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We komen weer terug! 
Zullen er nog mensen zijn die niet van de brexit hebben gehoord? Ik denk het niet. De afgelopen 

jaren is er alles wel over gezegd. Misschien zijn we wel een beetje ‘brexitmoe’. Hoe dan ook: De 

Britten gaan ons verlaten. In dit geval is ‘ons’, Europa. De kranten schrijven al dat de 

geschiedenis leert dat de Britten ons wel vaker verlieten, maar altijd weer terugkwamen. We 

zullen het zien. Feit is dat om 00.00 uur vannacht het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat 

verlaten. Behalve dat de Britse Europarlementariërs niet meer mogen meepraten, verandert er 

voorlopig weinig. Elf maanden worden gebruikt om te onderhandelen over toekomstige 

afspraken. Vanaf 2021 gaan burgers en bedrijven echt iets van de brexit merken.  

 

Gisteravond was onze tweede open avond. En wederom kunnen we terugkijken op een geslaagde 

avond, met boven verwachting veel belangstelling, in een goede sfeer met enthousiaste 

bezoekers die positief verrast zijn over ons aanbod, onderwijsconcept en de leerlinggerichtheid. 

De polsbandjes, die de toekomstige leerlingen ontvingen bij het uitvoeren van challenges 

(opdrachten bij techniek, zorg, sport, bakkerij enz.), waren een gouden greep. Hiermee laten we 

zien dat we een school zijn die, naast het aanbieden van de verplichte theoretische vakken, de 

beroepsgerichte vakken hoog in het vaandel heeft staan met een goede doorstroom en 

samenwerking met het mbo. 

 

Volgend schooljaar stromen alle eerstejaars leerlingen in op de locatie Hooglandseweg. Dat is ook 

gisterenavond verteld. Nieuwbouw op de locatie Kaliumweg is hiervoor de reden. Zoals eerder 

vermeld in een voorgaande nieuwsbrief gaan leerlingen van de huidige Kaliumweglocatie volgend 

jaar naar de Hooglandseweg of naar een ‘nieuwe’ locatie (dat is nu definitief bekend) aan de 

Euroweg in Vathorst. Over wie nu waar precies naartoe gaat, gaan we een verdeling maken. 

Hierover wordt u te zijner tijd, maar zo spoedig mogelijk, geïnformeerd en uitgenodigd voor een 

ouderavond. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedereen over dezelfde informatie 

beschikt en weet waar hij/zij u aan toe is. 

 

Dit schooljaar worden er dus nog lessen gegeven op de Kaliumweg, 

maar de komende 3 jaar even niet. Wat we wel zeker weten is dat we 

terugkomen. Dat weet je van de Britten niet zeker. Wij wel; in een 

splinternieuw vmbo-gebouw van Het Element.  

 

Johan Prenger 

 

Personeelszaken 

Eerder dit jaar bent u geïnformeerd over de tijdelijke vervanging van de heer Topal. Zijn herstel 

verloopt helaas niet zoals verwacht en hij zal nog zeker enkele maanden afwezig zijn. De heer 

Van Duivenvoorde kan deze vervanging niet meer combineren met zijn huidige werkzaamheden 

en daarom is nieuwe vervanging noodzakelijk. Mevrouw Kruithof en mevrouw Van der Weide 

zullen de volledige vervanging van de heer Topal combineren. Mevrouw Van der Weide is 

verantwoordelijk voor de klassen Economie en Ondernemen en Dienstverlening en Producten. 

Mevrouw Kruithof voor de klassen Horeca, Bakkerij en Recreatie. Zij zijn uw directe 

aanspreekpunten voor het onderwijskundig proces op de afdeling. 
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Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben en mocht u vragen hebben dan kunt u contact met 

mij opnemen. 

 

Koen Janssen 

directeur  

 

Portfolioweek 

Omdat een foto soms meer zegt dan een heel verhaal, hieronder een korte impressie van een 

aantal activiteiten die in de portfolioweek ondernomen zijn. 

 

 

 

Dag van de Techniek    Schaatsen  Dag van de Techniek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Snowboarden     Graffiti-art 

 

Tevredenheidsonderzoek  

Op maandag 3 februari wordt u (digitaal) uitgenodigd deel te nemen aan een tevredenheids-

onderzoek van Het Element. Wij vinden het belangrijk uw mening te horen over de school. Wat 

gaat goed en wat kan beter?  

Voor dit onderzoek is een korte vragenlijst opgesteld door de landelijke organisatie Scholen op de 

kaart. Wij hebben deze vragenlijst aangevuld met enkele vragen specifiek voor Het Element. Het 

invullen neemt 5 tot 10 minuten in beslag. 

Wij verzoeken u de vragenlijst online in te 

vullen. Dit kan tot vrijdag 14 februari a.s. De 

schoolscore zal gepubliceerd worden op 

Scholenopdekaart.nl, een website waarop u 

scholen in Nederland met elkaar kunt 

vergelijken. Wij hopen op uw medewerking. 

Alvast hartelijk dank.  
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Olympic Moves 

Dit jaar doet Het Element Hooglandseweg mee met Olympic Moves. Bij dit 

toernooi zullen wij met drie voetbalteams meedoen. Met deze jongens en 

meiden gaan wij naar Huizen en hier zullen we spelen tegen teams van 

andere scholen.  

Komende dinsdag 4 februari spelen de jongens uit klas 1 en 2 hun 

wedstrijden. 

Dinsdag 11 februari speelt het team van de meiden. 

Het bovenbouwteam krijgt op een later moment dit jaar hun kansen.  

We hopen op een geslaagd toernooi 

 

Vakgroep sport en bewegen 

 


