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Hoe verder? 
De persconferentie van afgelopen woensdag bevatte veel verruiming en goed nieuws. De 

maatregelen zoals eerder afgekondigd voor het voortgezet onderwijs komen voor een groot deel 

te vervallen en we mogen met alle leerlingen weer naar school! Om de nieuwe richtlijnen goed te 

kunnen interpreteren is er meer tijd nodig en het is dan ook niet reëel om hier per 1 juli mee van 

de start te gaan. Daarom blijven we tot aan de vakantie op de huidige manier werken en starten 

we per het nieuwe schooljaar met hele klassen op school. Over de verdere uitwerking van de 

regels en de start van het schooljaar zal ik u in de laatste schoolweek berichten. Het verruimen 

van de maatregelen is iets dat wij met zijn allen voor elkaar hebben gekregen. Wij zien dat 

leerlingen hard hun best doen om de regels op een juiste wijze uit te voeren en zijn blij dat de 

afgelopen periode goed is verlopen. De komende drie weken is het nog even volhouden, maar dat 

gaat vast lukken. We kijken uit naar het moment dat alle leerlingen er weer zijn. 

 

Koen Janssen 

directeur 

 

 

Gewijzigd PTA leerjaar 3 

Door de huidige omstandigheden waren wij genoodzaakt het Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA) aan te passen. Deze aanpassingen hebben betrekking op de laatste twee 

perioden van leerjaar 3 vanaf 16 maart. Op onze website zijn dit gewijzigde PTA voor leerjaar 3 en 

een aangepast examenreglement te lezen c.q. te downloaden. U vindt deze via de kop ‘Index’ 

onder het item ‘Examenreglement en PTA’. 

 

Nieuwe bedrijfskleding Zorg en Welzijn 

De leerlingen van Zorg en Welzijn gaan het nieuwe schooljaar beginnen in nieuwe bedrijfskleding, 

zodat ze hun eigen kleding beschermen tegen vuil en het herkenbaar is waar de leerling mee 

bezig is. Bedrijfskleding vergroot de betrokkenheid bij het vak en schept gelijkheid. Ze zijn op 

deze manier het visitekaartje van de afdeling Zorg en Welzijn.  

 

Voor de omgang met zorgvragers en bij 

EHBO-handelingen dragen ze een wit jasje 

met drukknoopjes, voor de kappers-

werkzaamheden een zwart schort, voor de 

uiterlijke verzorging een getailleerd, 

antracietkleurig jasje met rits en voor de 

keuken een donkerblauw schort. Dit alles 

geborduurd met het logo van Het Element 

en Zorg en Welzijn. 

 
Zien ze er niet prachtig uit?! 

 

Namens de afdeling Zorg & Welzijn, 

Germa de Bont 

  

Jaargang 4, nummer 18, 26 juni 2020 
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Laatste weken van het schooljaar  

In de vorige nieuwsbrief hebben wij onderstaande informatie reeds opgenomen, maar gezien het 

belang hiervan, delen wij deze nogmaals. Mocht uw zoon of dochter de nieuwsbrief niet zelf lezen, 

dan verzoeken wij u de data en tijden aan hem of haar door te geven. Hetzelfde geldt voor het 

artikel ‘Boeken, sleutels en laptops inleveren’ hieronder. 

 

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. 

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 de Kaliumweg (Geslaagden hebben inmiddels een uitnodiging 

    ontvangen) 

• 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 (Geslaagden hebben inmiddels een uitnodiging 

    ontvangen) 

• 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, sleutels en laptops inleveren  

 

* 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 vervolgens 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 

 



 

Pagina 3 van 5 

 

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

 

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 kluis- en/of fietsenhoksleutels 

 

Kaliumweg 

Omdat deze locatie aan het eind van het schooljaar sluit, dienen àlle kluis- en/of 

fietsenhoksleutels 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 boekeninleverdag 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 geen borg retour als zij van school gaan, omdat de borg dan gebruikt 

http://www.iddink.nl/downloads
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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. 

 

Leerlingen van alle leerjaren, die in het bezit zijn van een fietsenhoksleutel, ontvangen bij 

inlevering hiervan bij de conciërgebalie de borg van € 20,00 retour. 

 

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. 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. 

 

Kennismakingsgesprekken en kennismakingsmiddag nieuwe eerstejaars 

Woensdag 1 en donderdag 2 juli zijn alle 

nieuwe eerstejaars leerlingen met hun ouders 

uitgenodigd voor een kennismaking met de 

mentor(en). Zeg maar de nieuwe juf of meester 

van groep 8. Gewoon een gesprek om elkaar 

vast een beetje te leren kennen. Wie zijn we? 

Welk vak geeft de mentor en wat is de hobby 

van de leerling?. Ouders en leerlingen kunnen 

aangeven wat de mentor in ieder geval nog 

moet weten. Zo leggen we in de driehoek 

leerling-ouders-mentor een mooie basis voor de 

samenwerking op Het Element. 

 

In het gesprek blikken we ook alvast vooruit op de kennismakingsmiddag van woensdag 8 juli 

met de nieuwe klasgenoten. Hiervoor hebben alle leerlingen een aparte uitnodiging ontvangen. 

De klassen 1A, 1B, 1C en 1D zijn van 14.00-15.30 uur aanwezig. De klassen 1E, 1F, 1G en 1H 

komen van 13.30-15.00 uur. Dat is ook weer spannend. Wie worden mijn nieuwe klasgenoten? 

Ken ik ze? Zijn ze aardig? Wat gaan we volgend jaar doen met de introductie? Vragen waarop ze 

met opdrachten en in gesprek met elkaar antwoorden zullen krijgen. We zien uit om iedereen te 

ontmoeten. Fijne en goede kennismakingsgesprekken gewenst. 
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MBO leerjaar 4 
Eén van de onderscheidende zaken ten opzichte van andere vmbo-scholen is dat Het Element de 

leerlingen in leerjaar 4 laat kennismaken met het mbo. Het doel van deze constructie is dat de 

leerlingen zich kunnen oriënteren en verdiepen in hun profiel en eventueel kunnen versnellen op 

het mbo. Ook komend schooljaar gaan de leerlingen uit leerjaar 4 naar de mbo van hun keuze 

met eventueel een stage daaraan gekoppeld. 

 

Door de coronamaatregelen zullen de kennismakingen anders verlopen dan wij gewend zijn. 

Veelal zal de kennismaking nu via Teams plaatsvinden. Voor deze meetings worden de leerlingen 

met hun ouders via Teams uitgenodigd. De mbo-coördinator van Het Element en een docent van 

de mbo-opleiding zijn daarbij ook aanwezig.   

Omdat de mbo-scholen te maken hebben met andere richtlijnen van het RIVM is de start dag nog 

niet voor alle opleidingen bekend. Zodra er meer bekend is, krijgen de leerlingen dat via de 

schoolmail te lezen. 

 

Standaard is dat de mbo-opleidingen allemaal met laptops werken. Die dienen de leerlingen dan 

ook aan te schaffen voor september. Evenals eventuele boeken en werkkleding. De informatie 

hierover krijgen de leerlingen tijdens de kennismakingsbijeenkomst. 

 

Mogen er nog vragen zijn dan kunt u met één van de volgende coördinatoren contact opnemen: 

Claudia Goeken, Germa de Bont, Chantal Godee, Jeroen Wind, Anne de Rijk en Jolanda van der 

Weide. 

 

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. 

 

http://www.iddink.nl/contact

