1 april 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Volgens onze jaarplanning zijn vrijdag 2 en maandag 5 april vrije dagen.
Volgende week en de week daarop zijn er praktische examens voor leerjaar 4BK,
leerjaar 3BK gaat dan op stage. Ook zijn er leerlingenbesprekingen gepland. Dit
betekent dat het rooster in de komende twee weken er vaak anders uit zal zien.
Leerlingenbesprekingen
Op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 april zijn er leerlingenbesprekingen. Op
deze dagen vervallen de lessen 5 t/m 8
Schaduwboekhouding leerjaar 1 en 2
Vanaf de start van periode 2 zijn er leerlingen die in de zogenoemde
‘schaduwboekhouding’ zitten. Zij volgen leerstof op hoger niveau en krijgen op hoger
niveau toetsen aangeboden. Dit schooljaar is ervoor gekozen om deze periode te
verlengen tot het einde van het schooljaar.
Extra ouderavonden en overgang leerjaar 1, 2 en 3
Door corona verloopt dit schooljaar anders dan in andere schooljaren. Het is daarom
meer nodig dan normaal om vroegtijdig goed te kijken hoe alle leerlingen ervoor
staan en wat nodig is voor een overgang naar het volgende schooljaar. Het is niet
reëel om altijd vast te houden aan onze strakke overgangsnormen.
Om ouders en leerlingen inzicht te geven in waar hun zoon of dochter staat, plannen
wij voor de meivakantie twee ouderavonden via Zoom in.
De data zijn dinsdag 20 april en donderdag 22 april, u kunt zich hiervoor inschrijven
tussen 6 en 9 april. De uitnodiging hiervoor volgt later.
In deze gesprekken wordt de voortgang van uw zoon/dochter besproken. Daarmee
komt het tweede rapport te vervallen.
Stage leerjaar 3 basis en 3 kader
In de komende twee weken gaan de leerlingen van 3 basis en 3 kader op stage.
Vanwege corona is het helaas niet gelukt om voor alle leerlingen een stageplaats te
vinden. Deze leerlingen volgen op school lessen in een aangepast rooster.
CSPE 4 basis en 4 kader
In de komende twee weken zijn de praktijkexamens voor 4 basis en kader.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Mochten er over
bovenstaande nog vragen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen.
Namens het gehele personeel wens ik jullie allen zeer prettige paasdagen.
Met vriendelijke groet,
Sjaak Simons,
Vestigingsdirecteur
Elzendaalcollege locatie Gennep

