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NIEUWSBRIEF 1 december 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Samen in deze coronatijd   
We zijn zeer tevreden met het dragen van de mondkapjes door de leerlingen. 
Daarnaast waarderen we het enorm dat collega's buiten hun surveillancetaken om 
bijspringen en een oogje in het zeil houden om de goede sfeer op school te bewaren. 
Dit past bij de drie sporen waar we jullie vorige week over bericht hebben. 
 

Vorige week hebben we u geïnformeerd dat we veel lesuitval hebben. We hebben 
collega’s, van conciërge tot conrector, die ziek of in quarantaine thuis zitten. 
Sommigen zijn positief getest en hebben nauwelijks klachten, anderen zijn zieker 
dan je zou verwachten. Er zijn ook collega’s met ander ziekteverzuim.  
 
Al met al zijn er dagelijks zo’n 20 collega’s afwezig. We zetten reserves in, vangen 
klassen op, maar lesuitval blijft er. Sneller dan anders proberen we de collega’s te 
vervangen door vakcollega’s. We zijn dankbaar dat collega’s die al een volle baan 
hebben, nu tijdelijk bijspringen. Petje af! We hebben een lange lijst met (tijdelijke) 
mutaties in deze nieuwsbrief opgenomen.  
 
We willen allemaal maar een ding: alle leerlingen goed onderwijs geven. Goed 
onderwijs heeft te maken met vakinhoud, met vaardigheden en aandacht voor 
welbevinden. Na anderhalf jaar pandemie is deze nieuwe golf van besmettingen een 
tegenvaller voor goed onderwijs. We doen ons stinkende best en toch maken we 
weleens fouten. En dat frustreert, want we willen onze leerlingen het beste geven. 
Onze leerlingen gaan ons aan het hart, elke dag weer.  
 
We zien dat onze leerlingen worstelen met deze pandemie. Ze moeten zich kunnen 
ontwikkelen met hun leeftijdsgenoten, ze willen goed onderwijs. En terecht. Wij allen, 
school en ouders, zien dat bij de kinderen. En daar hebben we zorg voor.   
 
Laten we elkaar blijven spreken, informeren, horen en naar elkaar blijven luisteren. 
Als we dat kunnen blijven doen, zitten we samen op de goede weg.  
 

Thuisblijven of niet 
Wij kunnen ons voorstellen dat het soms lastig is te bepalen of uw zoon/dochter al 
dan niet naar school mag komen. De meeste recente richtlijnen kunt u via deze link 
nalezen. 
 
 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_231121.pdf
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Update besmettingen afgelopen week 
  

Klas  Aantal  

1AG  1 leerling  

1H  1 leerling  

2H  1 leerling  

1M  1 leerling  

3M  1 leerling  

4M  1 leerling  

4V  1 leerling  

5V  1 leerling  

 

Debatmiddag 13 december in de schouwburg van Cuijk (leerlingen 
klas 1 en 2) 
I.v.m. de aangescherpte maatregelen komt de debatmiddag van 13 december en de 
daarbij behorende debat-training van maandag 6 december helaas te vervallen. 
 

Capaciteitstesten NPO  
In de komende periode nemen we bij leerlingen in klas 1 en 2 methode-

onafhankelijke toetsen of zelfevaluaties af met het Jij! leerlingvolgsysteem. De 

toetsen gebruiken we om, onafhankelijk van de aangeboden lesstof, het niveau van 

leerlingen te meten. We gaan toetsen gebruiken voor Nederlands en rekenen. Bij 

Engels wordt deze test al langere tijd, binnen het reguliere lesprogramma, 

afgenomen. 

Om een compleet beeld van een leerling te krijgen, kijken we verder dan de 
cognitieve vaardigheden. Wij gebruiken daarom instrumenten om een beeld te 
krijgen van het Creatief Vermogen, de Leeraanpak en de Sociale Context van de 
leerling. In klas 1 en 2 beperken we de inzet van de Jij! Toetsen omdat er ook al 
gewerkt wordt met de SAQI en een pilot met Simulise. We evalueren aan het einde 
van het schooljaar wat, ook in het licht van de uitkomsten van de vakwerkplannen, 
voor de toekomst het beste past bij het Elzendaalcollege. 

Het is één van de extra maatregelen die de regering subsidieert (het Nationaal 
Programma Onderwijs) om de ontwikkeling van leerlingen die in coronatijd in zijn 
gestroomd op de middelbare school in beeld te brengen. Wij gebruiken de 
uitkomsten om het reguliere onderwijsaanbod en mentor- en flexlessen goed af te 
stemmen op leerlingontwikkeling. Een individuele terugkoppeling volgt alleen in het 
geval daar een heel duidelijke aanleiding voor is. Het middel is vooral bedoeld voor 
intern gebruik. 
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Inloopspreekuur voor leerlingen eindexamenklassen door IOT/ 
mentoren eindexamenklassen  
De afgelopen schooljaren zijn bijzonder geweest. Fysieke lessen, online-lessen, 
hybride lessen wisselden elkaar af. We werden en worden als school geconfronteerd 
met steeds nieuwe maatregelen waar we ons aan moeten houden. Jaren die qua 
flexibiliteit en veerkracht veel vergen van de leerlingen, hun ouders/verzorgers en 
collega’s. 
Met name uit de lichting examenleerlingen komen steeds vaker signalen van 
spanning, stress en oplopende werkdruk omdat o.a. de behaalde resultaten van 
toetsweek 1 tegenvallen.  
 
Hoe kunnen nu onze examenkandidaten ondersteunen? 
 
Het IOT (het intern ondersteuningsteam) gaat vanaf donderdag 9 december 
ondersteuning bieden in de vorm van het inrichten van spreekuren voor 
eindexamenleerlingen. Deze leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om in 
gesprek te gaan met een intern ondersteuner, voorheen leerlingbegeleider. In deze 
gesprekken gaan we op zoek naar de bron van spanning en stress en naar een 
manier om hiermee om te gaan.  
 
Op dinsdagmiddagen is tijdens het 8e lesuur Jacqueline Verhagen beschikbaar voor 
gesprekken en op donderdagmiddagen tijdens het 8e uur kunnen leerlingen terecht 
bij Mohammed Yacoubi. De gesprekken zijn in B041 en hebben een vrijwillig 
karakter. 
 

Personele wijzigingen 
Ellen van der Straaten 
Conrector havo/vwo onderbouw Ellen van der Straaten is sinds anderhalve week met 
ziekteverlof. Nienke Nagelmaeker (nienke.nagelmaeker@elzendaalcollege.nl) neemt 
haar taken tijdelijk over. 
 
Charles Stax/ coördinatie klas 3h/v  
Coördinator van jaarlaag 3h/v Charles Stax is met ziekteverlof thuis. Hij hoopt 
spoedig weer een aantal werkzaamheden op te pakken.  
Rik Versteegen (rik.versteegen@elzendaalcollege.nl) neemt het coördinatorschap 
tijdelijk over.  
 
Vervroegd pensioen Frank van der Zwaluw 
Frank is al ruim 20 jaar werkzaam op het Elzendaalcollege. Hij verlaat per 1 januari 
onze school en gaat zich geheel focussen op zijn andere werkzaamheden. Frank van 
der Zwaluw is momenteel met ziekteverlof thuis. Wij wensen hem een voorspoedig 
herstel.  
 

Wisselingen in lessen en mentoren  
Een aantal collega's is meer dan een week met ziekteverlof thuis en zal naar alle 
waarschijnlijkheid niet op zeer korte termijn hersteld zijn. We hebben daarom bij een 
aantal vakken vervangingen doorgevoerd.  
 
 
 

mailto:nienke.nagelmaeker@elzendaalcollege.nl
mailto:rik.versteegen@elzendaalcollege.nl
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Geschiedenis: 

• 1MHc van Rik Versteegen naar Johan Kemps 

• 1MHd van Rik Versteegen naar Richard Ubachs 

• 2Hb van Rik Versteegen naar Djimmie van Wijk 

• 3Hc van Rik Versteegen naar Johan Kemps 
 
Nederlands (per direct): 

• 2Ma van Kevin Karsten naar Annelijn Swartjes 

• 3Mb van Kevin Karsten naar Annelijn Swartjes 

• 4Mc van Charles Stax naar Annelijn Swartjes  

• 6VC van Erin Liebrand naar Saranne Schümers 

• 6VD van Erin Liebrand naar Hanneke Ijdema 

• 5Vc van Erin Liebrand naar Marike Baltussen 

• 4Vb van Hanneke Ijdema naar Evelien van der Zanden  

• 3Ac van Marike Baltussen naar Maarten van der Velden 

• 3Hd van Evelien van der Zanden naar Natascha van Gils 

• 3V-flex van Marike Baltussen naar Maarten van der Velden 
 

Duits (vanaf maandag 6 december), niet alle lessen kunnen opgevangen worden. 
We zijn blij dat het met veel lessen wel lukt: 

• 2Ha van Frank van der Zwaluw naar Rik Brouwers (2 lessen per week) 

• 2Hb van Frank van der Zwaluw naar Rik Brouwers (2 lessen per week) 

• 2Hc van Frank van der Zwaluw naar Frank van Ginkel 

• 3Mc van Rik Brouwers naar Andrea van Ewijk  

• 3Ha van Frank van der Zwaluw naar Rik Brouwers 

• 3Hb van Frank van der Zwaluw naar Debbie van Bergen (1 les per week) 

• 3Hd van Frank van der Zwaluw naar Debbie van Bergen 

• 3He van Frank van der Zwaluw naar Debbie van Bergen 1 les per week) 

• 3Ab van Debbie van Bergen naar Frank van Ginkel 
 

Het mentoraat van Erin Liebrand wordt opgevangen door Jacqueline Verhagen, 
Sjoerd Nijenhuis en Louk van der Vliet. 
 

De aangekondigde vervanging van Jos Rikken gaat niet door. Hij behoudt de uren 

Engels van 1mhb en 1mhc. 

Daarnaast neemt vanaf deze week Marloes Kouwenberg de flex economie en 

rekenen terug van Maud Vos. 

Veel dank aan alle betrokken collega's en beterschap voor de collega's die ziek thuis 

zijn. We wensen hen een voorspoedig herstel. 
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BLIJF VOORZICHTIG 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 
 
 

Week 49 en 50 uit de jaarplanner 
 
Week 49 Datum Tijd Wie Activiteit Extra 

informatie 

Ma 6 dec   Leerlingen 4 
mavo 

4 mavo 
herkansingen 
n.a.v. TW1 

 De Sint is 
jarig 

Di 7 dec   Alle 
leerlingen 

Studiedag Geen 

lessen 

Wo 8 dec         

Do 9 dec         

Vr 10 dec     Paarse vrijdag   

Week 50 Datum Tijd Wie Activiteit Extra 
informatie 

Ma 13 dec         

Di 14 dec         

Wo 15 dec 18.45 uur – 
19.30 uur 

ouders en 
leerlingen 
van 3Ma   

informatieavond 
door de decaan 

  

    19.45 uur – 
20.30 uur 

ouders en 
leerlingen 
van 3Mb  

informatieavond 
door de decaan 

  

Do 16 dec 18.45 uur – 
19.30 uur 

ouders en 
leerlingen 
van 3Mc   

informatieavond 
door de decaan 

  

Vr 17 dec        
 


