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Hoera – de school is weer begonnen! Wellicht klinkt
deze zin een beetje afgezaagd, maar wij zijn blij
dat de gebouwen van het OBC Elst weer gonzen
van het geluid van onze leerlingen.
Na een nogal bijzondere periode van
afstandsonderwijs en een gedeeltelijke openstelling
van de scholen heeft het onderwijsteam er heel
veel zin in om weer gewoon aan de slag te mogen
gaan. Nou ja, “gewoon” is het natuurlijk niet, want
ook de scholen hebben te maken met een “nieuw
normaal” waarin leerlingen en docenten 1,5 meter
afstand tot elkaar moeten houden. Dit lukt over het
algemeen goed alhoewel er natuurlijk altijd punten
voor verbetering zijn, waaraan we zullen moeten
werken. Ook zijn wij op de achtergrond bezig om
via streaming het volgen van lessen rechtstreeks
mogelijk te maken voor leerlingen die even niet op
school kunnen zijn.
Kortom: we zien een jaar vol met uitdagingen
tegemoet die we graag samen met onze leerlingen
aangaan. Wij wensen iedereen een fijn en geslaagd
schooljaar!
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding
Menno van der Ree & Tanja Thomas
Teamleiders

Luchtfoto nieuwbouw - juli
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Nieuwe collega’s

We mogen een flink aantal nieuwe collega’s ontmoeten. Zij zullen zich in deze nieuwsbrief
voorstellen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands
Geschiedenis
Biologie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijleer
LO
Engels
Levo
Rekenen

Elmarije Santema
Koen van Soest
Jordi van Horssen
Dick van Vliet
Dirk Reith
Marieke Boschma
Fren Stevens
Jannouk de Kruijf
Kadir Dagsoy
Henk Jan Meines

Even voorstellen: Dick van Vliet
Ik ben Dick van Vliet, ben 27 jaar, woonachtig in Nijmegen en kom in het schooljaar ‘20/’21
het Aardrijkskundeteam van het Over Betuwe College in Elst versterken. Ik werk graag
vanuit de filosofie dat mijn lessen niet voor, maar met de leerlingen gemaakt dienen te
worden. Schrik vooral niet als uit mijn mond de woorden komen dat Aardrijkskunde
helemaal niet het belangrijkste op de middelbare school is, het belangrijkste is in mijn ogen
de ontwikkeling van de leerling. Het is natuurlijk wel prettig als Aardrijkskunde hier een
onderdeel van kan zijn!
Naast lesgeven over gesteentes vind ik het ook
erg interessant om deze in mijn vrije tijd te beklimmen.
Mocht u meer willen weten over mij of de invulling van
mijn vak, mail dan vooral voor een koffieafspraak!

Even voorstellen: Kadir Dagsoy
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Kadir Dagsoy, ik zal dit jaar lessen Levensbeschouwing verzorgen aan
verschillende klassen van verschillende niveaus. Ik geef LeVo dan ook met plezier, het leuke
eraan is, dat je de leerling vaak ziet ontplooien en weet dat hij/zij zichzelf en zijn/haar
omgeving beter leert kennen en hoe hij/zij met bepaalde dingen in het leven moet omgaan.
Heb je een vraag of wil je meer te weten komen over bepaalde levensbeschouwelijke
vragen, mag je altijd je vraag komen stellen!
Vriendelijke groet, Kadir Dagsoy
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Sportoriëntatie havo 5

Even voorstellen: Jordi
van Horssen

We zijn weer begonnen met sportoriëntatie
havo 5: golf, padel en tennis.

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Ik wil mijzelf even kort voorstellen. Mijn
naam is Jordi van Horssen en ik ben dit jaar
nieuw op het OBC Elst. Ik geef les in het vak
biologie, aan de brugklas h/m en aan de
derde klas mavo. Ik kom uit Wijchen, word
in september 25 jaar oud en hoop er samen
met de leerlingen en collega’s een heel mooi
jaar van te gaan maken! Laten we hopen
dat we ons werk gewoon kunnen blijven
doen, zonder nieuwe, grote restricties. De
tijd zal het leren.
Veel plezier met dit schooljaar en laten we
er iets moois van gaan maken!
Groeten,
Jordi van Horssen

Even voorstellen: Fren
Stevens
Hier nog een nieuw gezicht. Fren Stevens,
26 jaar en ik zal tot aan de kerstvakantie
werkzaam zijn als LO docent. Ik zal dus veel
buiten zijn of in de gymzaal dus misschien
zullen jullie mij niet zo veel zien, maar als je
mij ziet, stel zeker je vragen want dat zou ik
alleen maar leuk vinden.
Groetjes Fren

Even voorstellen:
Jannouk de Kruijf
Heeft nooit twee dezelfde sokken aan. Komt
van heel ver zuid, namelijk Zuid-Afrika.
Heeft als kind een vroege carrière als
leeuwentemmer gehad, met eigen leeuwtjes
in de achtertuin. Helaas geen leeuwen meer
maar wel een grote liefde voor dieren.
Uiteindelijk toch maar gekozen voor een
'veilige' optie: Docent Engels. Doet dit al
twee jaar met heel veel plezier.
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Even voorstellen: Elmarije Santema
Beste ouder/verzorger,
Mijn naam is Elmarije Santema en ik ben een nieuwe docent Nederlands op OBC Elst. Ik ben
werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag en ik geef les aan Mh1c en M3a.
Ik heb voor het vak Nederlands gekozen, omdat ik als middelbare scholier het vak Nederlands
niet leuk vond en daar wilde ik verandering in brengen. Toen ik later namelijk terugkeek op het
vak Nederlands, bedacht ik me dat er ontzettend veel leuke werkvormen te doen zijn die
betrekking hebben tot de Nederlandse taal. Daarnaast gebruik ik graag mijn creativiteit om
originele werkvormen te bedenken, zoals het integreren van spelletjes en de belevingswereld
van de leerlingen. Graag verdiep ik me in digitale tools om de lessen nog beter aan te laten
sluiten bij de leerlingen.
In mijn lessen vind ik een goede relatie tussen de docent en de leerlingen ontzettend belangrijk.
Ook ben ik ervan overtuigd dat een leerling het beste leert wanneer hij/zij vooral zelf aan de
slag gaat met de leerstof. Daarbij vind ik het belangrijk dat een leerling plezier heeft in het
leren en om deze reden gebruik ik graag leuke werkvormen in mijn lessen.
Mocht u contact met mij willen opnemen,
dan ben ik te bereiken via mijn
e-mailadres: san@obcnet.nl.
Wellicht tot ziens!

Even voorstellen: Marieke
Boschma
Mijn naam is Marieke Boschma en vanaf het nieuwe
schooljaar ga ik maatschappijleer geven aan Havo en
Mavo 4 op het OBC Elst. Ik ben 23 jaar en kom
oorspronkelijk uit Brabant, maar woon nu al zo’n 5 jaar
in Nijmegen. Hier heb ik Communicatiewetenschap
gestudeerd aan de RU en afgelopen jaar heb ik daar een
didactische master voor maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen aan toegevoegd. Verder
beoefen ik in deze stad ook mijn grootste hobby:
improvisatietheater.
Ik zie uit naar het nieuwe schooljaar, tot dan!
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Even voorstellen: Koen van Soest
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Koen van Soest, ik ben 22 jaar. Ik ben geboren in Ysselsteyn,
Noord-Limburg. Ondertussen zit ik alweer 4 jaar op kamers in Nijmegen,
omdat ik studeer op de HAN voor geschiedenisleraar. Ik kom dit jaar
voornamelijk geschiedenisles geven aan de onderbouw. Ik zal maandag,
dinsdag en woensdag aanwezig zijn op het OBC in Elst.
Ik heb een jaar geleden 4 maanden met veel plezier stage gelopen in Suriname. In deze periode
heb ik lesgegeven op een Muloschool in Paramaribo.
Buiten het lesgeven om vind ik het erg leuk om mijn vrije tijd te vullen met voetbal en tennis. Ik
ben een sociale enthousiaste jongeman die erg veel zin heeft in het nieuwe schooljaar. Ik sta
altijd open voor een praatje, dus wil je wat van me weten dan ben je altijd welkom!

Beschuit met muisjes

Jaarplanning

Dhr. Bruining is vader geworden van zijn
dochter ‘Yrsa’.

De jaarplanning voor het komende
schooljaar is in te zien via onze website.
Klik hier voor de planning.

Mevr. de Visser is moeder geworden van haar
zoon ‘Pim’.
Dhr. Hendriks is opa geworden van
kleindochter ‘Maud’.

Boeken
Als school hebben we een contract met de firma Iddink.
Zij leveren op kosten van de school boeken rechtstreeks
aan het huisadres van de leerlingen. Afspraak is dat
Iddink gebruikte boeken kan leveren maar dat deze wel
netjes dienen te zijn. Wanneer de boeken niet netjes zijn,
verzoek ik u in te loggen op het account bij Iddink en
vervolgens een melding te maken op het pakket. Iddink
zal op de melding reageren.

Van harte gefeliciteerd!

Ouderavond
Klas 1 & 2: 8 september
De ouderavonden zullen dit schooljaar via
Microsoft Teams plaatsvinden.
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Schoolloket
OBC Elst werkt met de applicatie ‘Schoolloket’. Schoolloket is een digitaal betalingssysteem voor
het verwerken van uw betalingen (denk aan ouderbijdrage, kosten overige excursies en reizen)
aan de school. Schoolloket geeft u de mogelijkheid om direct betalingen via iDEAL of op
rekening af te handelen.
Hoe gaat Schoolloket in zijn werk? De werkwijze van het digitale betalingssysteem Schoolloket
is als volgt: De eerste keer ontvangt u een email met een link waar u uw account kunt activeren
en een eigen wachtwoord kunt kiezen. Deze email zal kort na aanvang van het nieuwe
schooljaar worden verstuurd. Als u vorig jaar al met schoolloket heeft gewerkt dan gelden
dezelfde login gegevens.
In de email aan alle nieuwe ouders zal een link zijn opgenomen waarop u kunt klikken.
Vervolgens kunt u uw wachtwoord instellen. In de applicatie kunt u zien welke artikelen klaar
staan voor betaling. Vervolgens selecteert u een betalingsmethode om de ‘artikelen’ aan te
schaffen. Via onze website (tabblad inloggen) zijn betalingen te allen tijde in te zien. Wanneer
er iets nieuws klaarstaat, ontvangt u een mail.
Vragen? Meer informatie over Schoolloket is te vinden op de website: https://www.obcelst.nl/item/veelgestelde-vragen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben
dan kunt u deze mailen naar: Ouderbijdrageelst@sgomb.nl
Alleen ouder/verzorger 1 krijgt informatie over Schoolloket. Deze ouder krijgt bericht wanneer
er een factuur klaar staat om te betalen.

Gemiste oproep
Het kan zijn dat u gebeld wordt door iemand van school, maar dat u op dat
moment niet bereikbaar bent. Uw nummerherkenning geeft dan het
algemene nummer van de school aan. Als u terugbelt, dan komt u terecht bij
de telefonist(e) aan de telefooncentrale. Deze kan helaas niet zien en/of
achterhalen door welke van de 60 collega’s u gebeld bent. In dringende
gevallen zal er altijd, door de betreffende collega, geprobeerd worden op een
ander bij ons bekend telefoonnummer contact te krijgen met één van de
ouders/verzorgers.

INTRODUCTIEACTIVITEIT BIJ
‘VAN AMERONGEN’
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Verzuim/verlof
Als een leerling ziek is of om een andere onverwachte reden niet naar school kan, moeten ouders
dit dezelfde dag vóór 9.00 uur telefonisch doorgeven aan de receptie.
Zodra de leerling weer op school is moet hij/zij een door de ouders/verzorgers ingevulde en
ondertekende blauwe kaart inleveren met daarop de reden voor het verzuim en de datum of data
waarop het verzuim plaatsvond. Afspraken zoals bezoek aan tandarts, orthodontist of huisarts
dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland te worden. Indien dat niet mogelijk is, moet
vooraf een blauwe kaart worden ingeleverd bij de administratie.
Als een leerling langdurig ziek is, neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers van de
leerling. Indien een leerling meerdere keren kortdurend ziek is, kan de school de leerling
aanmelden bij de schoolarts en/of bij het Zorg Advies Team.
Om buiten de schoolvakanties vrij te krijgen, moeten ouders zes weken voor de datum van
verlof een schriftelijk verzoek indienen bij de teamcoördinator. Hij/zij beslist of het
verzoek ingewilligd kan worden. In het verzuimprotocol staat exact beschreven in welke situatie
verlof gegeven kan worden.
Op onze website kunt u het verzuimprotocol nalezen en verlofformulieren downloaden:
https://www.obc-elst.nl/ouders/verzuim-verlof

Communicatie
Contact met u als ouder(s)/verzorger(s) verloopt voor een groot deel via telefoon, e-mail en
Magister. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat wij altijd beschikken over uw actuele
contactgegevens. Wijzigingen kunt u doorgeven via: Administratie.Elst@obcnet.nl
De 1e contactpersoon voor u als ouder/verzorger is de mentor van de klas. U kunt hem/haar
bereiken door een e-mail te sturen. Het e-mailadres is altijd de afkorting van de docent
@obcnet.nl.
Mevrouw Hoek heeft bijvoorbeeld als e-mailadres:
hmu@obcnet.nl.
Daarnaast is er allerlei informatie over de school terug te
vinden op onze website: https://www.obc-elst.nl/. Neemt u
ook eens een kijkje op onze social media?
Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube
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Eerste palen
OBC Elst in de grond!
De eerste palen van het nieuwe schoolgebouw van OBC Elst zijn de grond in gegaan! Onder
begeleiding van ontwikkel- en bouwpartner Giesbers Wijchen mochten leerlingen Luuk en Sem bij
dit bijzondere moment aanwezig zijn.
“De voorbereidingen zijn voltooid. We zijn er klaar voor. De aankomende maanden gaat er een
goede basis gelegd worden voor het gebouw. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een verdere
invulling voor de inrichting,” aldus het bouwteam.
Middels vlogs geven leerlingen Luuk en Sem iedereen een uniek kijkje achter de schermen! Hun
vlogs zijn te vinden op het YouTube-kanaal van OBC Elst en op www.obc-elst.nl/nieuwbouw. Klik
op onderstaande afbeelding om vlog nummer 2 te bekijken.
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Maatschappelijke Stage (MaS)
Tijdens de kennismakingsavond in de bovenbouw hebben ons veel vragen van ouders bereikt met
betrekking tot de maatschappelijke stage (MaS).
Een maatschappelijke stage houdt in dat leerlingen vrijwilligerswerk doen. Dit gebeurt bij grote
voorkeur buiten de lestijd om. Voor onze leerlingen biedt dit de mogelijkheid om kennis te maken
met de samenleving, door bijvoorbeeld te wandelen met ouderen, iets voor een sportvereniging te
betekenen of een bepaalde activiteit (mede) te organiseren. De maatschappelijke stage is sinds het
schooljaar 2014-2015 officieel niet meer verplicht. Echter heeft het OBC Elst ervoor gekozen om
leerlingen de mogelijkheid te bieden de maatschappelijke stage wel te volgen. We belonen onze
leerlingen er graag voor aan het einde van hun schoolloopbaan in het voorgezet onderwijs met de
uitreiking van een officieel certificaat voor hun extra inspanningen.
Door de voorzorgsmaatregelen die door de opkomst van Covid-19 momenteel in de samenleving in
acht moeten worden genomen, zijn ook wij opnieuw zoekende naar mogelijkheden hoe leerlingen
op een veilige manier aan de maatschappelijke stage kunnen voldoen. Hierbij zijn uiteraard de
regels en richtlijnen van het RIVM leidend en zijn de mogelijkheden momenteel beperkt(er).
In het schooljaar 2020-2021 ligt de coördinatie van de MaS bij mevrouw M. Boschma
(bmk@obcnet.nl). Voor vragen kan uw zoon/dochter via Magistermail met haar contact opnemen.
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Van de decaan mavo
Mevrouw S. Groenewoud
Hallo, mijn naam is Sonja Groenewoud en de meeste leerlingen/ouders kennen mij hier op school
als docent Duits. Met ingang van dit schooljaar heb ik de taken van de heer T. van Erp
overgenomen. Ik ben de nieuwe decaan voor alle mavo leerlingen.
Studiekeuze in coronatijden! Moeilijk maar niet onmogelijk!
Voorgaande schooljaren vonden er veel activiteiten plaats om een juiste beroepskeuze te maken.
Door coronamaatregelen gaan niet al deze activiteiten door, soms is het ook nog niet zeker of ze
daadwerkelijk door kunnen gaan.
Open dagen mbo
Veel mbo-scholen willen ook in deze tijden gewoon een open dag aanbieden voor iedereen. Is dit
niet mogelijk op de locaties zelf dan worden er open dagen en studiekeuzetrajecten op afstand
aangeboden voor studenten.
Zodra er meer bekend is, wordt er meteen informatie op hun websites geplaatst. Op onderstaande
links is meer informatie te vinden.
•
•
•
•

www.astrumcollege.nl
www.rijnijssel.nl
www.roc-nijmegen.nl
www.kiesmbo.nl
Gesprekken met de decaan
In verband met de richtlijnen van het RIVM zijn we genoodzaakt om gesprekken
met ouders via Microsoft Teams te voeren of via de telefoon. Uw kunt contact met
mij opnemen via s.groenewoud@obcnet.nl of gso@obcnet.nl. Leerlingen kunnen
natuurlijk bij mij op kantoor altijd even binnen komen.
Inlogcodes digitaal doorstroomdossier (DDD) - alleen voor mavo 4
Een dezer dagen krijgen alle leerlingen in mavo 4 een blaadje met daarop hun
persoonlijke inlogcode voor hun DDD. Dit blaadje is ontzettend belangrijk en
mogen de leerlingen NIET kwijtraken. Als zij het blaadje krijgen vraag ik aan alle
leerlingen om er een foto van te maken en deze aan u door te sturen. Dit om te
voorkomen dat ze niet meer weten wat hun code is.
Het kost veel tijd om een nieuwe code aan te vragen. Dat kan net te lang duren om
zeker geplaatst te worden bij een opleiding naar keuze.
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Cijfers examenkandidaten 2019-2020
Ondanks roerige tijden hebben onze examenkandidaten 2020 een prachtig eindresultaat neer
weten te zetten.

Zoals aangegeven in de brief die onlangs verstuurd is,
zijn alle leerlingen aanstaande maandag vrij.
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