9 januari 2021

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste schoolweek van 2021 is bijna voorbij. De meeste leerlingen hebben thuis
online lessen gevolgd, een kleinere groep leerlingen zat op school in de les. De
online lessen en lessen op school in een aangepast rooster zijn goed verlopen. We
geven de leerlingen een pluim voor hun inzet!
Persconferentie dinsdag 12 januari
We zijn in afwachting van de persconferentie op dinsdag 12 januari van het kabinet.
Premier Rutte geeft op zo’n persconferentie in algemene bewoordingen aan wat de
nieuwe coronarichtlijnen zijn. Vervolgens wachten wij op het protocol voor het
voortgezet onderwijs om precies te weten wat de richtlijnen zijn.
Voor komende week betekent het dat we u op woensdag 13 januari mogelijk pas aan
het einde van de dag informeren over wijzigingen naar aanleiding van de
persconferentie.
Jaarkalender en diploma-uitreikingen
Als gevolg van de huidige lockdown verschuiven of vervallen er activiteiten in de
jaarkalender. We informeren u na de persconferentie van 12 januari over de
activiteiten tot en met de voorjaarsvakantie.
Vlak voor de kerstvakantie heeft minister Slob de ruimere mogelijkheden voor het
Centraal Eindexamen bekend gemaakt. De uitslag van de laatste herkansingen is op
15 juli. Alle diploma-uitreikingen die tot en met 15 juli gepland staan, worden
verplaatst naar een latere datum. We informeren u zo spoedig mogelijk over de
nieuwe data.
Online informatieavond en online Open Huis voor nieuwe leerlingen
Deze en volgende week zijn de online informatieavonden voor de ouders van
leerlingen van groep 8 in een digitaal klaslokaal. Het online Open Huis is op 27
januari in Gennep en op 3 februari in Boxmeer. Er zijn informatiefilmpjes gemaakt,
die binnenkort via de website te bekijken zijn.
Storing Magister opgelost
Een aantal leerlingen had deze week problemen met het laden van Magister.
Inmiddels blijken Magister en een glasvezelnetprovider middels updates de
problemen te hebben opgelost. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar
magistergennep@elzendaalcollege.nl.
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Ouderklankbordgroep
De ouderklankbordgroep bestaat uit een groep betrokken ouders die meedenken en
meepraten over het beleid van de school. Zij vormen een brugfunctie tussen ouders
en school als het gaat om het signaleren van problemen en het aandragen van
mogelijke oplossingen.
In deze tijden krijgen wij veel hulp en steun van de ouders. Zij ondersteunen ons
bijvoorbeeld bij informatieavonden en het Open Huis. Zij zijn waardevolle
sparringpartners en leveren veel informatie. De ouderklankbord staat altijd open voor
vragen van andere ouders.
Schroom niet hen te benaderen via okg@elzendaalcollege.nl
Ondersteuningslessen
In week 46 is de eerste ronde ondersteuningslessen gestart, waarvoor leerlingen van
leerjaar 4 zich konden aanmelden. Deze eerste ronde zou volgens planning duren tot
en met week 4. Op dit moment hebben we sinds week 51 echter te maken met de
gevolgen van de lockdown. Met ingang van week 1 is hiervoor het lesrooster
aangepast, dit betekent dat de resterende ingeplande ondersteuningslessen vanaf
week 1 geen doorgang kunnen vinden, omdat onze docenten en leerlingen vaak niet
langer gelijktijdig beschikbaar zijn. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe lang
deze situatie voort zal duren.
Om deze reden is besloten om de eerste ronde, zoals we die georganiseerd hadden
voortijdig stop te zetten en nu al de voorbereidingen te treffen voor een 2e ronde
ondersteuningslessen.
Op dit moment wordt er schoolbreed opnieuw door onze vakdocenten en
mentoren geïnventariseerd welke leerling(en) ondersteuning nodig hebben vanuit de
opgedane corona-achterstanden, op basis van de eerder gedane nulmetingen,
behaalde resultaten tot nu toe en gesprekken met leerlingen.
Onze intentie is om in februari opnieuw extra ondersteuning in de vorm van
ondersteuningslessen aan te kunnen bieden aan die leerlingen die dit behoeven, in
ieder geval aan de leerlingen uit leerjaar 4 en z.s.m. ook de andere leerjaren hierin
mee te nemen.
Als u naar aanleiding van dit bericht vragen, zorgen en of opmerkingen hebt, vragen
wij u om dit kenbaar te maken via osgennep@elzendaalcollege.nl
Tot slot, bijgevoegd bij deze brief vinden jullie tips ter ondersteuning bij thuiswerken
met uw zoon of dochter en een voorbeeld voor het gebruik van een weekplanner bij
onderwijs op afstand.
Houd moed en blijf gezond!
Namens de directie
Met vriendelijke groet,
Lisette Verstegen
Sjaak Simons

rector
vestigingsdirecteur
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