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Toch een vertrouwde Elementaire Deeltjes 
Ondanks dat u de afgelopen weken regelmatiger informatie van ons ontvangen heeft dan 

normaal, willen wij de reguliere verzending van onze nieuwsbrief toch ook handhaven. Er zijn 

immers ook nog  ‘niet-coronagerelateerde’ zaken gaande in school, die wij u niet willen 

onthouden. Hierbij dus een vertrouwde ‘Elementaire Deeltjes’, maar derhalve niet minder 

belangrijk of interessant. 

 

Vertrouwen is met zekerheid hopen. Het is geloven in iemands goede trouw en eerlijkheid. 

Vertrouwen moeten we ook hebben in dit coronatijdperk; in onze premier Rutte en zijn adviseurs. 

Onzekerheden zullen ook de komende weken nog blijven en achteraf is alles altijd duidelijker, 

maar het kabinet vertrouwt terecht op de kennis en kunde van het RIVM.  

 

Vertrouwen moeten we ook hebben in elkaar in deze digitale onderwijstijd. Docenten in leerlingen 

en ouders,  en ouders en leerlingen in de school. Alleen op die manier kunnen we goed onderwijs 

geven en volgen. Maar er gebeuren hele mooie dingen en het leren op afstand werkt, wetende 

dat het in deze nieuwe situatie ook soms zoeken is. Sommige leerlingen missen de structuur van 

de klas of een opdracht niet op tijd klaarstaat. Laten we in alles wat we doen 

hiermee rekening houden. 

Bij het missen van de structuur van de school is het voor 

leerlingen belangrijk om een goed dagritme aan te 

houden: op tijd opstaan, ontbijten, klaar voor de eerste 

les om 08.30 uur, de opdrachten maken, digi-

instructies volgen via Teams, korte pauze, lunch en 

ontspanning, opdrachten afmaken en inleveren, 

avondeten en chillen. Zorg voor voldoende beweging 

volgens de lessen van LO, blijf lachen en blijf vooral 

gezond! 

Johan Prenger  

Personeel 

Per 1 april (geen grap) is mevrouw L. Hartman als docent BWI bij Het Element gestart. We heten 

haar van harte welkom! Wederom een nieuwe collega bij techniek, waar we erg blij mee zijn!  

Nog steeds zijn we op zoek naar een docent PIE en een docent M&T. Momenteel is het allemaal 

goed op te vangen; de heer Van Honschoten (PIE) en de heren Hansma en Doornekamp (M&T) 

maken er het beste van. Voordat alle lessen weer gaan draaien en voor komend schooljaar zijn 

we nog hard bezig om geschikte kandidaten te vinden! 

 

Voor de klassen 1B, 2TN en 2DP is met ingang van deze week de heer Frans Baart benoemd als 

docent wiskunde. Daar zijn we blij mee. Hij is nog studerende, maar heeft de nodige ervaring met 

de doelgroep en het onderwijs. Het is al een uitdaging om gedurende een schooljaar te starten 

als docent, maar in deze situatie, met leren op afstand, natuurlijk helemaal. Samen met de 

vakgroep pakt hij de digitale lessen op en is hij, via Teams, als docent beschikbaar voor vragen 

over de lesstof. Dat kan dan voor leerlingen zomaar een eerste kennismaking zijn met hun 

nieuwe docent.  
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Techniek bouwt door! 

Doordat de lessen stilliggen, heeft de sterk vernieuwde sectie techniek wat meer tijd om aan het 

lokaal te bouwen. Ze laten u graag zien dat ze met veel plezier en hard werken mooie dingen aan 

het maken zijn. Zo is er in no time een nieuwe balie gemaakt, zijn er zelfgemaakte kasten voor 

leerlingen gemaakt, is er een schilderhoek bijgekomen en nog veel meer. Alles om straks nog 

beter het onderwijsprogramma te kunnen draaien. Overigens is het erg handig dat deze collega's 

alles zelf kunnen ... 

 

 

Aanmeldingen klas 1 

Met trots kunnen we hier melden dat we op dit moment 165 aanmeldingen hebben voor het 

nieuwe schooljaar. Een mooi resultaat en ruim 30 leerlingen meer dan vorig jaar. Zoals het er nu 

naar uitziet starten we met 8 eerste klassen op de locatie Hooglandseweg-Noord. Nu zijn we druk 

bezig met de screening van de aanmeldingen en de warme overdrachten met de basisscholen om 

ervoor te zorgen dat iedere leerling een plekje in één van de klassen krijgt.  

 

Keus profiel leerjaar 1  

Komende week zou in de portfoliogesprekken met leerlingen en ouders de keus voor het profiel 

voor het tweede leerjaar gekozen worden. De keus zal nu in de wekelijkse gesprekken tussen 

mentor en leerling opgepakt worden. Dat is mede van belang omdat we zo snel mogelijk 

(woensdag) met opdrachten voor de lessen van het beroepsgerichte vak willen beginnen zoals dit 

op het rooster staat. Gelukkig zijn de mentoren, leerlingen en u als ouders regelmatig met elkaar 

in gesprek en is voor de meesten wel bekend welk profiel ze kiezen.  

 

MBO-keuze leerjaar 3 voor leerjaar 4 volgend schooljaar 

Daar er op moment vanuit de overheid nog geen duidelijkheid gegeven is over de afronding van 

het centraal schriftelijk praktijkexamen voor leerjaar 3, is ook de keuze voor het traject met de 

mbo-lesdag(en) en/of stage in leerjaar 4 (in de doorlopende leerlijn) uitgesteld. Dit hangt namelijk 

nauw met elkaar samen; als er geen praktijkexamen vmbo is gedaan, kunnen er geen lessen op 

het mbo gevolgd worden. De overheid heeft aangegeven omstreeks 6 april meer duidelijkheid 

hierover te verschaffen. We komen daarna dan zo spoedig mogelijk bij u hierop terug. 
 

Voortgang nevenlocatie Euroweg 23 en Nieuwbouw 

Naast alle inspanningen voor het leren op afstand waar medewerkers, leerlingen en 

ouder(s)/verzorger(s) druk mee zijn en waar we erg veel waardering voor hebben, gaan de 

voorbereidingen voor de nieuwbouw, maar ook voor de locatie Euroweg rustig door.  

 

Euroweg 23 

Afgelopen weken zijn er afspraken en ontwerpen gemaakt voor de inrichting van de afdelingen 

Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten (die nu op de Kaliumweg zijn). Met veel 

enthousiasme is hieraan gewerkt en het worden straks twee mooie, moderne en goed 

geoutilleerde afdelingen.  
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De komende weken wordt ook de 

digitale infrastructuur ontworpen en 

gaan we in gesprek met de 

medewerkers die de theorievakken 

aldaar gaan geven en met het 

onderwijsondersteunend team voor 

de algemene inrichting van de 

kantine, een winkeltje, de entree, 

fietsenstalling enz. Vooralsnog 

verloopt alles volgens planning. 

 

Nieuwbouw Kaliumweg 2  

Misschien niet voor alle ouders in leerlingen interessant maar mogelijk wel voor toekomstige 

broertjes/zusjes en of familieleden/kennissen is de ontwikkeling van onze nieuwe school op de 

Kaliumweg. De planning is nog steeds ongewijzigd en we verwachten in het voorjaar van 2023 

het nieuwe gebouw in gebruik te nemen. Met de ontwikkeling van de nieuwbouw zijn veel 

collega’s maar ook leerlingen betrokken. We hebben gemerkt dat de inbreng van onze leerlingen 

cruciaal is geweest voor het uiteindelijke ontwerp. Natuurlijk zijn we daar erg blij mee. Het 

Voorlopig Ontwerp (VO) is nu af. De volgende fase naar het Definitief Ontwerp (DO) wordt 

komende week gestart. Hieronder ziet u een impressie van de buitenkant van het gebouw.  

 

 
 

Hoewel het ondersteunend 

personeel momenteel niet allemaal 

zijn gewone taken kan uitvoeren, 

betekent dit niet dat er achterover 

geleund wordt. Zo is de heer Vicente 

Lopes, verzuimcoördinator en in zijn 

vrije tijd een bevlogen muzikant, al 

anticiperend bezig. Voor het 

muzieklokaal in de nieuwe school is 

hij thuis cajóns (percussie-instru-

menten/handtrommels met een 

slagvlak van hout) aan het maken.  


