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NIEUWSBRIEF 26 januari 2022 

 

 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Coronamaatregelen 
Gisteren heeft u n.a.v. de persconferentie informatie per mail ontvangen over de 

aangepaste quarantaineregels voor leerlingen: 

- Alle leerlingen mogen per direct naar school tenzij ze positief getest zijn. 

- Bij klachten doen ze een (zelf)test. Is deze negatief dan mogen ze alsnog naar 

school. 

- Leerlingen blijven twee keer per week zelftesten. 

U heeft de laatste weken veel mails ontvangen over (gewijzigde) coronamaatregelen. 
Deze mails zijn afkomstig van Lonneke den Brok, Kelly Vercoulen en Wouter van 
Alphen. Samen met schoolleiding zijn zij vanaf 1 januari tot einde schooljaar bezig 
met de organisatie rondom de coronamaatregelen. 

 
Update besmettingen afgelopen week 
 

Klas Aantal leerlingen 

1M 4 

1MH 18 

1HV 8 

2M 9 

2H 14 

2V 23 

3M 7 

3H 10 

3V 8 

4M 8 

4H 24 

4V 8 
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5H 17 

5V 11 

6V 6 

 
Maatregelen centraal schriftelijk eindexamen 2022 
Omdat het coronavirus ook dit schooljaar nog steeds grote impact op het onderwijs 

heeft, zijn de onderstaande maatregelen van toepassing op het centraal eindexamen 

2022. 

- Een extra herkansing voor een centraal examen (in totaal twee herkansingen); 

- De mogelijkheid voor de leerling om het CSE te spreiden over twee tijdvakken 

(Het tweede tijdvak bestrijkt 10 afnamedagen); 

- Een derde tijdvak (herkansingstijdvak). 

− Leerlingen mogen het eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak!) 

wegstrepen als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma (‘duimregel’ 

genoemd)   

Let op: Het volledige examen moet wel zijn afgerond alvorens van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden. 

 Bovenstaande informatie is na te lezen via: 

 Maatregelen coronavirus en de centrale examens VO 2022 - Examenblad 

Toetsweek 2 en inhaaldagen 

De leerlingen hebben afgelopen vrijdag (21 januari) een mail ontvangen van Lonneke 

den Brok met instructies over de toetsweek. 

We organiseren (vanwege de hoge aantallen afwezige leerlingen) ook voor de 
onderbouw inhaaldagen. Op 3, 4, 7, 8 en 9 februari worden de inhaaltoetsen voor de 
onderbouw afgenomen in gymzaal 1 (B015) en voor de bovenbouw in de stiltezaal 
(B029). In de bijlagen vindt u de roosters van de toetsweek en de inhaaldagen. 

 
Personeel/lessen 
Ma 4hg/4hh: naar Roos Reijnen was Joëlle Starreveld 

Ma 4vb :  naar Hanneke Vonk was Joëlle Starreveld 

Enc2: 4v  naar Kelly Vercoulen was Roos Versteegh 

Du 2Hb:  naar Victoria van Stralen was Rick Brouwers 

Du 2Hc:  naar Victoria van Stralen was Frank van Ginkel 

Du 3Ha:  naar Victoria van Stralen was Rik Brouwers 

Du 3Hb:  naar Victoria van Stralen was Debbie van Bergen 

Du 3He:  naar Victoria van Stralen was Debbie van Bergen 

Ne 1HAa:  naar Alice Geerdink was Maarten vd Velden 

Ne 1HAb:  naar Anja vd Ven was Anne de Keizer 

Ne 1Gb:    naar Monique Dekker was Anne de Keizer 

Ne 3Aa:   naar Charles Stax was Anne de Keizer 

Ne 3AGA: naar Maarten vd Velden was Anne de Keizer 

We bedanken collega’s die taken opgevangen hebben. 

https://www.examenblad.nl/nieuws/20220124/maatregelen-coronavirus-en-de/2022
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Excursie muziek 11 februari gaat niet door 
Afgelopen week is contact geweest met het conservatorium in Maastricht. Besloten is 

de excursie muziek voor alle bovenbouwleerlingen met muziek in het pakket op 

vrijdag 11 februari niet door te laten gaan. We gaan op zoek naar een nieuwe datum 

later dit schooljaar. 

Corona richtlijnen op onze website www.elzendaalcollege.nl 
Onder het kopje ‘Coronavirus-Update Boxmeer'  informeren we u over de meest 

recente richtlijnen omtrent het coronavirus en het onderwijs op onze scholen. We 

brengen u op de hoogte van maatregelen die we op school nemen op basis van de 

voorschriften van de overheid. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elzendaalcollege.nl/
https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/corona-richtlijnen
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Week 5 en 6 uit de jaarplanner 
 

Maandag 

31 jan. 

Dinsdag 

1 feb. 

Woensdag 

2 feb. 

Donderdag 

3 feb. 

Vrijdag 

4 feb. 

Toetsweek 2 

 

Toetsweek 2 

Groep 8 

basisschool 

Proefles 

sportklas 

3V (online) 

Voorlichting 

nieuwe vakken 

(13:30 – 15:00) 

Toetsweek 2 

voor bovenbouw 

Bovenbouw h/v 

(vrijwillig) 

Biologie 

olympiade 

Inhaaldag TW 2 

 

Inhaaldag TW 2 

 

 

Maandag 

7 feb. 

Dinsdag 

8 feb. 

Woensdag 

9 feb. 

Donderdag 

10 feb. 

Vrijdag 

11 feb. 

Start periode 3 

Inhaaldag TW 2 

Onderbouw 

Inleveren cijfers 

(+ invullen kolom 

300 en 510) 

Inleveren 

voorlopige 

adviezen 3M,3H, 

3V 

Groep 8 

basisschool 

Proefles PO 

Inhaaldag TW 2 

Afdelings-

vergadering 

Groep 8 

basisschool 

Proefles la 

 

Inhaaldag TW 2 

Bovenbouw 

Inleveren cijfers 

(+ invullen kolom 

300 en 510) 

 

Inleveren 

voorlopige 

adviezen 2M, 4V 

Groep 8 

basisschool 

Proefles 

sportklas 

 

 

 


