
Pagina 1 van 2Kaliumweg 2, 3812 PT Amersfoort  • (033) 460 26 00 • info@hetelement.eu • 

www.hetelement.eu

We gaan weer van start! 
Na een lange periode waarin we onze leerlingen op afstand hebben voorzien van onderwijs gaan 

we per 2 juni weer open. Wij zijn blij om de leerlingen weer op school te kunnen ontvangen, zodat 

het 'echte contact' weer tot stand kan komen. We begrijpen heel goed dat de afgelopen periode 

voor u en uw kind een grote impact heeft gehad. Daarom starten we aanstaande dinsdag eerst 

met de mentor op. Er is aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen en de wijze waarop 

we in de komende periode het onderwijs inrichten. 

De nieuwe manier van werken vraagt veel afstemming en discipline. 1,5 m afstand bewaren is 

soms best ingewikkeld en toch zullen we ons hieraan moeten houden. Ook dit kunnen we alleen 

samen tot een succes maken. Gisteren heeft u een e-mail gehad met aandachtspunten en een 

link naar een videoboodschap. Het samen doornemen van deze punten en het bekijken van de 

video helpt ons en uw kind om aanstaande week goed te kunnen starten.  

De afgelopen periode heeft ons geleerd dan we zeer flexibele en zelfstandige leerlingen hebben, 

die goed in staat zijn met grote veranderingen om te gaan. Dit geeft vertrouwen en ik kijk er dan 

ook naar uit om uw kind aankomende week weer te begroeten.  

Namens alle medewerkers van Het Element wens ik u prettige Pinksterdagen toe. 

Koen Janssen 

directeur 

Uitslagdag examen leerjaar 4 

Hoewel het voor veel leerlingen al bekend is of ze al dan niet geslaagd zijn, willen wij het officiële 

moment van het bellen over de uitslag niet verloren laten gaan. Op donderdag 4 juni a.s. zullen 

de mentoren daarom vanaf 14.00 uur de leerlingen informeren. Eerst zullen degenen gebeld 

worden die niet geslaagd zijn en/of nog in aanmerking komen voor een herkansing. Daarna zijn 

de geslaagden aan de beurt en kan de vlag in top.  

Vanwege de coronamaatregelen nodigen wij de leerlingen niet, zoals normaal gebruikelijk is, op 

school uit voor het ophalen van hun cijferlijst. De behaalde eindresultaten zijn vanaf het moment 

van bellen zichtbaar in Magister.  

Data diploma-uitreikingen 

Vanaf 1 juli a.s. mogen er weer grotere groepen mensen tot 100 personen bijeenkomen, echter 

wel met 1,5 meter afstand tot elkaar. Daar wij op onze scholen niet over dermate grote ruimtes 

beschikken dat dit tijdens een diploma-uitreiking haalbaar is, hebben wij besloten de uitreikingen 

op een andere manier te organiseren. Daarnaast waren de corona-

maatregelen op het moment van de opstart van de voorbereidingen 

nog niet versoepeld en moesten wij een modus vinden om dit 

uitvoerbaar te maken met de informatie die we toen hadden.  

De exacte invulling wordt nog nader voorbereid en hierover ontvangen 

de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers tijdig bericht. Wel zijn 

hierdoor de oorspronkelijke data en tijden van de diploma-uitreikingen 

gewijzigd. Hieronder een overzicht van de data waarop welke klassen 

verwacht worden. De uitreikingen vinden plaats tussen 16.00 en 22.00 

uur die dag. De locatie en precieze tijd per klas worden nog later 

gecommuniceerd: 
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• Dinsdag 7 juli 2020: de klassen K4TN1, K4TN2, K4ZW1 en K4ZW2

• Woensdag 8 juli 2020: de klassen K4DP, K4EM en K4EO

• Donderdag 9 juli 2020: alle examenklassen van Hooglandseweg-Noord

5 juni: roostervrije dag 

Aanstaande vrijdag 5 juni 2020 zijn alle leerlingen, conform het overzicht van roostervrije dagen, 

lesvrij. Het is dan één van onze leerlingenbespreekdagen. Op die dag bespreken we, naar 

aanleiding van de input van alle docenten, alle leerlingen. We maken groepsaanpakken, kijken 

waar we onze aanpak kunnen verbeteren en welke leerlingen extra ondersteuning/uitdaging 

kunnen gebruiken. Op deze dagen hoeven de leerlingen dus ook geen lessen online te volgen. 

Vakantie-overzicht en roostervrije dagen volgend schooljaar 

Hieronder een overzicht van de vakanties en roostervrije dagen voor leerlingen en personeel het 

komend schooljaar: 

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021 
Tweede Paasdag: 5 april 2021 
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaartsdag en vrijdag erna: 13 en 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021 
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021 

Leerlingen hebben naast dit vakantierooster nog recht op 6 roostervrije dagen. Het personeel 
heeft op die momenten een studiedag of andere activiteiten. Deze dagen zijn als volgt 
verdeeld: 

Maandag 31 augustus 2020 
Dinsdag 1 september 2020 
Woensdag 7 oktober 2020 
Maandag 14 december 2020 
Donderdag 18 maart 2021 
Vrijdag 16 juli 2021 




