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Hemelvaartsdag 
Volgende week, donderdag 21 mei 2020, is het Hemelvaartsdag; de dag dat wordt herdacht dat 

Jezus Christus is opgevaren naar de Hemel, naar God, zodat de Heilige Geest kon komen. In de 

bijbel staat dat Jezus Christus na zijn sterven en opstanding op een wolk naar de hemel ging. 

Jezus ging met zijn discipelen naar de berg. Hij vertelde dat het tijd was voor Hem om naar de 

hemel te gaan. Zijn leerlingen bleven verweesd achter. In deze heftige coronatijd is er op een 

andere manier ook sprake van achterblijvers. Voor sommige groepen verandert er zoveel, dat je 

het gevoel krijgt dat je wordt ingehaald door de tijd. Kleinkinderen of je eigen ouders in 

verpleegtehuizen die je niet mag bezoeken en die extra sterfgevallen laten ook veel verdrietige 

familie en vrienden achter. Ondanks de vooruitzichten en het routeboekje van de minister-

president is het een lastige tijd. 

Hemelvaartsdag is altijd op een donderdag. Als je weet wanneer Pinksteren en Pasen zijn kun je 

uitrekenen op welke dag dit is. Tien dagen voor Pinksteren en veertig dagen na Eerste Paasdag. 

Hoewel veel mensen vrij zijn, zal deze dag door de corona niet gevierd worden zoals anders met 

jaarmarkten, braderieën en andere evenementen.  

Een activiteit die wel door kan gaan, is het zogenaamde dauwtrappen. Dan wel RIVM-proof: twee 

aan twee en 1,5 meter met de achtervolgende fietsers. Extra vroeg opstaan om een fiets- of 

wandeltocht over bospaden en velden te maken waar de dauw nog op ligt. Dit is een traditie die is 

ontstaan, omdat vroeger vaak in alle vroegte processies werden gehouden om de Hemelvaart van 

Jezus te vieren. 

 

Vanaf een aardse heuveltop 

Ontsteeg Hij ons, om hogerop 

Verheerlijkt voort te leven. 

Hij raakte los van plaats en tijd, 

Zijn. Handen zegenend gespreid, 

Zijn hoofd als vorst geheven. 

Het was of Hij ons achterliet 

Als wezen, maar dat klopte niet. 

We bleken Koningszonen. 

Goed was het dat Hij afscheid nam: 

Hij heeft Zijn Geest gestuurd.  

Hij kwam voor altijd in ons wonen. 

 

Johan Prenger 

Jaargang 4 , nummer 15, 15 mei 2020 

 



 

Pagina 2 van 6 

 

Kaliumweg 2 • 3812 PT Amersfoort  • (033) 460 26 00 • info@hetelement.eu • 

www.hetelement.eu 

 

 

Onderwijs op afstand in een nieuwe jas 
Niet alleen het basisonderwijs ontmoet zijn leerlingen weer, maar Het Element ook. Momenteel 

nog mondjesmaat fysiek (zie het artikel ‘Praktijklessen leerjaar 3’ verderop in deze nieuwsbrief), 

maar hoofdzakelijk via Microsoft Teams. De afgelopen weken hebben wij via Magister opdrachten 

gedeeld met onze leerlingen. We willen de wederkerigheid in ons onderwijs verder opschroeven 

en zijn daarom deze week begonnen met het aanbieden van digitale lessen via Microsoft Teams. 

Een hele spannende taak die wij onszelf hebben opgelegd. 

 

Onze docenten zijn door collega’s geschoold om onze leerlingen via Teams uit te nodigen voor 

hun les en alles wat er verder bij komt kijken. De docenten plaatsen momenteel Forms in hun 

lessen, delen documenten, geven digitaal uitleg, beantwoorden vragen, chatten met onze 

leerlingen, houden hun klassenmanagement in de gaten en proberen op deze nieuwe manier hun 

lesstof over te brengen. Zowel docenten als leerlingen zijn zeer positief. Komende weken gaan we 

samen werken aan een verbetering van deze ingeslagen weg. Wij zijn in ieder geval heel trots op 

onze leerlingen en docenten. Dit is een gezamenlijke stap die wij samen met de leerlingen gezet 

hebben. Wilt u zien hoe het eruit ziet? Bekijk dan onderstaande foto's. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenten en leerlingen (in 

het opvanglokaal) aan het 

werk. 
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Regels bij online lessen 

Langzamerhand krijgt iedereen weer wat meer bewegingsvrijheid. Zo ook het onderwijs. Op dit 

moment komen enkele leerlingen op school om te gaan werken in de opvangklas. De vierdejaars 

leerlingen hebben deze week van hun mentor te horen gekregen of ze nog toetsen moeten 

herkansen en wanneer deze afgenomen gaan worden. Alle vierde klassers horen op 4 juni of ze 

geslaagd zijn; dan mag de vlag uit! 

 

Alle klassen 1, 2 en 3 krijgen op dit moment online les. Dat is wennen voor zowel de leerlingen 

als de docenten. En dat betekent ook iets voor de regels. Hoe praat je nu met elkaar online en 

hoe ben je in de les aanwezig? Mooi is het om te zien dat onze pedagogische pijlers we zien 

elkaar, we helpen elkaar, we luisteren naar elkaar, we vertrouwen elkaar en we respecteren  

elkaar goed worden nageleefd tijdens de online lessen. 

Belangrijk is het dat de leerlingen volgens het rooster aanwezig zijn bij de online les. Vanaf 11 

mei worden ook de absenties weer genoteerd. En belangrijke regels die zo vanzelfsprekend zijn, 

dat je ze bijna vergeet, zijn: 

• Als je iets in het gewone leven niet mag of doet, doe je dat dan ook online niet. 

• Luister naar de opdracht van de docent en ga niet in discussie. Dat leidt erg af van de les. 

• Krijg je een bericht via Teams, reageer dan snel terug. 

• Schrijf geen kwetsende en beledigende dingen – ook niet als grapje! 

• Negeer pesterijen of rotopmerkingen (meld dit wel aan de docent). 

• Lever het werk in zoals de docent het met je afspreekt. 

We hopen door op deze manier het onderwijs in te richten, de eventuele achterstanden kleiner te 

maken of zelfs helemaal weg te kunnen werken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schroom 

dan niet om ons dit te laten weten. Samen maken wij onze school en het onderwijs. 

 

De werkgroep pedagogiek en didactiek. 

 

Praktijklessen leerjaar 3 

Deze week zijn de praktijklessen voor de derdejaars leerlingen alweer op school gestart. In kleine 

groepjes komen de leerlingen naar school voor een herkansing en/of praktische afsluiting van 

het laatste profieldeel. Vanaf 2 juni start het laatste keuzevak en dan zijn de leerlingen voor de 

zomervakantie klaar met het beroepsgerichte vak. De leerlingen die er zijn, vinden het fijn om 

weer naar school te komen. Ze moeten wel wennen aan de ‘1,5 meter school’ en de richtlijnen 

van het RIVM die wij in de school hanteren.  

 

 
 

Extra herkansing SE3 leerjaar 3 

De meeste derdejaars leerlingen hebben hun schoolexamenopdracht SE3 ingeleverd. Wij komen 

erachter dat er bij sommige vakken relatief veel onvoldoendes zijn gescoord. Voor ons staat 

voorop dat leerlingen geen nadelige gevolgen mogen ondervinden door de huidige 

omstandigheden. Daarom krijgen alle leerlingen leerjaar 3 een extra herkansing voor SE3. Zij 

kunnen dan dus voor twee vakken het SE-resultaat verbeteren. Inschrijven voor deze extra 

herkansing gaat, net als de reguliere herkansing, via de inschrijvingsmodule in Magister. Deze 

staat vanaf a.s. maandag 18 mei t/m 24 mei open voor leerlingen onder het item ‘Activiteiten’.  
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Vertrouwenspersoon 
Een vertrouwenspersoon kan worden benaderd wanneer een 

medewerker of leerling te maken heeft met of weet of vermoeden 

heeft van seksuele intimidatie, agressie of geweld jegens anderen 

binnen de school. Een vertrouwenspersoon probeert de ernst van de 

klacht in te schatten, voordat – in overleg met de melder - eventueel 

besloten wordt tot een onderzoek. Gesprekken met een 

vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.  

Met het eerdere vertrek dit jaar van mevrouw Kruiter, was deze 

functie (deels) vrijgevallen. Wij zijn blij dat de DMR instemming heeft 

verleend om deze taak te laten vervullen door mevrouw Godee. 

Mocht je dus met één van bovengenoemde zaken geconfronteerd 

worden en behoefte hebben aan een gesprek, dan kun je altijd bij 

haar terecht. Wij wensen haar veel succes bij het vervullen van deze 

taak. De overige vertrouwenspersonen binnen de school zijn 

overigens de heren Batenburg en Halfwerk. 

 

De anderhalve meter school 

Zoals nu de verwachting is, zullen de scholen voor VO onder strikte voorwaarden per 2 juni (de 

dinsdag na Pinksteren) weer opengaan. Het is nog geen definitief besluit. Dat wordt naar 

verwachting halverwege volgende week door het kabinet genomen. Toch wil ik u alvast 

informeren over de wijze waarop Het Element zich voorbereidt op deze grote verandering. De 

anderhalve meter school zal zeker veel impact hebben op de dagelijkse lessen.  

We zullen opnieuw moeten ondervinden hoe we het contact met de kinderen kunnen 

optimaliseren en op een kwalitatief goede manier les kunnen geven. Dit is een grote uitdaging. 

 

Vanuit onderwijsorganisaties als CNV Onderwijs, AOb, FvOv en VO-raad is een voorlopig protocol 

Opstart voortgezet onderwijs opgesteld. Wij zullen dit protocol volgen en uitvoeren. 

Om dit goed te kunnen doen is de werkgroep anderhalve meter school opgericht uit de 

verschillende geledingen van Het Element. Deze werkgroep is twee keer bijeen geweest en daar 

zijn de hieronder genoemde vraagstukken aan de orde geweest.  

• Hoe groot wordt een klas? 

• Als er les wordt gegeven aan een halve klas, wat doet dan de andere helft van de klas? 

• Wie maakt een nieuwe klasindeling en hoe communiceren we dat? 

• Hoe moet een lokaal worden ingedeeld zodat 1 ½ meter kan worden gehandhaafd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een proefopstelling van de nieuwe lokaalindeling 

 

• Wat wordt de looproute in de school en hoe maken we die zichtbaar? 

• Wat wordt het nieuwe rooster, zodat alle leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen? 

• Hoe gaan we om met de hygiëne? 

• Wat te doen met het gebruik van de leerlingenkluisjes? 

• Hoe communiceren we de nieuwe schoolregels? 

• Hoe organiseren we de pauzes? 
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Kortom heel veel vragen en op vele van bovenstaande vragen is 

inmiddels een antwoord vastgesteld. We kiezen er echter nu nog voor 

om eerst het besluit van het kabinet af te wachten alvorens we u 

definitief informeren. Directeur Janssen zal u via de e-mail rond 21 mei 

formeel informeren over bovenstaande onderwerpen. Wilt u/willen 

jullie (leerlingen) alvast een zeer reële indruk krijgen over hoe de 

school er na 1 juni uit zal zien, klik dan op de onderstaande link van 

een filmpje gemaakt door het jeugdjournaal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA&feature=youtu.be  

 

Jan van Duivenvoorde 

 

 

Euroweg 23 

 

 

Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen gaat de planning voor de inrichting van de 

toekomstige nevenlocatie op de Euroweg 23 gewoon door. Gelukkig maar, want per eind 

augustus moeten de leerlingen er les kunnen krijgen. Hiernaast ziet u de bijna definitieve indeling 

waar de twee praktijkruimtes voor Z&W en D&P (links), de theorielokalen (midden boven) en de 

pauzeruimte met winkeltje (rechtsonder) zichtbaar is, als ook een aantal kantoortjes en de 

receptie.  

 

Jan van Duivenvoorde 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA&feature=youtu.be
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Nieuwbouw Kaliumweg 2 

Hieronder ziet u/zien jullie een overzicht van het ontwerp van onze nieuwe school op de 

Kaliumweg 2. Tot nu toe ondervinden we geen vertraging en verloopt alles volgens plan. 

 


