen.  

 

 Waar kan ik als ouder zien waar mijn zoon/dochter thuis aan kan werken? 

In de agenda van Magister en in de studiewijzer noteert de vakdocent waar uw 

zoon/dochter aan kan werken. Verder is in de ELO van Magister ander lesmateriaal 

te vinden. 

 

 Met wie kan ik het beste contact opnemen als ik vragen heb? 

U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor, ook nu het onderwijs op 

afstand plaatsvindt. Indien de mentor uw vraag niet kan beantwoorden, zal hij/zij u 

doorverwijzen naar de juiste contactpersoon. 

 

 Wat gebeurt er als mijn zoon/dochter straks een leerachterstand heeft door de 

coronacrisis? 

We hebben onze docenten gevraagd rekening te houden met een eventuele 

achterstand en hun onderwijs na de meivakantie- of later- daarop zo goed mogelijk in 

te richten.  

 

 Hoe ziet de afronding van het schooljaar eruit?  

 

Wanneer de school na de meivakantie weer toegankelijk zal zijn en wij de lessen op 

school kunnen hervatten, dan zullen wij proberen het schooljaar zoveel mogelijk op 

gebruikelijke wijze af te ronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij ons op dat 

moment beraden over de wijze waarop wij het schooljaar zo goed mogelijk kunnen 

afronden. Wij kunnen op dit moment helaas nog niet zeggen of wij voor de overgang 

aan het einde van dit schooljaar de gebruikelijke overgangsnormen hanteren.  

 



Mijn zoon/dochter heeft problemen met de laptop. Hoe kunnen we dit 

oplossen? 

De helpdesk van The Rent Company zal de komende periode alleen op afspraak 

aanwezig zijn. Mocht uw zoon/dochter een probleem hebben met zijn/haar laptop van 

The Rent Company, dan kan er een afspraak gemaakt worden via 

rent.boxmeer@elzendaalcollege.nl. 

 

 Heeft de school tips voor ons, als ouders, m.b.t. het begeleiden van ons kind? 

- Zorg dat uw kind per vak een duidelijk beeld heeft van hoe er de komende weken 

gewerkt gaat worden, wat er van hem/ haar verwacht wordt, waar de informatie en 

het lesmateriaal te vinden is en wat hij/zij in moet leveren; 

- Neem, samen met uw kind, in een eventuele planning de afspraken die er gemaakt 

worden over het inleveren van opdrachten en/of huiswerk op; 

- Bespreek met uw kind de zoometiquette; 

- Helpend kan zijn om het gesprek met uw kind over school vanuit een 

geïnteresseerde houding te voeren (in plaats van een controlerende houding); 

- Stimuleer uw kind de aangeboden structuur te volgen maar geef ook ruimte voor 

pauzes/ ontspanning/ rust.  

 

 Hoe houdt school de aanwezigheidsregistratie bij? 

Wanneer leerlingen geen opdrachten inleveren en geen gehoor geven aan verzoeken 

tot contact door docenten, dan zullen we in eerste instantie met u contact zoeken en 

pas daarna eventueel een leerplichtambtenaar inschakelen. 

 

 Hoe worden wij op de hoogte gebracht over de huidige stand van zaken met 

betrekking tot de examens? 

De schoolleiding informeert via een nieuwsbrief de actuele stand van zaken met 

betrekking tot de examens.  

 

 Wanneer worden de schoolexamens van de eindexamenklassen afgerond? 

Vanaf week 15 worden de schoolexamens afgerond.  

 

 Wat is de consequentie m.b.t. het examen als onze zoon/dochter ziek is of in 

thuisquarantaine zit? 

Als uw kind ziek is (of door ziekte van huisgenoten in quarantaine is) dan kan hij/zij 

het schoolexamen later afronden. De school heeft tot aan de start van de 

zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen. Voor 3 juli 

moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden. 

 

 Waar kan ik als ouder terecht met feedback voor wat betreft het onderwijs op 

afstand? 

Het staat u altijd vrij om de school te bellen (0485-572032) of mailen 

(info@elzendaalcollege.nl) en ons te voorzien van tips. 
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