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Zonder leerlingen is de school slechts een gebouw!
We genieten ervan: de lokalen, gangen en pauzeruimtes bruisen
weer. De leerlingen en onze medewerkers zijn weer op school,
het schooljaar is begonnen!
Vorige week vonden de introductieactiviteiten en de eerste
lessen plaats. Daarbij stond kennismaking, zorgen voor een
positieve sfeer en groepsvorming, centraal. Het is belangrijk dat
iedere leerling zich thuis voelt op onze school, in de klas, bij de
coach. En wij hopen dat u als ouder/verzorger ook die positieve
basis en het ‘thuis voelen’ ervaart.
De start van het schooljaar vormt voor het Elde College in meerdere opzichten een nieuw begin.
Met onze collega’s hebben we ons nieuwe schoolplan en de vernieuwde huisstijl besproken. In
beide staan onze kernwaarden centraal: open, aandacht en ontdekken.
Daarbij horen een open blik en transparante communicatie. Oprechte belangstelling voor
leerlingen, hun talenten en ambities, voor de ontwikkeling die zij doormaken. En we willen de
leerlingen evenals onze medewerkers in de gelegenheid stellen om te ontdekken wie ze zijn, hoe
ze kunnen groeien als individu en in de groep.
Het Elde College werkt regelmatig en intensief samen met de omgeving. Zo zijn er mooie en
leerzame trajecten met ondernemers, culturele instellingen, sportclubs en scholen. Deze
samenwerking bouwen we verder uit waardoor leerlingen steeds meer kunnen leren door te
doen en toe te passen.
In onze nieuwsbrieven zullen we u steeds op de hoogte houden van de initiatieven die we
ontplooien en de ervaringen en het leerproces van onze leerlingen. In deze eerste editie treft u
o.a. een foto-impressie aan van de zonovergoten eerste schoolweek. Een veelbelovende start:
schooljaar 2022-2023 gaat een mooi en in alle opzichten leerzaam jaar worden!

Aandacht hebben voor elkaar…
Zeker in deze tijd is dat erg belangrijk. Wij weten dat allerlei factoren het dagelijks leven van velen
niet eenvoudiger maken: inflatie, stijgende energieprijzen. Zomaar enkele voorbeelden.
Het is belangrijk dat iedere leerling mee kan doen op school en in de vrije tijd. Het Elde College
heeft contact met diverse instanties die een financieel steuntje in de rug bieden voor leerlingen
die dat nodig hebben. Zo heeft de gemeente Meierijstad het Kindpakket en springen Stichting
Leergeld en de Sint-Vincentiusvereniging ook regelmatig bij. Meer informatie hierover treft u aan
in de schoolgids (zie site).

Draaiboek bij corona
Gelukkig lijkt het coronavirus op dit moment redelijk onder controle. Om goed voorbereid te zijn
op een eventuele opleving van het virus stellen alle scholen voor 1 oktober draaiboeken op. Deze
zijn gekoppeld aan vier scenario’s:
-

Donkergroen = huidige scenario. Het virus lijkt onder controle. De basismaatregelen
blijven van kracht: hygiëne, testen bij klachten, thuisblijven bij een positieve testuitslag.
Lichtgroen = de besmettingen lopen iets op, maar de situatie is nog onder controle. Ook
in dit scenario gelden de basismaatregelen.

-

-

Oranje = de situatie wordt zorgwekkender. De schooldeuren sluiten voor bezoekers.
Alleen leerlingen en medewerkers zijn in de gebouwen. Daarnaast volgen er
aanpassingen zoals looproutes, aangepaste pauzes, mondkapjes, enz.
Rood = zorgwekkend. Het is de bedoeling dat de scholen ook in dit scenario open blijven,
maar niet alle leerlingen zijn tegelijkertijd op school. Verdere uitwerking van dit scenario
volgt. Op termijn ontvangt u meer informatie.

Mocht uw zoon/dochter een positieve coronatestuitslag hebben, vermeld dit dan a.u.b. bij de
ziekmelding in Magister. Op deze manier houden wij zicht op de situatie en kunnen we verdere
besmettingen in de school proberen te voorkomen.
Op onze site treft u steeds de meest actuele versie van de Beslisboom (gemaakt door
kinderartsen) aan.

Magister app voor ziekmeldingen maar niet voor melden ander verlof.
Sinds vorig jaar kunnen leerlingen door ouders ziek worden gemeld via de Magister app. Op onze
website staat beschreven hoe dit werkt. Ziekmelden kan overigens ook nog steeds telefonisch. In
alle gevallen meldt een leerling zich beter door middel van een geel betermeldbriefje.
Van belang is dat de Magister app enkel bedoeld is voor het melden van ziekmeldingen en dus
niet voor het melden van geplande afwezigheid zoals een tandartsbezoek. Voorziene afwezigheid
kan worden doorgegeven door middel van de zogenaamde groene verlofbriefjes.
Tot slot is de magister app niet bedoeld voor het aanvragen van andere vormen van bijzonder
verlof. Voor dit soort verlofaanvragen kan gebruikt worden gemaakt van de verlofformulieren op
onze website.

Onze nieuwe medewerkers
Het verheugt ons dat wij onze vacatures in hebben kunnen vullen met enthousiaste en bevlogen
nieuwe medewerkers. Wij wensen hen veel succes op onze school en vinden het ontzettend fijn
dat zij voor het Elde College gekozen hebben.
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Ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij geeft duidelijkheid over passend onderwijs
Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt?
Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij. De
website is www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl.
Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk
is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel
basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En
wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij.

