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‘Want afscheid nemen dat doet pijn’ 
Dit is de tweede zin uit het lied ‘Alles geprobeerd’ van Het Goede Doel. In dat geval gaat het om 

het verlaten van een geliefde. Afscheid nemen voor collega’s van Het Element heeft in deze fase 

van het schooljaar betrekking op het gebouw van de Kaliumweg. De pijn die wij als mensen 

hierbij ervaren, is persoonlijk en divers. Voor een collega die dit schooljaar voor het eerst, in deze 

van oorsprong technische school, rondloopt zal de binding met het gebouw niet zo groot zijn. 

Maar er zijn ook collega’s die er al langer rondlopen; een enkeling zelfs al meer dan 30 jaar, en 

die hebben een meer emotionele binding met de school. Voor hen zit bloed, zweet en tranen in de 

muren en stenen van het gebouw. Zoveel hebben ze meegemaakt met de duizenden leerlingen 

en ouders en honderden collega’s die voorbij zijn gekomen en waar relaties mee zijn aangegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bouw van de Christelijke Technische School. 

 

Lief en leed is samen gedeeld in de werkzame jaren. Eenieder is op zijn/haar eigen wijze afscheid 

aan het nemen van het gebouw. Dat is goed. Die ruimte moet er zijn. Pijn en verdriet zijn niet 

altijd zichtbaar, maar wel aanwezig. Laten we hier ook aandacht voor hebben met elkaar. 

 

De conciërgelounge. Op dezelfde plek als nu.        Het schaftlokaal. Nu personeelskamer 

(keuken). 

 

De school is eind jaren ‘50 als Christelijke Technische School - je kunt de contouren van enkele 

letters nog lezen in de gevel van de school - begonnen aan de Kaliumweg 2. In 1985 heeft de 
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fusie met de Christelijke LHNO-school, Nieuw Beekestein, plaatsgevonden. Samen gingen ze 

verder onder de naam De EEM, scholengemeenschap voor beroepsonderwijs. In de jaren ‘90 

kwam daar de LEAO Rolandus bij en werd de basis gevormd van opleidingen en profielen die we 

nu nog steeds kunnen aanbieden.  

 

Mode & kleding/Administratie. Nu lokaal 25.           Machinale houtbewerking. Oude techniekhal.  

 

Vanmiddag nemen we met de collega’s van de Kaliumweg symbolisch afscheid van het gebouw. 

Onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar stilstaan, terug- en vooruitblikken, 

want er komt een prachtig nieuw gebouw terug. Anekdotes uitwisselen en misschien nog samen 

een rondje door de school lopen. Het kan en mag. ‘Van jou hou ik het meest’. 

 

Johan Prenger 

 

Kennismaking nieuwe brugklassers 

Vorige week hebben de kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met leerlingen, ouders en de 

mentoren van de nieuwe brugklassen. In de ontmoeting met elkaar zijn zaken besproken om 

ervoor te zorgen dat de leerlingen op de juiste manier kunnen starten. Mooi om te zien hoe 

enthousiast en betrokken de gesprekken verliepen. Heerlijk was het weer om, afgelopen 

woensdag, grotere groepen leerlingen te mogen verwelkomen in de school. Groep 8, leerlingen 

van de basisschool, mogen als klas les volgen, en kon dus ook in één keer uitgenodigd worden 

voor de kennismakingsmiddag. Dat kwam mooi uit, want wij wilden ze juist welkom heten op Het 

Element op de jaarlijkse kennismaking met de nieuwe klasgenoten. Twee keer een groep, 

verdeeld over 4 klassen, van ruim 80 leerlingen in de kantine. We hebben ze van harte welkom 

geheten en gefeliciteerd als, nu officieel, leerlingen van de leukste school van Amersfoort, met de 

leukste mentoren.  

 

Vervolgens gingen ze met de mentoren mee voor een nadere kennismaking: oefeningen en 

opdrachten werden gedaan om elkaars namen te leren kennen. Shirtjes gepast voor de 

sportlessen en foto’s gemaakt voor in Magister. Nadat ook nog de informatie gedeeld was voor de 

start van het volgende schooljaar was het eind van de middag al in zicht. Anderhalf uur is dan zo 

voorbij. Nu eerst vakantie om woensdag 2 september uitgerust en met nieuwe energie te starten, 

met hopelijk het begin van een mooie schooltijd voor de leerlingen. 

 

Johan Prenger 

afdelingsleider brugklassen 
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Diploma-uitreikingen 

Met 100% geslaagden hoor je een mooi feest te geven! Maar … de 

diploma-uitreiking 2020 zou een ander feest worden dan wij gewend 

waren. Door Corona mochten er (vóór de versoepeling van de 

maatregelen) geen grote groepen mensen bij elkaar komen en moesten 

we op een gegeven moment al wel wat gaan organiseren. Het idee 

ontstond om een ‘drive-in’ uitreiking te gaan houden. Een groot overdekt 

podium en de geslaagden met de auto vol familie erbij aanwezig. Zo 

gezegd , zo gedaan.  

 

Dinsdag 7 juli was de eerste uitreiking op de Kaliumweg. De grote trailer 

was opgezet en buiten op het schoolplein waren er parkeervakken 

aangegeven. De auto’s kwamen door mooi gekleurde ballonbogen het 

plein op en ontvingen aan het begin een tasje met wat lekkers, drinken 

en  versieringen. Daarna kwam er ieder uur een andere klas met geslaagden.  

De mentoren hadden voor iedere klas een mooi programma voorbereid en aandacht voor iedere 

geslaagde. Woensdag 8 juli was weer zo’n mooi programma op de Kaliumweg en op donderdag 9 

juli sloot de Hooglandseweg af met de laatste diploma-uitreikingen. Om 22.00 uur reden de 

laatste geslaagden het plein af en konden wij met trots terugkijken op 3 fantastische avonden 

met 220 geslaagden leerlingen die nu onze school verlaten en hun weg op het mbo vervolgen.   

 
Blue Whale Challenge 

Op het moment gaat via sociale media de Blue Whale Challenge rond. Via Instagram of een 

vergelijkbaar medium krijgen kinderen een berichtje met de vraag of ze willen meedoen. Als ze 

hiermee akkoord gaan, zullen ze worden uitgedaagd om 50 opdrachten uit te voeren in 50 dagen 

tijd. Vaak beginnen de opdrachten onschuldig, zoals bijv. "kijk de hele dag naar horrorfilms", maar 

later worden ze erg gevaarlijk. Ze zetten er bijvoorbeeld toe aan om jezelf fysiek pijn te doen.  
 

Wanneer een kind aangeeft niet meer mee te willen doen aan de opdrachten, zou er een bericht 

gestuurd worden vanuit een account met de melding dat het kind gehackt is en dat er 

persoonlijke gegevens of foto’s worden gedeeld op internet. Dit kan erg beangstigend zijn. 
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We raden alle kinderen dan ook aan om niet te reageren op de 

challenge en het account. Als een leerling al is begonnen met de 

challenge, kan ermee gestopt worden zonder gevolgen. Er gebeurt 

namelijk niets als je de opdrachten niet uitvoert. De accounts achter 

deze challenge zijn nep, geeft de NOS aan.  

 

Mochten er signalen zijn dat uw kind bezig is met deze challenge, maak het dan vooral 

bespreekbaar. Op school is er ook aandacht voor. Mochten er in de vakantie vragen over komen, 

dan verwijzen wij u naar de website van 113 (https://www.113.nl/) of kan er gebeld worden met 

de kindertelefoon (0800-0432).  

 

Certificering zorg en welzijn 

Nadat op dinsdag de laatste herkansingen waren afgerond, konden wij 

op woensdagmiddag 8 juli alle leerlingen, die waren opgegaan voor het 

zorg en welzijn examen, feliciteren met het afronden van het 

beroepsgerichte vak. Dit wilden wij niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. Normaal pakken wij groots uit door ook familie en vrienden uit te 

nodigen, maar door de beperkingen van Corona hadden wij besloten 

dit jaar groots uit te pakken met de leerlingen. Klas H3Z1 en klas 

H3Z2 hebben samen een feestje aangeboden gekregen door de 

mentoren. Mevrouw Inan had de 

aula mooi versierd, we proostten 

met ‘champagne ‘ en mevrouw 

Jaacks (van de gezonde kantine) 

verzorgde heerlijke verantwoorde 

hapjes. Mentoren hadden nog een  persoonlijk praatje voor de 

leerlingen en daarna kregen zij een certificaat uitgereikt. 

Volgend schooljaar zijn er nieuwe uitdagingen: de AVO-vakken 

afronden en 2 dagen mbo.  

 

In de herhaling: 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, Jeroen Wind, Anne de Rijk en Jolanda van der Weide. 

 

Vakantierooster 2020-2021 

In een eerdere Elementaire Deeltjes publiceerden wij reeds de vakanties voor het komend 

schooljaar. De roostervrije dagen waren toen nog niet bekend. Daar deze nieuwsbrief ook naar de 

https://www.113.nl/
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ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen gestuurd wordt, hebben wij deze informatie nu in zijn 

geheel hieronder opgenomen: 

 

Herfstvakantie 19 – 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december – 1 januari 2021 

Voorjaarvakantie 22 – 26 februari 2021 

Tweede Paasdag 5 april 2021 

Meivakantie 26 april – 7 mei 2021 

Hemelvaartsdag en vrijdag  13, 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli – 27 augustus 2021 

 

Roostervrije dagen voor leerlingen: 

Maandag 31 augustus 2020: Startdag onderwijzend personeel 

Dinsdag 1 september 2020: Startdag onderwijzend personeel 

Woensdag 2 september 2020: Alleen voor leerlingen van de Euroweg i.v.m. inrichting locatie 

Woensdag 7 oktober 2020: Leerlingenbespreking 

Maandag 14 december 2020: Leerlingenbespreking 

Vrijdag 18 december 2020: Vrije dag ter compensatie van kerstviering donderdagavond 17 dec. 

Donderdag 18 maart 2021: Leerlingenbespreking 

Vrijdag 16 juli 2021: Personeelsuitje en jaarafsluiting medewerkers 

 

Start nieuwe schooljaar 

Het nieuwe schooljaar start voor leerlingen die naar de Hooglandseweg-Noord gaan weer op 

woensdag 2 september a.s. De leerlingen die naar de Euroweg gaan hebben een dag langer 

vakantie en starten op donderdag 3 september. Dit om het personeel daar een dag extra de tijd 

te geven om de locatie in te richten. De nieuwe leerlingen van leerjaar 1 hebben hierover 

afgelopen woensdag informatie ontvangen. De nieuwe leerlingen van leerjaar 2 en 3 krijgen die 

vandaag toegestuurd en de huidige leerlingen ontvangen a.s. woensdag bij hun rapport een brief 

met een nadere toelichting over de eerste week van het nieuwe schooljaar.  

 

Een totaaloverzicht van alle belangrijke data volgend schooljaar wordt bij de eerste nieuwsbrief 

van september gevoegd. Goed om vast te noteren zijn de algemene ouderavonden. Deze 

organiseren wij op de Euroweg voor alle leerjaren op maandag 14 september en op de 

Hooglandseweg-Noord voor leerjaar 1 en 2 op maandag 14 september en voor leerjaar 3 en 4 op  

dinsdag 21 september. 

 

Tot slot maken wij u erop attent dat het van belang is dat er vóór 20 juli a.s. bij Iddink boeken 

besteld worden voor het nieuwe schooljaar. Alle leerlingen hebben hierover, bij de informatie over 

het inleveren van de huidige boeken, via de e-mail van Iddink informatie toegestuurd gekregen. 

Wij adviseren de boeken echter pas te bestellen als (via het rapport) bekend is naar welke klas 

(en welk profiel) de leerling bevorderd is, zodat er geen boeken voor een verkeerde richting 

besteld worden. 

 

 

 


