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NIEUWSBRIEF 20 juli 2022 

 

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

 
Hele fijne, welverdiende vakantie! 
We hebben weer een bijzonder schooljaar gehad. Vol goede moed met extra aanbod 

in lessen, meer uren voor het mentoraat en extra personeel zijn we gestart. Sneller 

dan gedacht moesten we moeilijke besluiten nemen en hadden we te maken met de 

gevolgen van de voortdurende coronapandemie. Herstel inzetten als een pandemie 

voortduurt is een fikse opdracht. Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben. Ik ben 

trots op de veerkracht en inzet van onze leerlingen en ons personeel, op de mooie 

eindexamenresultaten en op onze samenwerking met u.  

Ik wens u een hele fijne, welverdiende vakantie toe.  

Lisette Verstegen  

waarnemend rector 

Leerling- en oudertevredenheidonderzoek 

We zijn trots op de mooie resultaten en zien deze als een bevestiging van wat we 

goed doen. Vooral onze mentoren hebben een pluim verdiend. We zien tevens 

verbeterpunten die komend schooljaar onze aandacht vragen. De uitkomsten 

bespreken we intern en met de leerlingenraad en het ouderteam.  
 

Organisatieverandering: van afdeling naar team 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we werken met teams. De huidige drie 

afdelingen, mavo, havo-vwo onderbouw en havo-vwo bovenbouw, worden 6 teams.  

De huidige 3 conrectoren en 9 coördinatoren worden vervangen door 6 teamleiders: 

 

Team Teamleider  

Brugklas Kelly Vercoulen 

2 en 3 havo Rik Versteegen 

2 en 3 vwo Djimmie van Wijk 

2, 3 en 4 mavo Nick Veekens 

4 en 5 havo Leonne Keulen 

4, 5 en 6 vwo Wouter van Alphen 

 

Uw eerste aanspreekpunt blijft de mentor van uw kind. De teamleiders maken met u 

kennis op de ouderinformatieavonden bij de start van het schooljaar.  
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Percentages geslaagden Elzendaalcollege Boxmeer 2022  
Donderdag 14 juli zijn de resultaten van de examens uit het 3e tijdvak bekend gemaakt.  
 
Percentages geslaagden Elzendaalcollege Boxmeer 2022:  
 
mavo  88% 
havo  87% 
vwo  97% 
 
Wij feliciteren de leerlingen met dit prachtige resultaat. Wij zijn trots op jullie! 
 

Reisverslag Tsjechië 

Afgelopen dinsdag 12 juli zijn 101 5VWO’ers samen met 8 begeleiders slaperig 

begonnen aan de Tsjechië-reis. Met 2 bussen zijn we vertrokken. Bij aankomst in 

Tsjechië werden natuurlijk meteen de kamers geïnspecteerd en, hoewel er her en 

der nog een dekentje ontbrak, was iedereen al gauw onder de pannen. Na een BBQ 

en een nighttrail die vooral spannend was voor de begeleiders, werd de avond 

afgesloten met een paar privéfeestjes op de kamers. Gelukkig lag iedereen toch vrij 

vlot te slapen. 

De tweede dag stond in het teken van activiteiten die soms de adrenaline door de 

aderen deden gieren. Met een step de bergen af bleek voor veel leerlingen een 

prachtige challenge ‘hoe snel durf je te gaan’, maar ook bij het bergbeklimmen en het 

abseilen heeft iedereen laten zien het lef te hebben zijn/ haar grenzen te naderen. 

Na een eenvoudige maaltijd werd er even lekker gerelaxt, waarbij ook het spel 

Weerwolven niet kon ontbreken.  

De derde dag was rustiger, maar ook erg indrukwekkend. Na eerst van een 

rondleiding genoten te hebben in Theresienstadt werd de dag vervolgd met een 

fotospeurtocht in Praag. Wat een prachtige stad! Uitgeput keerden de leerlingen 

terug naar het hotel, waarbij het feestje in kleine groepjes nog even werd voortgezet. 

Maar toch op tijd naar bed, want de laatste dag stonden nog allerlei gave activiteiten 

op het programma. Tokkelen, boogschieten, biatlonschieten en paintballen werd met 

veel vuur en passie uitgevoerd, waarna we (sommigen enigszins met spierpijn) 

begonnen aan de terugreis. We deden er wat langer over, maar een stop bij een 

fastfoodketen maakte een hoop goed. Rond 00:15 uur kwamen we met zijn allen, in 

een opperbeste stemming, weer terug bij het Elzendaalcollege. Wat een geweldige 

reis! Leerlingen en medebegeleiders; ontzettend bedankt!   

Reisverslag Berlijn 

13-14 en 15 juli is 4H met een delegatie van 148 leerlingen en 16 docenten afgereisd 

naar een zonovergoten Berlijn. 

De woensdag stond in het teken van naar Berlijn komen, korte highlight-ontmoeting 

op Alexanderplatz en kennismaking met de gastouders. 

Donderdag was een goed gevulde dag met een (profielgerelateerd) museumbezoek, 

een fotospeurtocht en gezellig etentje met de klas. Spectaculaire afsluiter was een 

bezoek aan de Blue Man Group. 
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Na de Blue Man Group vertrok iedereen weer naar de gastgezinnen. 

Vrijdag was een dag van haasten….er was wat vertraging met beide bussen, maar 

uiteindelijk heeft vrijwel iedereen zijn bezoekdoel voor de vrijdag gehaald: 

Olympiastadion, Dierentuin, Fernsehturm of East Side Gallery. Ze zijn 

gezocht/bezocht en gevonden. We kijken terug op een erg fijne reis. Één van de 

leukste edities in jaren (zelfs zonder Corona), met leerlingen die zich in overgrote 

delen voorbeeldig hebben gedragen. 

Het was een genot om weer eens samen op pad te kunnen zijn geweest. Hopelijk 

een ervaring waar veel leerlingen met plezier en blijdschap op terugkijken! 

Reisverslag kamp Utrecht 4V 
Afgelopen woensdag 13 juli reisde 4 vwo af naar de Utrechtse Heuvelrug, daar 
hebben ze heerlijk genoten van het mooie weer en de bosrijke omgeving. Op 
donderdag heeft er een fanatieke competitie plaatsgevonden aan het 
Henschotermeer en op vrijdag zijn ze Utrecht stad ingetrokken. Het was een mooi 
kamp!  

 

Sponsorloop Elzendaalcollege Boxmeer  

Boxmeer, vrijdag 8 juli– Op donderdag 7 juli hebben leerlingen van Elzendaalcollege 

Boxmeer een sponsorloop gelopen voor meerdere goede doelen. Iedere klas was 

gekoppeld aan een ander goed doel waar ze geld voor inzamelden. In totaal haalden 

ze ruim zevenduizend euro op. 

 

De sponsorloop is een voorbeeld van een project uit het onderwijsprogramma van 

het Elzendaalcollege rondom het thema wereldburgerschap en is onderdeel van de 

maatschappelijke stage. Voor deze sponsorloop vertegenwoordigde elke brugklas 

een goed doel. Deze organisaties en stichtingen hebben zich onlangs aan de 

leerlingen voorgesteld zodat zij een beeld kregen waar ze geld voor inzamelden. 

Voorbeelden van enkele goede doelen zijn Passion for People, Voedselbank Land 

van Cuijk en Stichting Fiokids. 
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BLIJF VOORZICHTIG EN BLIJF GEZOND 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

