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Sintactiviteiten  
Op Het Element is op 5 december de verjaardag van de Goedheiligman, gebaseerd op de 
Nicolaas van Myra, gevierd. Helaas was hij, door drukke werkzaamheden elders, niet in 
levenden lijve aanwezig. Neemt niet weg dat mentoren met de klas creatief zijn geweest om 
er tijdens les 3 en 4 een mooi moment van te maken. Voor de groepsvorming en elkaar beter 
leren kennen, zijn dit belangrijke activiteiten.Het was leuk om te zien dat grote pubers ineens 

toch weer heel jong kunnen zijn: lootjes trekken, in een kring zittend cadeautjes uitpakken, 

verstoppertje spelen enz. Het was een gezellige boel in school afgelopen donderdag. 

 

De tweedejaars leerlingen van Economie & Ondernemen hebben dit jaar de Sint geholpen met 

het inpakken van de chocoladeletters. Het waren er 120, die mooi ingepakt moesten worden!  Na 

een half uur waren alle letters ingepakt; een hele prestatie! 

Natuurlijk konden het lokaal en de buitenétalage niet achterblijven in de Sinterklaassferen. Het 

resultaat ziet u in de foto’s hieronder. 

 

          
 

Personeelszaken 

In de vorige editie schreven we dat u we u op de hoogte zouden houden van de afwezigheid van 

mevrouw Van De Stadt. Zij is per vandaag weer volledig aan het werk.  

De vervanging voor mevrouw Van De Wijngaard (LO) na de kerstvakantie is rond. De heer Sietsma 

zal haar lessen overnemen totdat zij terug is van haar verlof.  

Voor de vacature PIE (vertrek mevrouw Broers) hebben we helaas nog geen nieuwe kandidaten. 

 

Boys- en Girlstalk 

Leren om een respectvol burger te zijn, is iets wat op veel scholen een steeds belangrijkere plek 

krijgt. Zo ook op Het Element.  

 

Ieder jaar nodigen wij gepassioneerde jongerenwerkers uit om lessen te geven aan alle leerjaren. 

De afgelopen weken was het de beurt aan klas 2. Zij krijgen dit jaar ‘Boys- en Girlstalk.’ In 
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gescheiden groepen praten leerlingen over interessante onderwerpen. Denk hierbij aan omgaan 

met het andere geslacht, roken, drinken en hoe voorkom je verkeerd gedrag door groepsdruk?  

 

De leerlingen zijn ieder jaar enthousiast over deze lessen, omdat het fijn is om dit soort 

onderwerpen niet met je docent of mentor te bespreken. Daarnaast zijn onze jongerenwerkers 

professionals, waarbij ieder gesprek veilig is.  

 

Wilco den Tuinder, 

Docenten maatschappijleer/mens & maatschappij 

 

Roostervrije dagen 

Aanstaande woensdag 11 december 2019 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.  

Vrijdag 20 december is eveneens een vrije dag. Die is ter compensatie van de kerstviering, die de 

avond ervoor wordt gehouden. Zie hiervoor ook het artikel verderop in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

               erstviering en verder … 

Het kerstfeest staat alweer bijna voor de deur. De voorbereidingen hiervoor zijn dan ook in volle 

gang. Wij willen u graag inlichten over de geplande activiteiten. In tegenstelling tot de afgelopen 

drie jaar, met unieke en succesvolle goede doelen acties, doen we dit jaar geen speciale 

kerstactie. Dit jaar gaat er zoveel energie zitten in het samengaan van onze locaties (Kaliumweg 

en Hooglandseweg), dat we alleen wat kleine acties op touw zetten. Zo zijn er in de les bij BWI wat 

houten kerstbomen gemaakt, die gebruikt/verkocht worden bij de ijsbaan van het Eemplein.  

 

Terug naar de planning van de komende weken!  

 

Maandag 09-12-2019 t/m woensdag 18-12-2019: lessen volgens rooster 

Donderdag 19-12-2019: kerstviering:  

• De lessen vervallen na 13.15 uur i.v.m. de voorbereidingen van het feest. Inloop 

kerstviering vanaf 17.00 uur (info volgt via mentor) 

• 19.00-21.00 uur: Verplicht schoolfeest voor leerjaar 1 t/m 3 (leerjaar 4 is ook welkom) 

Vrijdag 20-12-2019: Leerlingen lesvrij 

Maandag 06-01-2020: Lessen starten om 09.30 uur 

 

Maatschappijleer 

De maatschappij verandert, dus het vak maatschappijleer ook! Onderwijs staat steeds meer in 

het teken van 'leren door te doen' dan in dat van ‘leren door te luisteren. Bij deze veranderingen 

hoort ook een andere manier van toetsen.  

 

Bij het vak maatschappijleer is Jan Batenburg, docent maatschappijleer op de Kaliumweg, de 

bedenker van een bijpassende manier van toetsen. Het schoolexamen Media voor klas 3 bestaat 

uit drie opdrachten: een onderzoek naar fraude, een eigen reclame maken en een krant 
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ontwerpen. Door de opdrachten op de juiste manier te maken, laten leerlingen zien dat zij 

mediawijs zijn.  

 

Spannend zo'n eerste keer iets anders doen en de traditionele manier van toetsen los te laten! 

De vakgroep heeft er echter vertrouwen in dat leerlingen door deze veranderingen nog meer 

gemotiveerd zijn om te leren hoe zij zich staande moeten houden in het digitale tijdperk!  

 

Wilco den Tuinder, 

docent maatschappijleer/mens & maatschappij 

 


