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NIEUWSBRIEF 15 september 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen ouders(s)/verzorger(s) 

 
Toekomstperspectief scholen Land van Cuijk en Maasduinen 
Gisteren bent u geïnformeerd over de plannen omtrent de toekomstige 
samenwerking van onze school met het Merletcollege en Metameer. De mail die u 
hierover heeft ontvangen, staat op pagina 6 van deze nieuwsbrief.  
 
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar: 
Lisette Verstegen, waarnemend rector, via regiovisie@omo.nl of 
Medezeggenschapsraad Elzendaalcollege via roland.thonen@elzendaalcollege.nl 

 
Wijziging coronamaatregelen – persconferentie 14 september 2021 
In de persconferentie van dinsdag 14 september heeft het kabinet een aantal 
wijzigingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Deze wijzigingen gaan in op 
25 september. Tot die tijd blijven we alle coronamaatregelen volgen. Op de site van 
de Rijksoverheid leest u meer over de mondkapjesplicht, de 1,5 meter afstand tussen 
leerling en personeel. Actuele informatie over handhaven quarantaineplicht leest u 
hier. 
 
We wachten op het vernieuwde protocol voor het voortgezet onderwijs en informeren 
u in de volgende nieuwsbrief over gevolgen in school.  
 

Zelftesten 
Elke week delen we zelftesten uit. Het advies is om de testen tweemaal per week 
preventief te gebruiken: 
- als een leerling / personeelslid niet-immuun is (geen vaccinatie, geen coronavirus 

doorgemaakt in de laatste 6 maanden) 
- als een leerling / personeelslid immuun is, maar graag zichzelf blijft testen in 

verband met kwetsbaren in de directe omgeving.   
 

Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

1Ha 1 leerling 

5Ha 1 leerling 

 

 
 

mailto:regiovisie@omo.nl
mailto:roland.thonen@elzendaalcollege.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie
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Oproep Ouderteam (OT) 
Maandag 27 september komt het ouderteam weer bij elkaar. Het ouderteam is nog 
op zoek naar een ouder uit de brugklas.  
Interesse of vragen? Meld je aan via OuderTeamEC@gmail.com 

 
Helder Theater klas 2 
In het kader van Samen fris (over alcohol, drugs en roken) organiseert de GGD/ 
Trimbos voor alle tweede klassen van het Elzendaalcollege, Metameer en PRO 
College theatervoorstellingen. De voorstellingen  Check It Out zullen gegeven 
worden tijdens  lessen in week 39. 
 
Op Ameland gaan de leerlingen ter voorbereiding hierop met hun mentor en een 
jongerenwerker al in gesprek over middelengebruik. 
 
Op donderdag 4 november wordt in hetzelfde kader de online ouderavond Happy 

schoolouders voor de drie scholen verzorgd. Meer informatie hierover volgt. 

De bibliotheek leert en werkt beter! 
Een bericht namens Biblioplus (zie flyer) 
 
In onze bibliotheekvestigingen zijn de voorwaarden aanwezig om lekker te kunnen 
werken en studeren. Een rustige plek in een stimulerende omgeving met goede wifi 
en een lekkere kop koffie. Een plek waar je je kunt focussen en waar je je even kunt 
afsluiten van allerlei prikkels van buiten. Bovendien kun je gebruik maken van onze 
computers, print- en kopieervoorzieningen. Je bent dus van harte welkom!  

 
Dungeons & Dragons 
Bericht van Leo Nabben, docent informatica 

Zoals jullie weten, vinden we het belangrijk dat je met plezier naar school gaat. Hier 
horen natuurlijk leuke, uitdagende lessen bij, maar zeker ook andere activiteiten 
waarbij je elkaar kunt ontmoeten zoals bij het spelen van een spel. 
  
Het vorig jaar zijn we gestart met het spel Dungeons & Dragons. Dat moest toen 
allemaal online en was lastig. Nu we weer met z'n allen fysiek op school kunnen zijn, 
willen we hier dan ook graag op school mee verder gaan. Aangezien een spel 
meerdere uren duurt, zal dit na lestijd plaatsvinden. 
 
Wat is D&D eigenlijk? Kijk eens naar dit 

filmpje: https://vimeo.com/515008279/4e863175d3 (Dit filmpje is gemaakt voor de 

online spelers. Als ik het in het filmpje heb over Zoom, dan is dat nu fysiek op 

school.) 

Ik ben op zoek naar spelers en Dungeon masters. Heb je belangstelling? Stuur me 
dan een mailtje waarin je aangeeft of je wilt spelen als speler of als DM. Ik heb er zin 
in. Jullie ook? 

mailto:OuderTeamEC@gmail.com
https://vimeo.com/515008279/4e863175d3
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D&D op het Elzendaalcollege 

https://www.dndbeyond.com/essentia

ls https://dnd.wizards.com/basics-

play https://youtu.be/w9IpLyhmZIA 

vimeo.com 

 

Flexlessen 

Om eventuele achterstanden opgelopen door het afstandsonderwijs weg te werken, 
is het aanbod in flexlessen dit schooljaar uitgebreid. Tijdens deze flexlessen kan de 
leerling extra ondersteuning krijgen voor een vak (zie overzicht hieronder), 
zelfstandig werken in een rustige ruimte of verrijking krijgen (alleen onderbouw). De 
extra flexlessen worden in kleine groepen aangeboden. 
 
In de kolom ‘flexadvies’ in Magister is voor zowel uw zoon/dochter als voor u 
zichtbaar of de vakdocent een flexles voor zijn/haar vak adviseert. 
 
De mentor zal de invulling van de flexuren meenemen als onderdeel van de 
oudergesprekken en het coachingsgesprek. Graag willen wij u vragen om met uw 
zoon/dochter mee te kijken naar de mogelijkheden van de flexlessen en te helpen in 
het maken van een verstandige keuze. 
  

Brugklas 

Voor de brugklassen starten de flexlessen in periode 2. De mentor plant 2 lessen 
voor de leerling in. Er is keuze uit extra ondersteuning voor een vak, huiswerkflex of 
verrijking in lab/atelier.  
 
Klas 2 t/m 3 
Mentoren plannen (minimaal) 2 flexlessen voor de leerlingen in. Leerlingen kunnen 
kiezen uit extra ondersteuning voor een vak, huiswerkflex of verrijking in lab/atelier.  
 
Klas 4 mavo 
Het volgen van flexlessen is niet verplicht. Mentoren kunnen flexlessen inplannen 
voor de leerlingen.  
 
Klas 4 t/m 6 havo/vwo 
Leerlingen plannen zelf (minimaal) 2 flexlessen in. De mentor kan indien nodig een 
leerling vastzetten. Leerlingen kunnen kiezen uit extra ondersteuning voor een vak 
op vaste momenten of stiltezaal/mediatheek op ieder uur in de week.  
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/515008279/4e863175d3
https://www.dndbeyond.com/essentials
https://www.dndbeyond.com/essentials
https://dnd.wizards.com/basics-play
https://dnd.wizards.com/basics-play
https://youtu.be/w9IpLyhmZIA
https://vimeo.com/515008279/4e863175d3
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Overzicht aanbod flexlessen: 

1mhv Engels, Nederlands, wiskunde, biologie, rekenen, zaakvakken (ak/gs) 

2m Engels, Nederlands, wiskunde, biologie, rekenen, zaakvakken (ak/gs) 

2hv Engels, Frans, Nederland, wiskunde, biologie, rekenen, zaakvakken (ak/gs) 

3m Duits, Economie, Engels, natuurkunde, Nederlands, wiskunde, rekenen, 
zaakvakken (ak/gs) 

3hv Engels, Frans, Nederlands, wiskunde, Duits, natuurkunde, rekenen, zaakvakken 
(ak/gs) 

4m biologie (periode 3), D&I, economie, natuurkunde, wiskunde 

4h biologie, Engels, geschiedenis, muziek, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, 
wiskunde (A of B), Duits, Frans 

4v economie, Engels, geschiedenis, muziek, natuurkunde, Nederlands, 
scheikunde, wiskunde (A of B), Duits, Frans 

5h bedrijfseconomie, biologie, Duits, economie, Engels, Frans, geschiedenis, 
maatschappijwetenschappen, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, wiskunde 
(A of B) 

5v aardrijkskunde, bedrijfseconomie, biologie, Duits, economie, Engels, Frans, 
geschiedenis, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, wiskunde (A of B) 

6v bedrijfseconomie, biologie, Duits, economie, Engels, Frans, Grieks, 
geschiedenis, Latijn, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, wiskunde (A of B) 

 

Uitnodiging funmiddag jonge mantelzorger 
Speciaal voor jou als jonge mantelzorger: een chille middag op vrijdag 24 september 
a.s. Meer informatie tref je in de flyer aan.  

 
Nieuwsbrief 
Met ingang van dit nieuwe schooljaar ontvangt u de wekelijkse nieuwsbrief op 
woensdag.  
 

Overig 
• pagina 5: week 38 en 39 uit de jaarplanner 

• pagina 6: mail over Toekomstperspectief scholen Land van Cuijk en Maasduinen.  

 
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 
Nienke Nagelmaeker – conrector onderwijs 
Lisette Verstegen – waarnemend rector 
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Week 38 en 39 uit de jaarplanner 
 

Week 38  Tijd Wie Wat Extra info 

Ma 20 sept     

Di 21 sept     

Wo 22 sept  Alle leerlingen Introductiedagen Informatie hierover 
volgt door de 
coördinator/mentor 

Do  23 sept  Alle leerlingen Introductiedagen Informatie hierover 
volgt door de 
coördinator/mentor 

Vr  24 sept  Alle leerlingen Introductiedagen Informatie hierover 
volgt door de 
coördinator/mentor 

Week 39      

Ma 27 sept 19:00 uur Ouders uit 
ouderteam (OT) 

Overleg met ouderteam  

Di 28 sept     

Wo 29 sept  Leerlingen klas 2Ac, 
2Ab en 2Ma 

Theatervoorstelling Helder 
Check it Out 

De voorstelling zal 
tijdens een les 
plaatvinden 

 29 sept 9:00 uur tot 20:00 
uur 

Leerlingen klas 5H + 
6V 

Efteling  

Do  30 sept  Leerlingen klas 2Ga, 
2Mb, 2Ha en 2Hb 

Theatervoorstelling Helder 
Check it Out 

De voorstelling zal 
tijdens een les 
plaatvinden 

Vr  1 okt  Leerlingen klas 2Aa, 
2Hd, 2Ad en 2Hc 

Theatervoorstelling Helder 
Check it Out 

De voorstelling zal 
tijdens een les 
plaatvinden 
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Toekomstperspectief scholen Land van Cuijk en Maasduinen 

 
Beste leerlingen en beste ouder(s)/verzorger(s), 

De scholen in de regio Land van Cuijk en Maasduinen gaan intensiever 

samenwerken om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs met voldoende 

keuzemogelijkheden aan te kunnen bieden. Het gaat dan om de scholen van het 

Elzendaalcollege, het Merletcollege en Metameer met locaties in respectievelijk 

Boxmeer en Gennep (Elzendaalcollege), Cuijk, Grave, Mill en Velp (Merletcollege), 

en Boxmeer en Stevensbeek (Metameer). 

Samen één scholengroep 

Het vormen van een regionale scholengroep vanuit het Elzendaalcollege, het 

Merletcollege en Metameer wordt gezien als de meest passende 

samenwerkingsvorm. Samenwerking geeft garanties voor het behoud van 

keuzemogelijkheden en het behoud van kleinschaligheid en diversiteit binnen een 

groter geheel. Eén scholengroep met verschillende vestigingen met elk een eigen 

(voor de leerlingen herkenbaar) profiel en profilering. Stapsgewijs werken we toe 

naar de realisatie van dit perspectief.  

De mogelijkheden worden onderzocht om het onderwijsaanbod van Metameer in 
Stevensbeek te verplaatsen indien passende huisvesting gerealiseerd kan worden in 
Boxmeer. Daarnaast kan een keuze voorbereid en gemaakt worden voor een 
toekomstbestendig onderwijsaanbod van het Merletcollege. 
 
Wat betekent dit voor de leerlingen? 

Op dit moment verandert er niets voor de leerlingen. We nemen jullie met regelmaat 

mee in de stappen die genomen worden tot de realisatie van één scholengroep en 

de (mogelijke) verplaatsing van Stevensbeek. 

Redenen 

Deze intensieve samenwerking en herschikking van het onderwijs is de beste 

oplossing naar het borgen van kwalitatief goed onderwijs en zelfs te komen tot een 

rijker onderwijsaanbod met meer keuzemogelijkheden voor onze (toekomstige) 

leerlingen. 

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lisette Verstegen 

via regiovisie@omo.nl 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de schoolleiding, 

Lisette Verstegen 

Waarnemend rector 

 

mailto:regiovisie@omo.nl

