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Verbouwing Techniek Hooglandseweg  
In verband met de nieuwbouwplannen op de locatie 

Kaliumweg zullen op korte 
termijn alle lessen techniek van 
het gehele Element op de 
Hooglandseweg gegeven 
worden. Om de leerlingen goed 
te kunnen bedienen en ook om 
technieklessen te kunnen 
geven, die aansluiten bij wat er 
straks in de praktijk nodig is, is 
het machinepark van de 
afdeling BWI (Bouwen, Wonen 

en Interieur) geheel vernieuwd. De afdelingen M&T 
(Mobiliteit en Transport) en PIE (Produceren, 
Installeren en Energie) zijn aangepast en ruimer en 
overzichtelijker gemaakt. Ook zijn er bruggen, voor 
M&T, en draaibanken, voor PIE, verhuisd van de 
Kaliumweg naar de Hooglandseweg. Daarnaast 
zullen er nog enkele installatiepanelen worden 
aangeschaft en moeten er nieuwe computers 
komen. We zijn blij dat de afdeling techniek weer ‘up 
to date’ is en dat leerlingen zo in een echte 
leeromgeving les krijgen. Dit alles is mede mogelijk 
gemaakt door een financiële impuls van de overheid, 
die de naam Sterk Techniek Onderwijs draagt. Op 
de fotocollage zijn delen van de drie  
afdelingen te zien.  

Voor het eerst in vier jaar hebben we een voltallige vakgroep techniek. Ondanks dat de 
onderwijsresultaten de afgelopen jaren goed waren, was het rommelig wat betreft lessen en 
docenten. Daarom stellen wij u hierbij voor aan: 
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V.l.n.r: R. Hansma (lesassistent M&T), E. Filmer (lesassistent BWI), M. Broers (docent PIE), W. Bos 

(docent BWI), E. van Engelenhoven (lesassistent M&T) en P. Schaap (docent BWI). 

Op de foto ontbreken de heren H.J. de Waard (docent M&T) en I. van Honschoten (lesassistent 

PIE). 

Wij zijn al op zoek naar een vervanger voor de heer Bos, die na de kerstvakantie met pensioen 

gaat.  

 

Jan van Duivenvoorde en Jasper de Wijs 

 

Terugblik studiedag 

Gisteren, 3 oktober, was er een studiedag voor alle medewerkers. De leerlingen hebben hopelijk 

genoten van hun vrije dag.  

We kijken terug op een effectieve werkdag, waarbij we voor het eerst op een nieuwe wijze de 

leerlingbesprekingen hebben vormgegeven. De hele dag stond in het teken van de ondersteuning 

voor onze leerlingen. Afgelopen week spraken we wat leerlingen over deze studiedag en zij 

dachten dat wij gingen ‘roddelen’ over ze. Voor een deel klopt dat wel, er wordt natuurlijk over 

leerlingen gepraat. Gelukkig op een professionele manier, waarbij we het belang van leerlingen 

voorop stellen, bijvoorbeeld bij het maken van een groepsplan voor een klas. In de portfolioweek 

gaan we verder met onze nieuwe manier van werken. We kijken er nu al naar uit.  
 

PTA en examenreglement 

Op de ouderavond van begin deze maand is al iets verteld over het examenreglement en het 

programma van toetsing en afsluiting (pta). Dit zijn belangrijke documenten in de laatste twee 

jaar die als examenperiode aangemerkt wordt. Het examenreglement beschrijft de regels die met 

de schoolexamens en het centraal examen te maken hebben. In het pta staat een beschrijving 

van de te behandelen en de te toetsen leerstof. Het geeft informatie over toetsen en wegingen. 

Per profiel, leerjaar en studierichting staan de pta’s inmiddels op onze website vermeld. Ook het 

examenreglement is daar te vinden. Ze zijn daar te downloaden via 

https://hetelement.eu/hooglandsewegnoord/index/pta/. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen 

of opmerkingen dat kunt u altijd contact met mij opnemen. 

 

Mirjam Lenters-Vinke, examensecretaris 

https://hetelement.eu/hooglandsewegnoord/index/pta/
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Het verzuimteam 

De bedoeling van dit stukje is een soort van kennismaking met ‘de stemmen achter de telefoon’. 

Wanneer wij uw pupil missen op school of wanneer die ziek naar huis gaat, hoort u ons en 

daarnaast zijn wij het gezicht voor uw pupil in het opvanglokaal bij bijvoorbeeld een gele of 

blauwe kaart op beide locaties. 

Alle informatie rond Magister en het afmelden heeft u de vorige keer al kunnen lezen.  

 

Mijn naam is Esther Karsch (rechts op de foto),  

getrouwd en moeder van 3 kinderen. 

Ik ben 11 jaar werkzaam op de locatie Kaliumweg. 

In die tijd heb ik veel gedaan op het administratieve 

gebied. Ook ben ik mentor geweest. 

Sinds vorig schooljaar run ik samen met Reinaldo 

Vicente Lopes het opvanglokaal 0.24 op de 

Kaliumweg, van waaruit wij het verzuim coördineren. 

 

Mijn naam is Astrid van Esveld (links op de foto), 

moeder van 2 dochters en oma van 1 kleindochter. 

15 jaar geleden ben ik begonnen op de Liendertseweg 

als onderwijsassistent bij Zorg & Welzijn en nu ben ik 

sinds 2011 werkzaam op de locatie Hooglandseweg-

Noord. 

Vier jaar geleden ben ik samen met Ali Omousa 

begonnen om het verzuimbeleid beter in kaart te 

brengen op deze locatie. Sinds vorig jaar doen wij dit 

fulltime met veel plezier, vanuit lokaal 116. 

 

Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor de meldingen bij de leerplichtambtenaren van uw 

gemeente. Ook zijn wij iedere dag bereikbaar vanaf 08.00 uur om de afwezigheid van uw kind te 

noteren. Schiet het ziek melden van uw zoon of dochter er bij u, om wat voor reden dan ook, bij 

in, dan heeft u wettelijk 48 uur de tijd dit alsnog te doen. 

Samen met u zijn wij verantwoordelijk voor een goed en duidelijk leerlingvolgsysteem en het 

terugdringen van het verzuim. 

 

Het verzuimteam, 

Esther Karsch 

Reinalodo Vicente Lopes 

Peter Keijer 

Ali Omousa 

Astrid van Esveld 

 

Personeelszaken 

Helaas moeten wij u mededelen dat wij per 1 november 2019 afscheid nemen van mevrouw De 

Wit en mevrouw Van Holland. 

Mevrouw De Wit heeft 7 jaar met veel plezier bij de school gewerkt en heeft een baan dichter bij 

huis gevonden. Mevrouw Van Holland blijft in het Amersfoortse en zullen we sowieso blijven 

ontmoeten. 

Wij danken hen voor hun inzet en hun betrokkenheid bij onze leerlingen en medewerkers en 

wensen hen heel veel succes toe met hun nieuwe baan. 

De lessen van mevrouw De Wit worden overgenomen door de heer Schalks en de lessen van 

mevrouw Van Holland door mevrouw Kework. 
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Vanuit de LOB-groep 

Loopbaanoriëntatie krijgt in het voortgezet onderwijs een steeds prominentere plek. In heel het 

land zijn er congressen en workshops te volgen, zodat er een goed programma komt om 

leerlingen te begeleidden naar de juiste beroepssector. 

 

Op het Element is de LOB-groep druk aan de slag om in ieder leerjaar nuttige activiteiten aan te 

bieden. Op 14 november is er voor de leerlingen van klas 2 en de instroom leerlingen van klas 3 

een verplichte beroepenvoorlichting, georganiseerd door de regio, op het MBO Amersfoort aan de 

Leusderweg. Dit is voor onze leerlingen vaak de eerste kennismaking met het MBO. Leerlingen 

dienen onder begeleiding van hun mentor een account aan te maken in Intergrip, een systeem 

waarmee op het MBO gewerkt wordt. Daar kunnen zij kiezen uit 2 voorlichtingsmomenten over 

opleidingen die zij in de toekomst kunnen gaan volgen. Op donderdag 3 oktober zijn de 

inloggegevens verstuurd naar al onze 2e, 3e en 4e jaars leerlingen.  

 

Behalve de activiteiten buiten onze school zijn leerlingen op onze locaties ook aan het werk met 

onze schoolcompetenties. Deze vaardigheden (Skills) zullen de leerlingen op het MBO ook nodig 

hebben om hun studie succesvol af te ronden. Bij ieder vak wordt er deze periode gewerkt aan de 

competentie zelfstandig werken en leren. Wij als docenten kijken nu al uit naar wat de leerlingen 

ons kunnen vertellen over de groei die zij maken binnen deze competentie tijdens het 

portfoliogesprek op 7 november.  

 

Vanuit de LOB-groep zullen er regelmatig informatieberichten verschijnen. Blijft u, net als uw zoon 

of dochter, op de hoogte van de loopbaankeuzes die er te maken zijn? 

 

Namens de LOB-groep, 

Ivo van Witzenburg, LOB-coördinator  

 

Samenwerking met Mavo Muurhuizen 

Op de afdeling HBR is geen praktijkles hetzelfde. De ene les bakken de eerstejaars leerlingen 

pannenkoeken en een volgende les wordt er een lunch op bestelling klaar gemaakt. Ook bereiden 

we maaltijden die het personeel tegen betaling kan meenemen. En vanaf november koken we 

iedere donderdagavond voor gasten die in ons restaurant hebben gereserveerd. 

 

Zo hebben we afgelopen dinsdag 10 leerlingen van Mavo Muurhuizen ontvangen. Deze leerlingen 

waren niet mee op werkweek en kregen een alternatief programma aangeboden. Eén 

programma-onderdeel was een kookworkshop bij onze HBR-afdeling. Onder begeleiding van onze 

derdejaars leerlingen hebben ze loempia’s en een broodje hamburger gemaakt. Na afloop 

hebben alle leerlingen het resultaat gezamenlijk opgegeten. 
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Bijzonder verlof aanvragen 

Op de website staat onder het kopje Ouders een verlof aanvraagformulier.  

Wanneer er sprake is van bijzonder verlof kun u dit aanvragen door het downloaden, invullen en 

ondertekenen van dit formulier. U geeft dit formulier met uw kind mee naar school en uw kind 

geeft het formulier aan zijn/haar afdelingsleider. Er zijn wettelijke regels voor het aanvragen van 

verlof, die uitgebreid zijn geformuleerd op de website van de Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/  

Enkele voorbeelden van bijzonder verlof kunnen zijn een religieuze verplichting, een huwelijk of 

een uitvaart.  

Vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om zijn aan zeer strikte voorwaarden gebonden en 

zijn in principe niet toegestaan. Ook hier vindt u informatie over op de website van de 

Rijksoverheid.  U kunt natuurlijk ook altijd de gemeentelijke dienst Leerplicht van uw gemeente 

raadplegen 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/

