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NIEUWSBRIEF 23 maart 2022 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Studiemiddag 24 maart 
De afgelopen twee jaar hebben we meer dan eens ervaren hoe belangrijk het is voor 
leerlingen om zelf het stuur in handen te kunnen nemen wanneer de 
omstandigheden daar om vragen. Maar wat vraagt dat eigenlijk van het onderwijs 
wanneer we een leerling verantwoordelijkheid willen leren nemen? Hoe kunnen we 
dat op de juiste manier ondersteunen? En hoe kijkt een leerling hier tegenaan? Wat 
verwacht die van zijn docent? Maar ook: wat verwacht de docent van de leerling en 
kloppen deze verwachtingen wel? 
 
Morgen zijn de leerlingen om 13.00 uur uit en dan gaan wij ons met het personeel de 
gehele middag bezighouden met dit thema. Dat doen wij samen met 90 leerlingen, 
een fantastische samenwerking waar we ons op verheugen en waarvan we hopen 
veel te leren!  

 
Corona: besmettingen en protocol 
Het kabinet heeft op 15 maart 2022 besloten de coronamaatregelen verder te 

versoepelen. Dat betekent concreet voor het onderwijs: 

• Het advies om twee keer per week preventief te testen komt per direct te 

vervallen; 

• Wel blijft het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest af te nemen. 

Bij een positieve zelftest laat je je testen bij de GGD; 

• Leerlingen hoeven niet in quarantaine na nauw contact met een positief getest 

persoon. 

Examentrainingen meivakantie 
In de meivakantie worden examentrainingen verzorgd door onze eigen vakdocenten 

ter voorbereiding op het eindexamen. Door de NPO-gelden kunnen we deze 

trainingen kosteloos aan onze leerlingen aanbieden. 

Hieronder staat welke trainingen per jaarlaag worden aangeboden. Van maandag 28 
maart 19:00 t/m zondag 3 april 23:59 kunnen alle eindexamenleerlingen zich 
inschrijven via een activiteit in Magister. De trainingen worden gegeven van 09:00-
12:00 uur of 12:45-15:45 uur in groepjes van maximaal 20 leerlingen.  
Leerlingen kunnen zich inschrijven voor maximaal 2 vakken, waarbij we beperkte 
beschikbare plekken hebben. Daarom geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.  
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Inschrijven is alleen op vak mogelijk, de verdeling over de dagen en tijden wordt later 
bekend gemaakt. Het is daarom belangrijk er rekening mee te houden de genoemde 
dagen beschikbaar te zijn. In week 15 wordt de definitieve indeling gedeeld.  
 
Aanbod trainingen:  

• 4M: scheikunde, Engels, economie, wiskunde, tekenen 

• 5H: Engels, muziek, wiskunde A, wiskunde B, Duits, scheikunde, biologie, 
bedrijfseconomie, natuurkunde, economie 

• 6V: Engels, muziek, wiskunde A, wiskunde B, Duits, bedrijfseconomie, 
natuurkunde, tekenen 

 

Voorlichtingsavond HBO/WO voor 3h/4h/5h/3v/4v/5v/6v (door oud-

leerlingen) 

Op vrijdagavond 8 april wordt er een studievoorlichtingsavond georganiseerd, 

gegeven door oud-leerlingen van het Elzendaalcollege. Momenteel wordt er nog druk 

gewerkt aan de invulling van deze avond. De eerste ronde begint om 19.15 uur en de 

laatste ronde eindigt om 21.45 uur. Uiterlijk maandag 28 maart a.s. volgt het 

programma.  

 

Inschrijvingen brugklas schooljaar 2022-2023 
De inschrijfavond is geweest, we mogen komend schooljaar 223 nieuwe 

brugklassers verwelkomen.  

Hoewel we op meer aanmeldingen hadden gehoopt, zijn we erg blij met de vele 

leerlingen die het vertrouwen in ons hebben getoond door voor onze school te 

kiezen. 

We blijven ons volop inzetten om de kwaliteit te bieden waar we voor staan, en die 

onze leerlingen verdienen. 

De 
Personeel/lessen 
Met ingang van maandag 4 april legt Ellen van der Straaten haar taken als conrector 

havo-vwo onderbouw neer. Ze heeft de keuze gemaakt om te gaan doen waar haar 

hart ligt: lesgeven. We danken Ellen voor haar enthousiasme, kundigheid en grote 

inzet als conrector. 

Vanaf 4 april vervangt Nienke Nagelmaeker Ellen als conrector havo-vwo onderbouw 

tot de zomervakantie. Tot die tijd kunt u nog bij Ellen terecht voor vragen en 

opmerkingen. 
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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 13 en 14 uit de jaarplanner 
  

Maandag  

28 mrt.  

Dinsdag  

29 mrt. 

Woensdag 

30 mrt. 

Donderdag  

31 mrt. 

Vrijdag  

1 april 

 4M 5H 6V 
Opgeven 

herkansingen  
29-3 9.00 tot 30-3 

12.00 uur 

4M 5H 6V 
Opgeven 

herkansingen  
29-3 9.00 tot 30-3 

12.00 uur 

  

2G 
Excursie Valkhof 

Nijmegen 

  
 

  

   

Maandag  

4 april  

Dinsdag  

5 april 

Woensdag 

6 april 

Donderdag  

7 april 

Vrijdag  

8 april 

4M 5H 6V 
Facultatieve lessen 

4M 5H 6V 
Facultatieve lessen 

 
 

4M 5H 6V 
Herkansingen 
 

Overige klassen 
TW3 
  
 

  

4M 5H 6V 
Herkansingen  
 

Overige klassen 
TW3 
  
 

 

  

4M 5H 6V 
Herkansingen  
 

Overige klassen 
 TW3 
 

3H 4H 5H 
3V 4V 5V 6V 
Voorlichtingsavond 

HBO/WO (door 

oud-leerlingen) 

 

 


