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NIEUWSBRIEF 25 FEBRUARI 2021
Informatie bestemd voor leerlingen
School open vanaf 1 maart
Klas 1 t/m 3: je bent met je hele klas een dag per week op school. In de bijlage vind
je informatie over het programma op deze dag.
Klassen 4H, 4V en 5V: je bent met de hele jaarlaag een dag per week op school. In
de bijlage vind je informatie over het programma op deze dag.
Eindexamenklassen: je bent, net zoals nu, de ene week op maandag, woensdag en
vrijdag en de andere week op dinsdag en donderdag op school. Let op: met ingang
van maandag 1 maart zijn er rooster-/lokaalwijzigingen!
Leerlingen van de ondersteuningsklas: je blijft volgens de huidige afspraken op
school. Als je klas op school is, draai je mee in het rooster van je klas.
Morgen volgt informatie over de roosters, looproutes, pauzes, etc.

Update besmettingen
In de voorjaarsvakantie is een 5H-leerling positief getest op het coronavirus.
Afgelopen week hebben we van drie leerlingen een melding ontvangen: een 3Mleerling, een 3H-leerling en een 4M-leerling.

Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Jongerenwerkers op school
De leerlingenraad vroeg de schooldirectie om jongerenwerkers op school. De lijn met
Sociom was snel gelegd. De jongerenwerkers bieden een luisterend oor en
motiveren en stimuleren de leerlingen om actief te blijven meedoen op school. Dit
gebeurt in de klas, in de pauzes en soms individueel.

Vanuit Sociom zijn wij, Berttina en Thygo, deze week gestart op beide locaties. Als
jongerenwerkers zijn wij er echt voor de jongeren zelf en willen wij vooral
ondersteuning bieden waar de leerling dit graag zelf wil.
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Zowel voor het schoolaspect (motivatie, stimuleren, gespreksvoering) als het mentale
en sociale aspect zullen wij ons inzetten. Ons doel is om de leerlingen te helpen om
te gaan met deze lastige en onzekere periode. Dit doen wij door o.a. dus gesprekken
voeren, maar ook even de boel de boel te laten. We zullen daarbij ook toffe
activiteiten organiseren waarbij de leerlingen even lekker stoom af kunnen blazen.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met
Alice.Geerdink@elzendaalcollege.nl

School open vanaf maandag 1 maart
Vanaf 1 maart mogen alle leerlingen weer (beperkt) naar school komen. We zijn er
heel blij mee. Het liefst hadden we alle leerlingen elke dag weer op school gezien,
zoals we dat tot half december hebben mogen doen. De verschillende mutaties,
waaronder de Britse variant, van het coronavirus zorgen er echter voor dat we
leerlingen beperkt op school onderwijs mogen bieden op 1,5 meter afstand en dat we
gezondheidsvoorschriften strikt blijven volgen.
De afgelopen dagen hebben we veel gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en
leraren. Er zijn leerlingen die onderwijs op afstand prettig vinden en zich er goed bij
voelen. Er zijn leerlingen die hun motivatie aan het verliezen zijn en zich moeilijker
concentreren bij een les achter het beeldscherm. De meeste leerlingen slaan zich
dapper door deze crisis heen met ups en downs. Complimenten voor onze
leerlingen, dat zij zich in deze onzekere tijd staande weten te houden. We willen
vooral ook u als ouder complimenteren, voor uw extra inzet thuis om ons onderwijs
op afstand mogelijk te maken.
Er wordt veel gesproken over leerachterstanden. Leerachterstanden is een begrip
dat we maar moeilijk kunnen duiden. Als gevolg van de pandemie leren leerlingen
veel nieuwe en waardevolle dingen, die we niet direct in een kennistoets
terugzien. Als school hebben we de taak leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke
en sociale ontwikkeling, ze leervaardigheden bij te brengen en kennis over te dragen.
We weten op basis van wetenschappelijk onderzoek dat leerlingen gemotiveerder
zijn wanneer ze zich competent voelen en wanneer ze in verbinding zijn met
anderen.
Leerlingen komen met ingang van maandag 1 maart een dag per week naar school.
Die dag zetten we in om het sociale aspect extra aandacht te geven. Op deze dag
hebben ze contact met de mentor, er zal een toets afgenomen worden om leerlingen
inzicht te geven in waar ze staan en om leerachterstanden in kaart te brengen.
Verder zullen ze vooral bezig zijn met vakken die nu niet in het rooster staan en zich
goed lenen voor het sociale aspect, zoals o.a. lichamelijke opvoeding, tekenen,
beeldende vorming en muziek. Veel van de leerlingen hebben elkaar sinds half
december niet meer gezien. We zijn dan ook blij dat we hebben kunnen organiseren
dat veel van deze uren met de hele klas in dezelfde grote ruimte les is. In de
bovenbouw is er in de middag ook ruimte voor vakinhoudelijke flexuren.
In de bijlage vindt u een uitgebreide uitwerking van het plan en een toelichting
waarom voor deze werkvorm gekozen is.
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I.v.m. groepsbesprekingen
kunnen de 7e, 8e en 9e lesuren
komen te vervallen.
I.v.m. vakdocenten avond
kunnen de 7e, 8e en 9e lesuren
komen te vervallen
15.30 – 21.15 uur
I.v.m. vakdocenten avond
kunnen 7e, 8e en 9e lesuren
komen te vervallen
15.30 – 21.15 uur
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Ouders en
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Vakdocenten avond

Online

Ouders en
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Vakdocenten avond

Online

Leerlingen
groep 8

Aanmelden nieuwe
brugklasleerlingen

Online / per post

HOUD MOED EN BLIJF GEZOND

Met vriendelijke groet,
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h
Ellen van der Straaten – conrector h/v onderbouw
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw
Lisette Verstegen – waarnemend rector
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