
Nieuwsbrief Elzendaalcollege  | schooljaar 2021 - 2022 | nummer 26 |  30 maart 2022  
 

1 
 

 
 

NIEUWSBRIEF 30 maart 2022 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Het is weer voorjaar! 
 
Heppie – Joke van Leeuwen 

 

Ik voel me ozo heppie 

zo heppie deze dag, 

en als je vraagt: wat heppie 

als ik eens vragen mag, 

dan zeg ik: hoe wat heppie, 

wat heppik aan die vraag, 

heppie nooit dat heppieje 

dat ik hep vandaag? 

 

Iedereen is welkom! 
We zijn erg trots op onze eigen regenboogtrap en krijgen heel veel leuke reacties! De 
GSA meldt op social media dat we met dit symbool als school benadrukken dat 
iedereen bij ons welkom is, dat je jezelf mag zijn, en dat wij openstaan voor iedereen. 
Dat kunnen we alleen maar onderstrepen!  
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De examens komen eraan: Tip voor de kandidaten en hun ouders! 

De website lerenvoorhetexamen.nl is vorig jaar door Kennisnet ontwikkeld op 
verzoek van het Ministerie van OCW. De website wordt ondersteund door de 
vakverenigingen, het LAKS, CvTE het ministerie van OCW en Cito. Uit onderzoek 
weten we dat leerlingen zich enorm geholpen voelen met de website  'Leren voor het 
examen'. Alleen weten nog niet alle (voor)examenleerlingen de website goed te 
vinden.  

De website  Leren voor het Examen is in opdracht van het Ministerie van OCW  in 
het leven geroepen om een iedere leerling de kans te bieden op goede, extra 
ondersteuning, ook als er daarvoor vanuit huis geen (financiële) mogelijkheden zijn. 
Het is een betrouwbare plek waar al het oefen- en leermateriaal voor de examens 
kosteloos wordt aangeboden. Ook ouders geven aan dat de website hulp biedt om 
hun kind goed te kunnen helpen bij de voorbereidingen.  

Op de site is het volgende te vinden:  

• Verkorte syllabi, met vereenvoudigde begrippen- en onderwerpenlijst; 

• Uitlegvideo’s van bekende YouTube-docenten; 

• Uitlegvideo's over moeilijke examenvragen; 

• Oude examens om te oefenen; 

• Toegang tot examenstof; 

• ExamenBoosters voor de laatste voorbereidingen. 

Examen Anglia 
Het examen Anglia wordt afgenomen op donderdag 14 april tijdens de eerste drie 
lesuren. Er nemen dit jaar 68 leerlingen deel aan het examen. Deelnemers 
ontvangen via Magister informatie over de lokalenindeling.   

Brugklasfeest Hawaï 

Op woensdag 25 mei (de dag voor Hemelvaart) hebben de brugklassers een feestje 

met als thema Hawaï. Het feestje is van 19.30-23.00 uur in café ’t Centrum in 

Boxmeer. 

 

Extravaganza  
De uitvoeringen van Extravaganza vinden plaats op dinsdag 19 en woensdag 20 
april. We hopen dat er weer veel leerlingen en ouders komen kijken, want de 
leerlingen doen al heel hard hun best om hun act te verbeteren en er samen een 
mooie avond van te maken.  

De generale repetitie zal vanaf half vier op vrijdag 15 april zijn in gebouw S.   

 

Eindexamengala  

Op 21 april vindt het eindexamengala plaats voor onze eindexamenleerlingen. Het 

gala vindt plaats in Riche.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lerenvoorhetexamen.nl%2F&data=04%7C01%7Cij.groschke%40omo.nl%7C4010124cb39d4a7f2cb908da10241f94%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C637840044593141281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X0t58UerO2l4Ua7zI0u%2Fwmfy5yU7qtZ%2BEIgLrpuxXoM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lerenvoorhetexamen.nl%2F&data=04%7C01%7Cij.groschke%40omo.nl%7C4010124cb39d4a7f2cb908da10241f94%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C637840044593141281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X0t58UerO2l4Ua7zI0u%2Fwmfy5yU7qtZ%2BEIgLrpuxXoM%3D&reserved=0
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Deze week (t/m vrijdag 1 april) kunnen de leerlingen hiervoor kaartjes kopen (à 

€7,50) bij hun mentor. 

Het gala start vanaf 18:30 (afhankelijk van de jaarlaag) en eindigt om 02:00 uur. De 

leerlingen komen in een autostoet aan in het Centrum van Boxmeer in de mooiste 

auto, de trekker of per step, het kan allemaal (mits niet té groot of lang)! In ieder 

geval wordt bij Riche de deur voor ze opengemaakt zodat ze over de rode loper 

richting het feestgedruis kunnen.   

Feiten op een rij: 

Wanneer?      Donderdag 21 april  

Waar?           Riche Boxmeer 

                    Verzamelen op Weijerplein met mooi, gaaf, ludiek of gek  

   voertuig. 

Tijd?                  6V: 18:30 

                         5H: 19:00 

                         4M: 20:00 

Eindtijd?         02:00 uur 

Kosten?            € 7,50 per kaartje  

Kaartverkoop?  28 maart t/m 1 april bij de mentor (cash!) 

Voor wie?        Alle eindexamenleerlingen van het Elzendaalcollege, iedere 

leerling mag maximaal één introducé meenemen (waarvoor een      

tweede kaartje moet worden gekocht).  

Natuurlijk zijn alle ouders, familie en vrienden van harte uitgenodigd om deze avond 

te komen kijken in het centrum van Boxmeer! 

Kennismakingsdag groep 7 

In verband met de coronamaatregelen hebben we in oktober van dit jaar alleen groep 
8 leerlingen en hun ouders uit kunnen nodigen voor het Open Huis. Voor leerlingen  
uit groep 7 komt er nog dit schooljaar een extra moment om vast rond te kunnen 
kijken op onze school. De datum is vastgesteld op 14 juni (14.30-18.00uur). Zegt het 
voort!  

 

Personeel/lessen 
Vanaf donderdag 14 april:  

2Ab wiskunde naar Ellen van der Straaten (was Maud van Tienen). 

Rik Versteegen blijft dit gehele schooljaar coördinator van klas 3HV. 

 

 



Nieuwsbrief Elzendaalcollege  | schooljaar 2021 - 2022 | nummer 26 |  30 maart 2022  
 

4 
 

 

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 14 en 15 uit de jaarplanner 
 

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)  
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Maandag  

11 april  

Dinsdag  

12 april 

Woensdag 

13 april 

Donderdag  

14 april 

Vrijdag  

15 april 

4M 5H 6V  
Herkansingen  

 

Overige klassen  
TW3  
 

 

4M 5H 6V  
Herkansingen  

 

Overige klassen  
TW3  
 

 

4M 5H 6V  
Herkansingen  

 

Overige klassen  
TW3  

Opening inschrijven 

spreiden examens 

over tijdvak 1 en 2 in 

Magister 

BK 
volleybaltoernooi 

Inhaaldagen 

 
Leerjaar 1-2-3 
Anglia examen 

 

Inhaaldagen 

 
Generale repetitie 
Extravaganza 

 


