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NIEUWSBRIEF 15 juni 2022 

 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 

 
Open huis groep 7 

Gisteren (dinsdag 14 juni) zijn 362 leerlingen van groep 7 samen met ouders een 

kijkje komen nemen op het Elzendaalcollege. In een ongedwongen sfeer hebben zij 

kennisgemaakt met het middelbaar onderwijs op onze school. Ouders en leerlingen 

waren zeer te spreken over de ontvangst en onze invulling van dit moment. We 

zagen erg veel blije gezichten. 

 

      

 

Facultatieve keuzelessen: 28 juni 

De laatste dag voor de toetsweek, 28 juni, is er geen regulier rooster, maar dan 

kunnen alle leerlingen op school keuzelessen volgen. Een extra les om wat laatste 

vragen voor de toets te stellen of een sportles om een dag leren voor de toetsweek 

aangenaam af te wisselen met wat beweging; iedere leerling kan zelf zijn of haar 

keuze invullen. De keuzes worden gemaakt via Cupweb, de mentor heeft daarvoor 

alle informatie. De keuzelessen worden gegeven van het eerste tot en met het 5e uur. 

De rest van de middag hebben de leerlingen studieverlof voor de toetsweek start. 
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Elzendaal bruist! 

Er vinden momenteel weer volop activiteiten plaats, binnen en buiten de school.  

53 leerlingen uit de derde klas en hoger 
hebben zich bij Tighten your Belt ingezet 
geld in te zamelen voor kinderen die 
slachtoffer zijn van het oorlogsgeweld in 
Oekraïne, voor Save The Children. Zij 
hebben 24 uur lang niks gegeten waarbij zij 
zich lieten sponsoren en hebben daarbij een 
enorm bedrag opgehaald. Een totaalbedrag 
van maar liefst 1078,46 euro!  

 

In het kader van Sterk Techniek onderwijs en 
Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB) is 
2Ma afgelopen maandag naar Technopromo 
in Cuijk geweest.  

Ze hebben allemaal iets gemaakt: een 
zonnebril, fotolijstje, lasertekening op hout of 
een leuk lampje. Daarnaast hebben ze met 
diverse technische aspecten kennisgemaakt 
zoals loodgieterswerk, tekenen op de 
computer, onderdelen van een auto 
benoemen of met een VR-bril aan de slag.  

 
Aanstaande maandag gaat ook 2Mb hier naartoe en we hopen dat het ook voor hen 
een leuke en leerzame middag wordt. 

 

Gymnasiumleerlingen uit klas 

3 en 4 zijn gisteren naar 

Xanten geweest.  

 

Op maar drie kwartier rijden 

van Boxmeer zijn de resten 

van een grote Romeinse stad 

te bezichtigen in het 

Archeologische Park van 

Xanten, waar een deel van 

de Romeinse stad weer is 

opgebouwd tot reconstructies 

op ware grootte. 
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Een groep 4-vwoleerlingen ging vorige week op pad 

naar Nijmegen. Dit jaar konden leerlingen zich eindelijk 

weer live oriënteren op de programma’s die de 

Radboud Universiteit biedt aan vwo-talenten ter 

aanvulling op het reguliere schoolprogramma.  
 

Volgend jaar zal een aantal leerlingen binnen het 

Honoursprogramma hun schoolloopbaan verrijken 

door bv. een masterclass of zelfs een volledig vak 

(inclusief tentamen!) te volgen op de universiteit. Voor 

meedoen aan het Honoursprogramma is 

zelfstandigheid vereist, maar ook leerlingen met slechts 

heel specifieke motivatie en een plan zijn welkom. Meer 

informatie volgt. 

Personeel 

We hebben gedurende het gehele schooljaar en in het bijzonder in de afgelopen 
weken om verschillende redenen te maken met veel uitval van personeel binnen de 
sectie Frans. We doen ons uiterste best om de lessen goed op te vangen, maar we 
merken helaas dat we tegen de grenzen aanlopen van wat we momenteel aan 
kwalitatief goed onderwijs Frans kunnen bieden, qua organisatie en continuïteit. 

We delen en herkennen de zorgen die door sommige ouders uitgesproken worden 
over het beheersingsniveau van het vak. Aan de ene kant horen we de zorg van 
ouders die vrezen dat leerlingen er aan het einde van het schooljaar de dupe van 
worden bij de overgang naar het volgende jaar, aan de andere kant horen we de 
roep om een degelijk reparatieprogramma voor de leerlingen die momenteel kampen 
met achterstanden die door de huidige lesuitval eerder groter dan kleiner worden. 

De realiteit is dat we met het huidige team op dit moment geen inhaalprogramma 
kunnen organiseren, het ontbreekt ons aan capaciteit en het jaar is nog maar kort. 
We richten ons de rest van het schooljaar op een nette afronding voor alle klassen, 
waarbij de focus ligt op het goed in kaart brengen van het huidige beheersingsniveau 
(en de in te halen achterstanden) van het vak Frans; niet met het doel leerlingen de 
dupe te laten worden van hun achterstand en al helemaal niet om ze erop af te 
rekenen, maar met het doel om volgend schooljaar vanaf de start met gerichte extra 
ondersteuning te starten voor alle leerlingen die dat nodig hebben, op een vast 
moment in hun rooster. 

 

 

BLIJF VOORZICHTIG EN BLIJF GEZOND 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h 
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw 
Nienke Nagelmaeker – conrector onderwijs en h/v onderbouw 
Lisette Verstegen – waarnemend rector 
 

 

 

Link naar jaaragenda: 
 

Jaaragenda - Elzendaalcollege 

 
 
 

 

https://www.elzendaalcollege.nl/ouders/jaaragenda-boxmeer

