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Daarom kies je voor 

Elzendaalcollege Boxmeer:

  Anglia en Cambridge, Engelstalig onderwijs

  Aparte locatie voor de onderbouw

  Sportklas en aandacht voor muziek en cultuur

  Werken aan je persoonlijke ontwikkeling

  Aandacht voor natuur- en maatschappijvakken

  Uniek in de regio: Design & Innovation

  Informatica havo/vwo

  Veel aandacht voor extra vakken



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 onderwijsvormen 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.

Onze school biedt kwaliteit en daagt leerlingen uit om goede prestaties te leveren. 
Een goed contact met ouders en leerlingen vinden wij van groot belang. Er is altijd 
ruimte voor een gesprek. We bieden 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 Elzendaal college! 

Lisette Verstegen 
Waarnemend rector Elzendaalcollege Boxmeer

Onderwijs in alle soorten 
en maten 
Op het Elzendaalcollege in Boxmeer worden de onder
wijssoorten mavo, havo, atheneum en gymnasium aan   
geboden. Het eerste leerjaar is als volgt georganiseerd: 
mavo, mavo/havo, havo/atheneum en gymnasium. 
Door deze groepering wordt de keuze voor een leerweg 
uitgesteld. Na het eerste algemene introductiejaar 
stroomt een leerling door naar de onderwijssoort die 
het beste bij hem of haar past. In het tweede leerjaar 
bestaat elke klas uit leerlingen met hetzelfde niveau.  
In de bovenbouw zitten leerlingen van hetzelfde leer jaar 
en dezelfde onderwijssoort in een klas. In de boven bouw 
worden extra vakken aangeboden waar door leerlingen 
naar eigen wensen en behoeften een vakkenpakket 
kunnen samenstellen.

Welkom op  
het Elzendaal

college

Kijk ook eens op

www.brugklaselzendaal.nl



Engelstalig  
onderwijs

Anglia en Cambridge
De maatschappij waarin we leven wordt steeds 
internationaler.  
Onze leerlingen worden hier al in een vroeg stadium 
op voorbereid. We bieden onze leerlingen, naast de 
normale lessen Engels, extra Engelstalig onderwijs 
aan. We maken hiervoor gebruik van twee unieke 
onderwijsvormen die wereldwijd bekend zijn: Anglia 
en Cambridge. Het voordeel van Anglia en Cambridge 
onderwijs is dat elke leerling op zijn eigen niveau 
les krijgt én examen doet. Deze opleidingen 
worden afgesloten met internationaal 
erkende diploma’s. Dit biedt leerlingen 
onder andere de kans om toegelaten te 
worden tot Engelstalige opleidingen in 
binnen en buitenland.
Onze school kiest ervoor om alle andere 
lessen in het Nederlands te geven, zodat 
de lesstof ook goed kan worden 
overgedragen. De eindexamens van 
deze vakken worden namelijk ook in 
het Nederlands afgenomen.

Gebouwen voor  
verschillende leeftijden 
Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, 
dicht bij het station van Boxmeer. Onze campus bestaat 
uit twee gebouwen met in het midden een sportveld. 
Binnen de gebouwen is aandacht voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Zo hebben de leerlingen uit leerjaar 1 
en 2 hun thuisbasis op onze kleinschalige locatie aan 
de Stationsweg. Vanaf leerjaar 3 volgen onze leerlingen 
onderwijs op onze locatie aan de Bilderbeekstraat.  
Dit zorgt voor een prettig studieklimaat. 

Veilige en groene  
leeromgeving

onderbouwlocatie

bovenbouwlocatie



Op weg naar 
digitaal onderwijs

Design & Innovation
Design & Innovation (D&I) is een vak voor het mavo en 
een keuzevak voor de overige leerlingen. D&I is een 
combinatie van technologie (onder andere IT) en 
mediavormgeving. Onze leerlingen krijgen de kans om 
zich op jonge leeftijd te specialiseren op het gebied 
van ontwerpen, creatief ontwikkelen, programmeren 
en (informatie)technologie. Ze doen ook examen in dit 
vak. Het vak bestaat uit theorie en praktijkopdrachten 
waarbij de computer centraal staat. Denk aan het 
werken met 2D en 3Dtekenmodules, laserprinten, 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 lego
robots. Ze maken hiervoor o.a. gebruik van Adobe 
Photoshop & Premiere, SketchUp en Codecademy. 
Ook beschikt onze school over een aantal 3Dprinters. 

Informatica voor havo  
en vwo 
Leerlingen van het havo en vwo kunnen kiezen voor 
het vak informatica. Dit is ook een examenvak.  
In de onderbouw maken de leerlingen kennis met 
basis begrippen rond hardware en software.  
In de bovenbouw leren zij hoe je een dergelijk 
programma met behulp van besturings systemen kunt 
ontwikkelen. 

Een eigen laptop  
op het Elzendaalcollege 
Alle leerlingen werken 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 verschil
lende 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.

Veel aandacht voor  
extra vakken 
Voor alle leerlingen bieden wij naast het reguliere 
onderwijs diverse mogelijkheden, zoals verrijkingsstof 
in de natuur en maatschappijwetenschappen, 
profielverdieping, een snijpracticum bij biologie en 
sterrenkunde bij natuurkunde. 
Het Elzendaalcollege besteedt veel aandacht aan de 
veranderende wereld. We bereiden onze leerlingen 
voor op hun rol als wereldburger door binnen de 
maatschappijvakken geschiedenis, aardrijkskunde, 
economie, bedrijfskunde en maatschappij   weten schap
pen intensief samen te werken. We denken vanuit het 
verleden naar het heden en de toekomst. 
Er is extra aandacht voor de bètavakken, wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde en biologie. Onze leerlingen 
doen met succes mee aan nationale wedstrijden en 
olympiades. 
Via het Honours programma kunnen leerlingen een extra 
diploma behalen. Bijvoorbeeld door deelname aan 
een leerlingenraad, culturele avond of door het volgen 
van een extra vak aan de hogeschool of universiteit.



Passie voor 
tekenen en muziek 
Leerlingen met een passie voor tekenen 
en/of muziek kunnen deze vakken als 
examenvak kiezen. Zo is het vak tekenen 
bijvoorbeeld een mooie voorbereiding 
voor leerlingen die de mode in willen 
gaan, in de reclamewereld willen werken 
of architect willen worden. Leerlingen 
die muziek in hun eindexamen pakket 
kiezen, kunnen deelnemen aan het 
toelatingsexamen voor het conservato
rium. Ook voor een studie aan de pabo 
bieden deze vakken vele voordelen.

Sportklassen
Naast reguliere gymlessen kunnen 
leerlingen die graag sporten en 
bewegen zich opgeven voor de 
sportklas. Dit geldt voor eerste, 
tweede en derdejaars leerlingen van 
mavo, havo en vwo en de vierdejaars 
leerlingen van mavo. Zij krijgen extra 
uren lichamelijke opvoeding, waar 
dieper wordt ingegaan op de vaardig
heden samenwerken, hulpverlenen, 
leidinggeven, organiseren en EHBO.  
In de sportklas worden per leerjaar 
verschillende buitenschoolse 
activiteiten aangeboden, onder andere 
American football, golf, wakeboarden, 
skiën en een survivalrun. Kwaliteiten benutten

Cultuur
Buiten de lessen worden er geregeld culturele 
activiteiten georganiseerd zoals Extravaganza! Tijdens 
deze avond tonen leerlingen al hun creatieve en 
muzikale kwaliteiten in de vorm van een openbare 
voorstelling. Gedurende het schooljaar werken ze 
hieraan.
Familie, vrienden en andere geïnteresseerden zijn 
welkom op deze avond vol dans, muziek, toneel, 
cabaret, film en meer.

EC+
Twijfel je of Spaans leren iets voor jou is? Ben je aan 
het nadenken over een fitnessabonnement? Zou je wel 
eens een keer willen golfen? Of wil je toch liever in een 
band spelen? Bij EC+ kun je het uitproberen. EC+ is 
een activiteiten  programma vol cultuur en sport voor 
alle leerlingen van het Elzendaal college en is een 
samen  werkings  verband tussen Elzendaal   college 
Boxmeer en sport en cultuur     verenigingen in de regio.

Kijk ook eens opwww.brugklaselzendaal.nl



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 ondersteuning, aandacht of advies nodig.  
Het Elzendaalcollege biedt deze ondersteuning, onder 
aansturing van de ondersteuningscoördinator en/of 
ortho peda gogen. Samen met de leerling, ouder(s) en 
mentor 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 de profielkeuze of 
een vervolg studie.

Werken aan je  
persoonlijke ontwikkeling 
In de eerste twee leerjaren volgen alle leerlingen het 
vak Persoonlijke Ontwikkeling waarbij ze zichzelf leren 
kennen. Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik bereiken? 
Leerlingen leren hoe belangrijk het is om zichzelf te zijn 
en te blijven en krijgen een training op het gebied van 
weerbaarheid en zelfverdediging.
Persoonlijke Ontwikkeling is echt een ‘doevak’.  
Door middel van (kring)gesprekken, discussies, spel
letjes, toneelstukjes, individuele en groepsopdrachten 
proberen we onderwerpen zo goed mogelijk te  
behandelen en de leerlingen aan het denken te zetten.

Excursies en activiteiten
Naast studeren is er op onze school ook veel tijd voor
ontspanning. Zo gaan we met onze leerlingen op reis,
maken we excursies en organiseren we activiteiten op
en rondom school. De meeste reizen vinden plaats in
het begin van het schooljaar om de leerlingen kennis te
laten maken met elkaar, met hun mentor en met 
vreemde landen en culturen. Zo gaan de reizen onder 
andere naar Ameland, Berlijn, Praag, Londen, Parijs, 
Marokko, Oostenrijk, GrootBrittanië en Griekenland. 
Maar denk ook aan profieldagen naar kamp Vught, 
Brussel, Den Haag, Eindhoven, Keulen en Maastricht.

Flexuren
Elzendaalcollege Boxmeer heeft in het reguliere les 
rooster flexuren opgenomen. Leerlingen kunnen zich 
tijdens flexuren opgeven voor bijlessen Nederlands, 
Engels en/of wiskunde of ze kiezen voor een huiswerk
les. Leerlingen die meer verdieping of uitdaging zoeken 
kunnen zich opgeven voor het Lab of het Atelier. 

Tijd voor ontspanning



www.elzendaalcollege.nl
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