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NIEUWSBRIEF 18 maart 2021
Informatie bestemd voor leerlingen
School open
Vanaf maandag 22 maart gaan we weer (bijna) alle lessen, dus ook de vaklessen,
fysiek op school geven aan halve klassen (de andere helft zoomt vanuit huis mee).
We hopen dat jullie dat net zo fijn vinden als wij! Om het zo goed en veilig mogelijk te
regelen voor alle aanwezigen in de school, vragen we je aandacht voor
onderstaande. Veel lijkt op wat we eerder communiceerden, sommige dingen zijn iets
veranderd.
De klassen worden in twee groepen verdeeld. Je mentor houdt bij het indelen
rekening met het samen kunnen fietsen en zoveel mogelijk met vriendschappen.
Deze twee groepen komen om de dag apart van elkaar naar school.
Groep A komt volgende week maandag, woensdag en vrijdag naar school en groep
B komt volgende week dinsdag en donderdag. De week erop zal dit andersom zijn.
De overige dagen werk je thuis en volg je de lessen online via zoom.
In je magisterrooster kun je (vanaf zaterdag 20 maart) aan het cameraatje zien
wanneer je thuis werkt. Staat er geen cameraatje, dan word je op school
verwacht.
Tussenuren
4 mavo: tent

4 havo: tent
5 havo: kelder

4 vwo: serre
5 vwo: serre
6 vwo: aula gebouw B

Programma #Stay home but not alone Jeugd Sociom
In de bijlage vind je het nieuwe activiteitenaanbod van jongerenwerk van 22 maart tot
en met 26 maart.

Update besmettingen
We hebben geen meldingen van positief geteste leerlingen ontvangen.

Nieuwe datum diploma-uitreiking 6vwo
De diploma-uitreiking van 6V wordt verzet naar woensdag 21 juli. Er is namelijk een
reële kans dat 19 juli in Boxmeer ‘Daags na de Tour’ wordt georganiseerd.
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Eindexamenleerlingen: toetsen maken in de horeca
Als je eindexamenleerling bent, mag je vanaf morgen je toetsen maken bij Riche of
‘t Centrum. Onze conciërges hebben vandaag de ruimtes ingericht met alle tafels op
1,5 meter van elkaar. We wensen je veel succes!

Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Personeelsmutaties
Met ingang van 22 maart worden de lessen muziek van 2Aa en 3Ab door Lieke
Geurts verzorgd. Wij danken Freek Hoogendoorn voor de vervanging van Lieke.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma
Onze school ontvangt subsidie om onze leerlingen extra te ondersteunen bij
eventueel opgelopen achterstanden in deze coronatijd. Vanaf de start van het
schooljaar zijn we druk geweest met de invulling van deze ondersteuning. De focus
heeft in eerste instantie gelegen bij de examenklassen, de komende tijd zal het
aanbod verder worden uitgebreid naar andere leerjaren.
Inmiddels hebben al zo’n 300 leerlingen gebruik gemaakt van de
ondersteuningslessen waarin ze in een kleine setting door een vakdocent van school
extra geholpen worden. Daarnaast hebben zo’n 50 oud-leerlingen van onze school
zich aangemeld om onze leerlingen individueel bijles te geven. Ook hiervan wordt in
de examenklassen al volop gebruik gemaakt. We krijgen van zowel leerlingen als
oud-leerlingen enthousiaste reacties.
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Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden die er voor uw zoon/dochter al
zijn, en eventueel in de toekomst nog tot de mogelijkheden behoren.
Bestaande mogelijkheden:
-

Flexuren: zelf in te plannen door de leerling (alle leerjaren).
Aanbod binnen het reguliere flexsysteem in het lesrooster.

-

Ondersteuningslessen: aanmelden via vakdocent (voornamelijk voor- en
eindexamenklassen).
Extra lessen voor bepaalde vakken in een kleinere setting door een vakdocent
van school.

-

Coaching: aanmelden via mentor (alle leerjaren).
Ondersteuning door een orthopedagoog of collega van school op het gebied
van leerstrategieën, plannen, overzicht houden, etc.

Mogelijkheden in nabije toekomst:
-

Individuele bijlessen: (nu al in examenklassen, wordt de komende tijd
uitgebreid naar niet-examenklassen).
Door circa 50 oud 5H/6V leerlingen van het Elzendaalcollege. Plaatsing is
onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bijlesdocenten. Informatie over
aanmelding volgt per leerjaar.

-

Examentraining: aanmelden vanaf 26 maart (examenklassen).
Extra ondersteuning ter voorbereiding op het eindexamen in de meivakantie.
Aanmelden vanaf 26 maart via Magister, informatie volgt.
Voor de vakken (onder voorbehoud):
Nederlands, Engels, wiskunde A + B, biologie, natuurkunde, scheikunde,
geschiedenis, economie, muziek.

Week 12 en 13 uit de Jaarplanner staan op volgende pagina
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Jaarplanner
Week
12
Ma
Di

Do
Vr

22 mrt
23 mrt
23 mrt
24 mrt
24 mrt
25 mrt
26 mrt

Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag
Hele dag

Examenleerlingen
Examenleerlingen
4 havo leerlingen
Examenleerlingen
5 VWO leerlingen
Examenleerlingen
Examenleerlingen

PWW3
PWW3
PWS dag
PWW3
PWS dag
PWW3
PWW3

Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster
Zie rooster

Week
13
Ma

29 mrt

Na het 4e lesuur

6V Biologie

ZooParc Overloon

Di

30 mrt

Na het 4e lesuur

5H Biologie

ZooParc Overloon

Wo

31 mrt

Na het 4e lesuur

4M Biologie

ZooParc Overloon

Nadere informatie via
de docent
Nadere informatie via
de docent
Nadere informatie via
de docent

Do
Vr

1 apr
2 apr

Wo

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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