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De vlag kan uit!  
Toen de lockdown werd afgekondigd, kwam snel daarna het bericht dat het Centraal Examen niet 

zou doorgaan. Misschien voor sommige leerlingen een kleine opluchting, maar hoe nu verder? 

Dat was in het begin toch wel de vraag. Uiteindelijk is er keihard door docenten en leerlingen 

gewerkt om het Schoolexamen goed af te ronden en met elkaar op een hoogwaardig niveau de 

vakken af te sluiten. 

 

Belangrijke vaardigheden in het leven zijn flexibiliteit, doorzettingsvermogen en het kunnen 

omgaan met onverwachte situaties. De afgelopen tijd is op deze vaardigheden een groot beroep 

gedaan. Onze eindexamenleerlingen hebben laten zien dat zij deze vaardigheden zeker bezitten. 

Zij hebben zich in een zeer moeilijke tijd gefocust op hun einddoel en het maakt mij dan ook heel 

erg trots dat we dit jaar zulke mooie slagingspercentages hebben. Een pluim voor jullie! 

   
  Geslaagd Voorlopig afgewezen Totaal 

Locatie Studie aantal percentage aantal percentage aantal 
Hooglandseweg LWT 1 100% 0 0% 1 
 BB 44 98% 1 2% 45 
 KB 49 100% 0 100% 49 
 Totaal 94 99% 1 1% 95 
       

Kaliumweg BB 24 100% 0 0% 24 
 KB 98 100% 0 0% 98 
 Totaal 122 100% 0 0% 122 

  

Koen Janssen 

directeur 
 

Nieuwe leerlingen 

Afgelopen woensdag hebben alle leerlingen voor leerjaar 1 voor het schooljaar 2020/2021 thuis 

een bevestigingsbrief ontvangen dat ze geplaatst zijn. Hiermee zijn ze officieel leerling van Het 

Element. Na de aanmelding op 15 maart jl. hebben collega’s de dossiers doorgenomen, 

basisscholen bezocht en zijn er gesprekken gevoerd met ouders en leerlingen om vraag en 

aanbod goed op elkaar af te stemmen. Helaas konden we een enkele leerling niet toelaten, 

omdat niet de ondersteuning geboden kon worden die gewenst was.  

 

Uiteindelijk starten we met 164 leerlingen die verdeeld zijn over 8 klassen. Vier klassen met 

leerlingen (84) die gekozen hebben voor de dienstverlening-route en vier klassen met leerlingen 

(80) die voor de oriëntatie- dan wel techniekroute gaan.  

 

In de brief zijn ouders en leerlingen uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de mentoren 

op woensdag 1 juli of donderdag 2 juli; een mooi moment om elkaar te zien, de eerste indrukken 

van elkaar op te doen en informatie te delen die van belang is.  

Daarnaast zullen wij alle leerlingen nog uitnodigen voor een kennismakingsdag op woensdag  

8 juli a.s. van 13.30-15.30 uur op de Hooglandseweg. Dan zien ze hun klasgenoten, de mentoren 

(opnieuw), maken we kennis met elkaar en delen alvast de informatie voor het volgend 
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schooljaar. Natuurlijk zullen we ook dan rekening houden met de richtlijnen van het RIVM. We 

zien er naar uit om elkaar te ontmoeten. Een officiële uitnodiging hiervoor wordt nog verstuurd.  

 

Johan Prenger 

 
Wijziging laatste weken schooljaar 

Vanwege de verhuizing van de school tijdens de zomervakantie dient een 

aantal hieraan gerelateerde voorbereidingswerkzaamheden voor die tijd 

opgepakt c.q. uitgevoerd te worden. Dit betekent dat wij de aan het begin 

van het jaar toegestuurde jaarplanning niet meer zullen volgen, voor zover 

dat door de coronamaatregelen al niet het geval is. De lessen zullen dan 

in ieder geval niet meer volgens het rooster gegeven kunnen worden en 

voor leerlingen zullen soms andere zaken of een ingelaste vrije dag op het 

rooster staan. Hieronder vindt u een overzicht van de komende weken: 

 

• Maandag 15 juni t/m woensdag 8 juli: lessen volgens rooster 

• Dinsdag 7 en woensdag 8 juli: Diploma-uitreikingen voor geslaagden van leerjaar 4 

Kaliumweg (nadere informatie volgt z.s.m.) 

• Donderdag 9 en vrijdag 10 juli: Opruim- en inpakdagen voor het personeel en 

boeken/sleutelinleverdagen* voor de leerlingen > leerlingen zijn verder vrij. 

• Donderdag 9 juli: Diploma-uitreikingen voor geslaagden van leerjaar 4 Hooglandseweg-

Noord (nadere informatie volgt z.s.m.) 

• Maandag 13 juli: 1e en 2e uur: leerlingen van groep A bereiden op school het 

portfoliogesprek van woensdag 15 juli voor > leerlingen van groep B zijn vrij. 

• Dinsdag 14 juli: 1e en 2e uur: leerlingen van groep B bereiden op school het 

portfoliogesprek van woensdag 15 juli voor > leerlingen van groep A zijn vrij.  

Aansluitend hierop vinden voor het personeel de rapportvergaderingen plaats, zodat de 

rapporten bij het portfoliogesprek van woensdag uitgereikt kunnen worden. 

• Woensdag 15 juli: Portfoliogesprekken conform schema zoals met de mentor afgesproken 

• Donderdag 16 juli: Laatste opruim- en inpakdag voor het personeel > leerlingen zijn vrij. 

• Vrijdag 17 juli: Jaarafsluiting personeel > leerlingen zijn vrij. 

• Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus: Zomervakantie 

 

* = Zie nadere informatie hierover in het artikel ‘Boeken, sleutels en laptops inleveren’ hieronder. 

 

Boeken, kluissleutels en laptops inleveren  

Nog een paar weken en dan zit het schooljaar er weer op. Voordat de schooldeuren definitief 

sluiten, dient echter een aantal zaken met betrekking tot het inleveren van spullen geregeld te 

zijn. Hieronder een uiteenzetting van de te ondernemen acties: 

 

* Inleveren huidige boeken  

De bij de firma Iddink gehuurde boeken dienen aan het eind van het 

schooljaar weer ingeleverd te worden. Dit gebeurt op school en op verzoek 

van Iddink ook ‘coronaproof’, dus gedurende een ruimere tijdsspanne per 

klas of leerjaar en met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. 

Evenals andere jaren ontvangen de leerlingen/ouders de inleverinformatie (inleverformulier en 

instructies over het inleveren van welke boeken) op het e-mailadres van het bij Iddink 

aangemaakte account toen de boeken besteld zijn. Hun boeken ingepakt in een plastic tas 

leveren de leerlingen verrvolgens in op school. Dit gaat volgens onderstaande schema’s: 

 

Kaliumweg (inleveren op de administratie, naast de conciërgebalie) 

- Donderdag 9 juli van 09.00-12.00 uur: leerjaar 4 

- Donderdag 9 juli van 13.00-16.00 uur: leerjaar 1 

- Vrijdag 10 juli van 09.00-12.00 uur: leerjaar 2 

- Vrijdag 10 juli van 13.00-16.00 uur: leerjaar 3 
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Het kan zijn dat in de inleverinformatie van Iddink andere data c.q. tijden genoemd worden. 

Bovenstaand schema is echter leidend. 

 

Hooglandseweg-Noord (inleveren in de hal bij de leerlingeningang) 

 

Donderdag 9 juli  Vrijdag 10 juli 

KLAS GROEP A  KLAS GROEP B 

H1DT2 08.30 uur  H1O2 08.30 uur 

H1O2 08.45 uur  H2H 08.45 uur 

H2H 09.00 uur  H2T 09.00 uur 

H2T 09.15 uur  H2TE 09.15 uur 

H1DT1 09.30 uur  H1DT1 09.30 uur 

H1O1 09.45 uur  H1DT2 09.45 uur 

H2TE 10.00 uur  H1O1 10.00 uur 

H2Z1 10.15 uur  H2Z1 10.15 uur 

H2Z2 10.30 uur  H2Z2 10.30 uur 

H3E 10.50 uur  H3Z2 10.50 uur 

H3H 11.05 uur  H3T1 11.05 uur 

H3T1 11.20 uur  H3Z1 11.20 uur 

H3T2 11.35 uur  H3E 11.50 uur 

H3Z1 11.50 uur  H3H 12.05 uur 

H3Z2 12.05 uur  H3T2 12.20 uur 

H4E 13.10 uur  H4E 13.10 uur 

H4H 13.25 uur  H4H 13.25 uur 

H4L 13.40 uur  H4L 13.40 uur 

H4T 13.55 uur  H4T 13.55 uur 

H4Z1 14.10 uur  H4Z1 14.10 uur 

H4Z2 14.25 uur  H4Z2 14.25 uur 

 

Het kan zijn dat in de inleverinformatie van Iddink andere data c.q. tijden genoemd worden. 

Bovenstaand schema is echter leidend. 

 

Let op! Zonder inleverformulier kun je geen boeken inleveren. Alleen boeken, vermeld op het 

inleverformulier, dienen te worden ingeleverd. Heb je geen inleverformulier ontvangen of ben je 

het formulier kwijt? Dan kun je dit 2 weken voor het inleveren van je boeken downloaden op 

www.iddink.nl/downloads. Het overzicht dat in beeld komt, print je vervolgens uit. Na het 

inleveren, ontvang je een kaartje dat als inleverbewijs geldt. 

 

Het kan zijn dat er tijdens het inleveren een korte wachtrij ontstaat, waarvoor we begrip vragen. 

Mocht je verhinderd zijn je boeken in te leveren dan kun je iemand anders vragen je boeken in te 

leveren. Vergeet dan niet ook het inleverformulier aan die persoon mee te geven. Eventueel kun 

je de boeken ook op eigen kosten naar Iddink opsturen, maar dan ontvang je geen inleverbewijs. 

Het opsturen dient dan wel uiterlijk 10 juli te gebeuren, omdat er anders een boete volgt. 

 

* Inleveren kluissleutels 

 

Kaliumweg 

Omdat deze locatie aan het eind van het schooljaar sluit, dienen àlle kluissleutels  
ingeleverd te worden. De kluisjes worden volgend schooljaar herverdeeld over de 

Hooglandseweg-Noord en de Euroweg en de leerlingen krijgen daar aan het begin 

van het schooljaar een nieuw kluisje met een sleutel. Veel leerlingen van leerjaar 

1, 2 en 3 hebben hun sleutel de afgelopen dagen al ingeleverd. Op de boeken-

inleverdag is hiervoor voor degenen die dit nog niet gedaan hebben de laatste 

mogelijkheid. Als de kluissleutel niet wordt ingeleverd, krijgen deze leerlingen 

volgend jaar op de Hooglandseweg-Noord of Euroweg wel een nieuwe kluissleutel, maar krijgen zij 

http://www.iddink.nl/downloads
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geen borg retour als zij van school gaan, omdat de borg dan gebruikt is voor de bekostiging van 

de nieuwe sleutel. Leerlingen die de school dit schooljaar verlaten, krijgen hun borg wel retour, 

mits de schoolfacturen de afgelopen jaren volledig zijn betaald. 

 

Leerlingen van leerjaar 4 dienen hun kluissleutel op 9 juli van 09.00-12.00 uur (gelijk met het 

boeken inleveren) in te leveren bij de conciërgebalie en ontvangen dan hun borg terug, mits de 

schoolfacturen de afgelopen jaren volledig zijn betaald. 

 

Hooglandseweg-Noord 

Leerlingen van leerjaar 4 dienen hun kluissleutel gelijktijdig met het inleveren van hun boeken in 

te leveren bij de conciërge en ontvangen dan hun borg terug, mits de schoolfacturen de 

afgelopen jaren volledig zijn betaald. Leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 behouden hun kluisjes van 

het afgelopen schooljaar en hoeven dus geen sleutel in te leveren. 

 

* Inleveren laptops 

Om in de coronatijd goed thuis te kunnen werken, heeft een 

aantal leerlingen een laptop van school in bruikleen gekregen. 

Leerlingen uit leerjaar 1, 2 of 3 die zo’n laptop hebben, kunnen 

deze voorlopig nog houden, omdat nog niet bekend is of die nog 

nodig is aan het begin van het nieuwe schooljaar. Leerlingen uit 

leerjaar 1, 2 of 3 die naar een andere school gaan en een 

laptop in bruikleen hebben, dienen deze gelijktijdig met het 

inleveren van de boeken in te leveren. Hetzelfde geldt voor de leerlingen uit leerjaar 4. Denk 

eraan ook het snoer en de oplader mee te nemen alsmede de bij uitgifte ontvangen en 

ondertekende bruikleenovereenkomst. 

 

Kaliumweg 

De laptops dienen ingeleverd te worden bij de conciërgebalie. 

 

Hooglandseweg-Noord 

De laptops dienen ingeleverd te worden in de hal bij de leerlingeningang. 

 

Bestellen nieuwe schoolboeken  

De nieuwe leerlingen van leerjaar 1 ontvangen op de introductiedag van 8 juli a.s. uitgebreide 

informatie over het bestellen van de boeken. 

De boeken voor het nieuwe schooljaar voor leerlingen van de leerjaren 2, 3 en 4 dienen vóór 

maandag 20 juli 2020 besteld te worden. Log hiervoor in op www.iddink.nl/bestellen met je 

persoonlijke Iddink accountgegevens. Je kunt dit het beste doen als je na het portfoliogesprek 

van 15 juli weet in welke klas of welk profiel je volgend 

jaar les krijgt en of je een kader- of basisopleiding volgt. 

De rest wijst zich dan vanzelf. Als de boeken op tijd 

besteld zijn, worden ze in de periode van maandag 3 t/m 

zaterdag 29 augustus op het opgegeven huisadres 

bezorgd. Ben je niet thuis? Dan ontvangt je een kaartje in 

de brievenbus met aanwijzingen waar je je pakket kunt 

ophalen. 

 

Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan contact op met de klantenservice van Iddink via 

www.iddink.nl/contact of via tel: 0318-648761. 

 

Mentorenoverzicht nieuwe schooljaar 

Daar er al regelmatig vragen komen over de klassen/mentorverdeling van volgend schooljaar, 

hebben wij hieronder de planning vermeld, zoals die momenteel gemaakt is. Dit is echter nog wel 

onder voorbehoud, want door het in- en uitstromen van leerlingen kunnen er altijd nog wijzigingen 

ontstaan, die een andere verdeling vragen. 

http://www.iddink.nl/contact
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De klassen met een ‘E’ in naam zijn gesitueerd op de Euroweg, die met de ‘H’ op de 

Hooglandseweg-Noord. 

 

Klas  Mentor(en)  

  

H1A  Mevr. M. v.d. Stoel en mevr. S. v.d. Knaap 

H1B  Dhr. M. Koetsier en mevr. L. Vanmechelen 

H1C  Dhr. M. Halfwerk en dhr. R. Schoonhoven 

H1D  Dhr. M. v.d. Berg en dhr. F. Baart 

H1E  Mevr. T. Zervaas en mevr. E. de Graaf 

H1F  Dhr. M. Jackson en mevr. S. Honnef 

H1G  Mevr. L. Boomgaard en mevr. J. Hakkesteegt 

H1H  Dhr. T. Ham en dhr. F. Hendrikse 

  

E2DP  Dhr. I. van Witzenburg 

H2EO  Mevr. S. van Druten 

H2TN1  Dhr. P. Schaap en mevr. I. Kerkhof 

H2TN2  Dhr. G. Hoogendijk en nog te benoemen docent natuurkunde 

H2TN3  Dhr. J. Stukker 

H2ZW1  Mevr. G. v.d. Wijngaard en mevr. M. v.d. Linde 

H2ZW2  Dhr. T. Schalks en mevr. T. Oldewarris 

  

E3DP  Dhr. D. v.d. Kuijlen 

H3EO  Dhr. T. te Beek 

H3H  Mevr. M. van Os 

K3TN1  Dhr. W. v.d. Bovenkamp 

K3TN2  Dhr. B. Verbeek 

K3TN3  Dhr. W. den Tuinder en dhr. R. Hansma 

E3ZW  Mevr. C. Godee 

H3ZW1  Mevr. T. van Oosten 

H3ZW2  Dhr. B. Joël en dhr. J. Schrijer 

  

E4DP  Mevr. S. Saffrie 

E4EM  Dhr. J. Wind 

H4EO  Dhr. J. Schut 

H4H  Dhr. F. Geurtz 

H4LWT  Mevr. S. Wijnbelt 

H4TN1  Mevr. J. Hofman 

H4TN2  Mevr. L. Gijben 

H4TN3  Mevr. R. van de Stadt 

E4ZS  Dhr. S. Onland 

E4ZW  Dhr. J. Versluis 

H4ZW1  Mevr. C. Kruithof 

H4ZW2  Mevr. G. de Bont en mevr. R. de Blois 


