
 

Coronamaatregelen 
Vandaag, 12 november, zal er weer een persconferentie zijn rondom Covid-19. 

Mochten er maatregelen komen voor het voortgezet onderwijs, dan zullen wij u 

daarvan op de hoogte stellen. Wellicht zullen er ook voor hierna genoemde 

activiteiten wijzigingen komen. 

Omgekeerde oudergesprekken 
Op donderdag 4 en maandag 8 november zijn de omgekeerde oudergesprekken 

gevoerd. Het was voor ons erg waardevol om ouders en leerlingen samen op school 

te ontvangen en het gesprek te kunnen voeren. We kijken uit naar een prettige 

samenwerking dit schooljaar.  

Schoolonderzoek 1, leerjaar 4 
Van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december hebben de leerlingen van 
leerjaar 4 hun eerste schoolonderzoek. Het rooster kunnen zij nu al in Magister zien. 
De toetsstof is te vinden in het PTA en wordt door docenten opgegeven en 
besproken. Voor de leerlingen is het van belang om een goede planning te maken 
richting deze eerste grote toetsen van het examenjaar.  
Daarvoor kunnen zij de ontvangen planner goed gebruiken en evt. hulp vragen bij 
hun mentor.  

 Ondersteuningslessen, leerjaar 3 

Wij zijn begonnen met de organisatie voor de ondersteuningslessen voor leerjaar 3. 

Via de mentor kunt u hierover de komende weken ingelicht worden.  

Voorlichtingsavonden, 3 havo en 3vwo 
Op maandag 22 en woensdag 24 november staan er voorlichtingsavonden voor 3 

Havo en 3 VWO gepland. Tijdens deze avonden krijgt 3 Havo voorlichting over de 

profielkeuze en 3 VWO over de streamkeuze. Nadere informatie voor deze groep is 

inmiddels verstuurd. 

Excursie skiën Landgraaf, leerjaar 2 
De leerlingen van leerjaar 2 gaan in het kader van sportoriëntatie een sport 

beoefenen, die niet in het gewone programma van lichamelijke opvoeding zit: 

namelijk skiën in Landgraaf. Ze gaan op maandag 22 november of woensdag 24 

november naar SnowWorld in Landgraaf toe. Hier leren zijn de basis beginselen van 

skiën en komen zij misschien wel voor het eerst in aanraking met een echte 

wintersport. In de ochtend zijn er skilessen gepland, in de middag mogen de 

leerlingen dan nog even zelf een uur vrij skiën. 

De docenten hebben er in ieder geval veel zin in en wij verwachten dat het twee 

geslaagde dagen zullen gaan worden. 

Fietscontrole, leerjaar 1 en 2 
Op donderdag 25 november is onze jaarlijkse fietscontrole, van 8.30 tot 12.10 uur. 

Dat houdt in dat de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Gennep, in 

samenwerking met een BOA, de fietsen van onze leerlingen controleren. Er wordt oa 

gekeken naar de verlichting, zodat de kinderen in de komende periode veilig in het 

donker over straat kunnen. Onze leerlingen van PIE zullen, met hulp van Sander 



 
Jans van Profile Fietsspecialist Weys uit Siebengewald, kleine mankementen 

terplekke repareren. De politie heeft aangekondigd in de maand december te gaan 

controleren op fietsverlichting. 

Meeloopdagen voor leerlingen van groep 8. 
Op dinsdag 16 en woensdag 17 november staan de meeloopdagen voor de 

leerlingen van groep 8 op de jaaragenda. Op de ochtenden bezoeken de leerlingen 

van groep 8 van de basisscholen uit de regio onze school.  

Op deze dagen worden er geen reguliere lessen gegeven.  

Een groot aantal leerlingen zal ingezet worden om demonstratielessen te verzorgen 

of te assisteren. Uw zoon/dochter weet of hij/zij op een van deze ochtenden is 

ingezet om te helpen. De andere dag is volgens jaarplanning een roostervrije dag.  

Tijdens de middag staan er voor docenten vergaderingen gepland.  

Leerlingen die nog achterstallig werk hebben, wordt gevraagd om dan op school te 

komen werken. In Magister kunt u zien of en wanneer er een afspraak met uw 

zoon/dochter is gemaakt.  

Platform LOB 
De decanen op onze school proberen altijd alle belangrijke informatie over LOB en 

studiekeuzeproces op gepaste wijze door te geven aan leerlingen, ouders en 

collega's. In de afgelopen jaren werd deze informatie steeds uitgebreider en werd het 

steeds moeilijker om alles goed door te geven, zonder iedereen te overladen met 

mails.  

Vandaar dat we naar een oplossing hebben gezocht. Achter de schermen zijn we 

bezig met het ontwikkelen van een platform en dit platform is nu online! 

https://www.elzendaalcollege-lob.nl/gennep/ 

Op het platform vind je informatie over LOB-activiteiten, nieuws, open dagen en 

andere zaken die belangrijk zijn voor LOB en het studiekeuzeproces. Kijk er dus 

gerust regelmatig op. We houden de informatie up-to-date.  

 
Met vriendelijke groet, 

Sjaak Simons, vestigingsdirecteur 

Margriet Grutters, conrector 
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