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Daarom kies je voor 

Elzendaalcollege Gennep:

 Anglia, Engelstalig onderwijs 

  Passies en Dromen,  

keuze voor o.a. extra sport of cultuur

 Uniek in de regio: Design & Innovation 

 Opleiding tot vakman of vakvrouw 

 Werken aan je persoonlijke ontwikkeling 

 Kleinschaligheid

 100% doorstroomgarantie

 Onder- en bovenbouw gescheiden



Samen werken aan de toekomst. Dat is wat het Elzendaalcollege voor elke leerling 
mogelijk maakt. Onze school heeft twee vestigingen, een in Boxmeer en een in 
Gennep. Op beide locaties bieden we verschillende onderwijs vormen aan waarbij 
we, met een scherpe blik op de toekomst, het maximale uit een leerling halen.  
Dit doen we in een veilige, vertrouwde en tegelijkertijd innoverende leeromgeving 
waarbij onze leerlingen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Als school staan we midden in de maatschappij. Met de huidige ontwikkelingen 
rondom het coronavirus, zijn we genoodzaakt ons onderwijs continu aan te 
passen. We doen er als school alles aan om ons onderwijs draaiende te houden en 
onze leerlingen datgene te kunnen bieden wat zij nodig hebben.

Onderwijs in alle soorten 
en maten 
Op het Elzendaalcollege in Gennep worden de 
onderwijssoorten basisberoeps, kaderberoeps, mavo 
en leerjaar 1, 2 en 3 van havo/vwo aangeboden.  
De onder          bouw is als volgt georganiseerd: basis/kader,  
kader/mavo, mavo/havo en havo/vwo. Door deze 
groepering wordt de keuze voor een leerweg uitgesteld. 
Na de onderbouw stroomt een leerling door naar de 
onderwijssoort die het beste bij hem of haar past.  
In de bovenbouw zitten leerlingen van hetzelfde leerjaar 
en dezelfde onderwijssoort in een klas.  
Havo/vwo- leerlingen kunnen na de driejarige onder-
bouw probleem loos overstappen naar onze vestiging 
in Boxmeer. Dit geldt ook voor leerlingen die na het 
behalen van hun mavodiploma naar het havo in 
Boxmeer willen doorstromen. 

Als je onze school binnenloopt, ervaar je direct wat de 
kernwaarden van de school zijn: veiligheid, verantwoor-
de  lijkheid en relatie. Dit komt duidelijk naar voren in de 
positieve benadering tussen leerlingen en personeel 
waardoor beiden zich prettig voelen. Een goed contact 

met ouders en leerlingen vinden wij van groot belang. 
Er is altijd ruimte voor gesprek. De conciërge kent 
iedere leerling bij wijze van spreken bij naam en het 
gebouw is overzichtelijk.
Onze school biedt kwaliteit en daagt leerlingen uit om 
goede prestaties te leveren. Op elk moment is er 
aandacht voor het feit of de leerling misschien een 
hoger niveau aankan. Hij/zij krijgt dan leerstof en 
toetsing op hoger niveau aangeboden. Zo bieden we 
elke leerling een optimale kans om het diploma te 
behalen dat het beste bij zijn of haar capaciteiten past. 
In deze brochure leest u hier alles over.

Tot ziens op het Elzendaalcollege!

Sjaak Simons
Vestigingsdirecteur Elzendaalcollege Gennep

Welkom op  
het Elzendaal

college

Kijk ook eens op

www.brugklaselzendaal.nl



Kleinschaligheid 
Ons schoolgebouw heeft aparte vleugels voor  
de onderbouw, de bovenbouw van de mavo  
en de bovenbouw in de beroepsgerichte  
vakken. Dit zorgt voor een prettig studieklimaat.  
De leerlingen volgen zoveel mogelijk lessen in hun 
eigen vleugel. Hierdoor kunnen we onze leerlingen in 
de eerste twee leerjaren in een kleinschalige 
omgeving onderwijs bieden. Zo zijn er gescheiden 
roosters voor de leerlingen van de onder- en boven-
bouw. Dit betekent ook gescheiden pauzes. 
Daarnaast zijn binnen onze schoolcultuur de contacten 
tussen personeel en leerlingen laagdrempelig en 
heerst er een prettige en informele sfeer. Belangrijke 
voorwaarden voor goede leerresultaten en hoge 
slagingspercentages.

Positive Behavior 
Support
We werken als school met het PBS-principe; wat staat 
voor Positive Behavior Support. Dit is een school-
brede aanpak die uitgaat van positieve communicatie 
en complimenten geven op gewenst gedrag.  
Docenten en leerlingen gaan hierbij uit van drie kern-
waarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en relatie. 
Deze kernwaarden zijn op meerdere plekken in de 
school terug te vinden in de vorm van logo’s.  
Zo creëren we een veilig en positief schoolklimaat 
waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het 
geboden onderwijs. 

Anglia
De maatschappij waarin we leven wordt steeds inter-
nationaler. Onze leerlingen worden hier al in een vroeg 
stadium op voorbereid. We bieden onze leerlingen in 
leerjaar 1 t/m 3, naast de normale lessen Engels, extra 
Engelstalig onderwijs aan in de vorm van Anglia. 
Tijdens deze lessen wordt alleen Engels gesproken. 
Onze school kiest ervoor om alle andere lessen in het 
Nederlands te geven, zodat de les   stof ook goed kan 
worden overgedragen.  
De eind examens van deze vakken worden 
namelijk ook in het Nederlands 
afgenomen. De Anglia-lessen worden 
afgesloten met internationaal erkende 
diploma’s. Met deze diploma’s worden 
leerlingen toe gelaten tot Engelstalige 
opleidingen in binnen- en buitenland.

Engelstalig  
onderwijs



Ontwerpen op een moderne manier

Informatica 
De maatschappij waarin we leven digitaliseert steeds 
verder. We vinden het belangrijk om onze leerlingen 
hier zo goed mogelijk in op te leiden. In de onder-
bouw maken de leerlingen kennis met basisbegrippen 
rond hardware en software. Ze leren werken met o.a. 
digitaal lesmateriaal, tekstverwerkers, spreadsheets en 
presentatieprogramma’s. In de bovenbouw wordt 
gewerkt met vakspecifieke programma’s zoals CAD, 
met behulp van een computer ontwerpen.

Uniek in de regio: 
Design & Innovation
Design & Innovation (D&I) is een combinatie van 
technologie (onder andere IT) en mediavormgeving. 
Samen met enkele andere scholen in Nederland, geeft 
het Elzendaalcollege al enige tijd invulling aan het
examenvak ITgtl (Informatie Technologie voor de 
gemengde en theoretische leerweg). Bij ons op school 
heet het vak D&I. Het vak bestaat uit theorie- en praktijk-
opdrachten waarbij de computer centraal staat. Denk 
aan het werken met 2D- en 3D-tekenmodules, het 
bouwen van een website, het maken van een minifilm, 
het aanleggen van een netwerk, het ontwikkelen van 
een (online) game of het programmeren van legorobots. 
We maken onder meer gebruik van Adobe Photoshop 
& Premiere, SketchUp en Codecademy. Ook beschikt 
onze school over een aantal 3D-printers, lasermachines 
en virtual reality apparatuur.
Mavoleerlingen kunnen D&I als eindexamenvak kiezen. 
Op het Elzendaal trekken we dit breder door in de 
onderbouw informatiekunde (leerjaar 1) en techlab 
(leerjaar 2) aan te bieden voor de basisberoepsgerichte 
leerweg tot en met het vwo. Daarnaast kunnen de 
leerlingen tijdens Passies & Dromen in leerjaar 1 en 2 
workshops D&I volgen.Een eigen laptop  

op het Elzendaalcollege 
Op het Elzendaalcollege in Gennep werken alle 
leerlingen met een eigen laptop. Een eigen laptop in 
de klas heeft een positief effect op het leer proces en 
de motivatie van de leerlingen. De verschillende 
programma’s waarmee we werken, ondersteunen het 
lesmateriaal uit de boeken en zorgen voor een nóg 
gevarieerder aanbod in de klas. We kunnen hiermee 
de lesstof op het niveau van de leerling aanpassen.

Creatie en innovatie
“Onze leerlingen krijgen de kans om zich op 
jonge leeftijd te specialiseren op het gebied 
van ontwerpen, creatief ontwikkelen, 
programmeren en (informatie)technologie.”
 
William Gooren  
Docent Design en Innovation



Cultuur 
Buiten de lessen worden er geregeld culturele 
activiteiten georganiseerd zoals het open podium. 
Tijdens deze avond kunnen leerlingen al hun creatieve 
en muzikale kwaliteiten tonen in de vorm van een 
openbaar concert, dus ook voor ouders, grootouders, 
ooms, tantes en andere geïnteresseerden. 

Sport 
Onze leerlingen krijgen per week drie uur lichamelijke 
opvoeding. Over de leerjaren verspreid gaan leerlingen 
skiën, fitnessen, kanoën, abseilen en mountainbiken. 
Daarnaast organiseren we sportdagen, triatlons en 
badmintontoernooien. Naast de reguliere gymlessen, 
kunnen eerste- en tweedejaars leerlingen bij het project 
Passies en Dromen voor extra sport kiezen. Zij krijgen 
dan in totaal vijf uur sport per week.

Onderwijs op maat
Op Elzendaalcollege Gennep begint voor een deel van 
onze leerlingen de opleiding tot vakman of vakvrouw. 
Leerlingen van basis- en kaderniveau kiezen aan het 
einde van leerjaar twee voor het profiel Zorg en 
Welzijn (Z&W), voor Dienstverlening en Producten 
(D&P) of voor Produceren, Installeren en Energie (PIE). 
Er is een grote en toenemende vraag naar personeel in 
onder andere de zorg, techniek, horeca en ICT.  Binnen 
de profielen Z&W, D&P en PIE komen deze aspecten 
aan bod. Deze profielen bieden onderwijs op maat en 
zorgen voor een betere aansluiting op het mbo. Bij de 
invulling van de profielen werkt het Elzendaalcollege 
samen met het regionale bedrijfsleven en zorginstellin-
gen. Door loopbaanoriëntatie leren leerlingen bewust 
keuzes maken en bereiden ze zich beter voor op een 
vervolgopleiding.

Havo/vwo leerjaar 1,2,3
Elzendaalcollege Gennep biedt onderwijs op havo/vwo-
niveau voor leerjaar 1, 2 en 3. Daarna kunnen leerlingen 
eenvoudig doorstromen naar de vestiging in Boxmeer.
Omdat we één school zijn en lesmethodes op elkaar 
afgestemd zijn, is de doorstroom gegarandeerd.

Van mavo naar havo
Ook leerlingen die in Gennep hun mavodiploma 
behalen, kunnen probleemloos doorstromen naar  
het vierde leerjaar havo in Boxmeer. Daar kunnen  
zij binnen twee jaar hun havodiploma halen.

Uniek: Passies en Dromen
De eerste twee leerjaren volgen de leerlingen het 
project Passies en Dromen. Ze ontwikkelen hun kennis 
en vaardigheden die in het verlengde liggen van hun 
passies en dromen. Twee lesuren per week is er ruimte 
voor dans, workshops musical, fotografie, judo, graffiti, 
drummen, duiken, techniek, uiterlijke verzorging en 
koken, dier en natuur of muziek en sport. Binnen het 
project werken leerlingen van verschillende leerjaren 
en niveaus door elkaar. 
Bekijk ook eens het filmpje over het project Passies & 
Dromen op onze website.

Sterk Techniekonderwijs
De behoefte aan goed technisch geschoolde mensen 
in de regio blijft groeien. Om de vakmensen van de 
toekomst in huis te halen, is nu actie nodig. Scholen, 
vakopleidingen, het mbo en het bedrijfsleven in het 
Land van Cuijk en Noord-Limburg slaan de handen 
ineen en werken samen aan de versterking van techniek-
onderwijs. Zo ontwikkelen we innovatieve techlabs in 
de onderbouw, regionale technieklessen in samen-
werking met vakopleidingen, het mbo en het bedrijfs-
leven en willen we de loopbaanoriëntatie, zoals stages 
bij bedrijven, versterken. Samen inspireren en verleiden 
we leerlingen voor een toekomstige baan in de techniek.

Rots en Water
In het Rots en Water programma ontwikkelen  
leerlingen hun sociale vaardigheden. Leerlingen  
leren hoe belangrijk het is om zichzelf te zijn en te 
blijven en krijgen een training op het gebied van  
weerbaarheid.
Deze training wordt zowel in Nederland als in het 
buitenland in het basis- en voortgezet onderwijs 
ingezet. 

Leerzame projecten 
In alle leerjaren kunnen leerlingen deelnemen aan 
projecten. Voorbeelden hiervan zijn de projecten 
‘Jongeren en Politiek’, waarbij leerlingen een politiek 
vraagstuk voorgelegd krijgen en het ‘Verkeerseducatie-
project’, waarbij de nadruk wordt gelegd op een 
veilige en goed verlichte fiets en het verkeerstraject 
daaromheen. 

Kwaliteiten benutten



Ondersteuning en begeleiding

De mentor is de spil in de begeleiding en aanspreek-
punt voor de leerling, ouders en het docententeam. 
Regelmatig vindt er contact plaats tussen de mentor, 
leerling en ouders. De mentor kijkt of de leerlingen 
zich op hun gemak voelen op school en of ze 
didactisch goed mee komen. Soms heeft een leerling 
extra onder   steuning, aandacht of advies nodig.  
Het Elzendaal college biedt ook gespecialiseerde zorg 

aan, onder aansturing van de ondersteunings-
coördinator en/of ortho pedagoog. Samen met ouder(s) 
wordt afgestemd welke extra ondersteuning/
begeleiding het kind (tijdelijk) nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren op school. De decanen geven in 
een persoonlijk gesprek advies over een eventuele 
sector keuze of vervolgstudie.

Excursies 
Naast studeren is er op onze school ook tijd voor 
ontspanning. Zo gaan we met onze leerlingen op reis. 
In de eerste twee leerjaren gaan we meerdere keren 
voor één dag op excursie binnen Nederland, maar ook 
naar het buitenland.  
De derde klassen gaan drie dagen naar de Ardennen, 
de vierde klassen gaan drie dagen naar Engeland.

Tijd voor ontspanning



www.elzendaalcollege.nl

Bezoekadres: Stiemensweg 40
6591 MD  Gennep
Telefoon 0485-511813
info@elzendaalcollege.nl
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