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NIEUWSBRIEF 16 februari 2022 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Versoepelingen van coronamaatregelen 
Het aantal positieve besmettingen onder de docenten in combinatie met het 'normale 
ziekteverzuim’ leidt tot grotere lesuitval. We zetten reserves in, vangen klassen op, 
ook online, maar lesuitval blijft er. We zijn dankbaar dat collega's die al een volle 
baan hebben, ook nu weer bijspringen.  
  
We verwachten van leerlingen om tot de voorjaarsvakantie 1,5 meter afstand te 
houden van onderwijspersoneel en om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen 
in de school.  
 
De isolatieduur voor met covid besmette personen is (per 18 februari) ingekort van 7 
naar 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon minimaal 24 uur 
klachtenvrij is. 
  
Het advies blijft om twee keer per week een zelftest te doen.  

 
Vakdocentenavonden online 
Woensdag 9 maart en donderdag 10 maart van 18:30-21:30 vinden er online 

vakdocentenavonden plaats. In een gesprek kunnen leerling, ouders en vakdocenten 

samen praten over vakgerelateerde zaken. 

Op dinsdag 22 februari ontvangt u een mail vanuit school met de instructie hoe u via 

uw Magister-ouderaccount gesprekken kunt aanvragen en beschikbaarheid kunt 

aangeven. 

U kunt maximaal twee gesprekken per kind aanvragen. U kunt hierbij ook kiezen voor 

het vak mentorles, voor een mentorgesprek. 

De inschrijving zal gedurende de carnavalsvakantie open staan. Op maandag 7 

maart 8:00 uur sluit de aanmelding. Uiterlijk 7 maart om 17:00 uur, krijgt u een 

bevestiging van de publicatie van het rooster, en zijn de ingeroosterde gesprekken in 

Magister te zien. Voorafgaand aan het gesprek, zal uw zoon of dochter via een 

Magisterbericht de Zoom-link ontvangen van de docent. 
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Update besmettingen afgelopen week 

  

Leerjaar Aantal 

leerlingen 

1M 1 

1MH 2 

1HV 12 

2M 7 

2H 12 

2V 12 

3M 7 

3H 13 

3V 12 

4M 2 

4H 24 

4V 13 

5H 19 

5V 18 

6V 8 

 

On Stage 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van On Stage. On Stage is voor de leerlingen 

van2 mavo, maar de oproep die hierin gedaan wordt is voor ALLE ouders. 

Namens het On Stage Team 

Henriëtte Berkvens 

Decaan mavo 

Eindexamenleerlingen 4m,5h,6v 
Afgelopen week bent u geïnformeerd over de gang van zaken rondom het SE en CE. 
Belangrijk is dat onze eindexamenleerlingen goed ondersteund worden in de 
voorbereidingen in dezen. Zo stelt iedere examenleerling samen met zijn mentor een 
examenplan op. Het houden van een goed contact tussen mentor/vakdocenten en 
ouders is ook hier belangrijk. Neem bij vragen over het SE of CE altijd contact op met 
de mentor. 
 

Inloopspreekuur eindexamenleerlingen 
Iedere dinsdag om 15:10 uur en woensdag om 10:10 uur is er in B041 een 
inloopspreekuur waar een leerlingbegeleider aanwezig is om met leerlingen in 
gesprek te gaan over stress en spanningen. 



Nieuwsbrief Elzendaalcollege  | schooljaar 2021 - 2022 | nummer 21 |  16 februari 2022  
 

3 
 

Schoolwerkplek eindexamenleerlingen 

We bieden dagelijks van 15:15 uur tot 17:00 uur een schoolwerkplek aan in lokaal 
B017 onder toeziend oog van een mentor. Aanwezigheid op deze plek is te allen tijde 
vrijwillig en er wordt geen les of instructie gegeven. Er wordt geprobeerd een fijne 
werkomgeving te creëren waar in een prettige sfeer rustig gewerkt kan worden. 

Personeel 
Met ingang van 25 februari verlaat dhr. Erik van Haren het Elzendaalcollege. Dhr. 
van Haren was 20 jaar verbonden aan het Elzendaalcollege waar hij het vak 
wiskunde doceerde. Wij wensen Erik van Haren veel succes toe in zijn nieuwe baan 
als onderzoeker (wiskunde) aan de Hogeschool in Utrecht.  

 

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 8 en 9 uit de jaarplanner 
Maandag  

21 feb. 

Dinsdag  

22 feb.  

Woensdag 

23 feb.  

Donderdag  

24 feb.  

Vrijdag  

25 feb. 

4Mavo 
Herkansingen 
n.a.v. TW2 

Groep 8 
Basisschool 
Proefles Grieks 

Informatie-
bijeenkomst 
gymnasium 

Far/Sova4 

Gymnasiumdag 
Toneel-
voorstelling Ilias 

 

 

 

2M 
Voorlichtings-
avond 

3M en 4M 
Voorlichtings-
avond in Gennep 

 

 

 

 

Maandag  

28 feb. 

Dinsdag 

1 mrt.  

Woensdag  

2 mrt.  

Donderdag 

3 mrt.  

Vrijdag  

4 mrt.  

Voorjaarsvakantie 

 


