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De liefde voor het kind 
Natuurlijk is het goed om vaak ‘ik hou van jou’ te zeggen tegen je kind. Maar daden zeggen vaak 

meer dan woorden. Dat hoeft niet meteen in het materialistische te zitten met bijvoorbeeld de 

duurste iPhone. Volgens ‘Ouders van Nu’ zijn er wel 19 manieren (gewoon even googelen) om de 

liefde te uiten. Deze zijn herkenbaar zowel voor ouders als voor medewerkers op school, met 

als uitgangspunt voor opvoeders om in relatie te komen en te blijven met je kind/de leerling. 

In deze periode voor de aanmeldingen van de nieuwe brugklassers komen er veel telefoontjes 

binnen voor een afspraak, een meeloopmiddag of een vraag over het aanmeldingsformulier. “Ik 

wil mijn zoon bij Het Element aanmelden, want wij hebben na de open dag een heel goed beeld 

van de school” zei een moeder deze week. Bij doorvragen wat dit precies was, zei ze: “Mijn zoon 

heeft op de avond door het bezoeken van alle profielen, de trigger waren de polsbandjes, een 

topavond gehad. Ik heb een ander kind gezien die avond.” Een mooier compliment kunnen we 

niet krijgen. De jongen heeft de volledige aandacht gehad terwijl hij bezig was met de activiteiten. 

Dat is samen tijd doorbrengen en laten zien dat je investeert in de relatie tussen leerling–ouder– 

school voor de komende 4 jaar.  

Vandaag is het Valentijnsdag; de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met 

bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of kaarten. De dag wordt ook aangegrepen om iemand te laten 

weten dat je haar of hem erg leuk vindt. Onze leerlingenraad is ook van daden en heeft voor deze 

dag, vrijdag de 14e februari, een rozenactie. Al een paar weken hingen flyers in de school:  

 

‘Pak deze kans om je crush (iemand die je leuk vindt)/beste 

vriend(in)/lievelingsdocent een roos te geven. Doe je mee? 

 

Een mooi initiatief van de leerlingenraad. Hiermee laten ze zien dat 

ze oog hebben voor elkaar. Dat ze om elkaar geven. De liefde van 

de leerling voor de leerling. Vandaag worden tientallen rozen uitgedeeld. Daarbij een persoonlijke 

boodschap, Woorden en daden. Prachtig toch, met dank aan onze leerlingen.  

 

Johan Prenger 

 

Herinnering tevredenheidsonderzoek 

Op maandag 3 februari zijn de ouders/ 

verzorgers (digitaal) uitgenodigd deel te 

nemen aan een tevredenheidsonderzoek 

van Het Element. Wij vinden het belangrijk 

de meningen te horen over de school. Wat 

gaat goed en wat kan beter? Tot vandaag 

kon de vragenlijst ingevuld worden. Tot op 

heden hebben wij echter nog een te lage respons ontvangen om te spreken van een 

representatief beeld. De deadline is daarom een week opgeschort en wij verzoeken degenen die 

de vragenlijst nog niet ingevuld hebben, dit alsnog te doen. 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 onze hartelijk dank.  
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Sportoriëntatie leerjaar 4 

De leerlingen van leerjaar 4 volgen in periode 3 de lessen lichamelijke opvoeding buiten school.  

Ze krijgen een programma aangeboden waarin ze kennis maken met verschillende sporten.  

Zo zijn ze eerst op bezoek geweest bij sportgeweerschietvereniging ASV Prins Hendrik en waren 

ze deze week te gast bij Crossfit Keistad. Daar leren ze de kneepjes van deze attractieve manier 

van fitnessen. Spierpijn gegarandeerd! 

 

 
 

Voorlichtingsavond profielkeuze leerjaar 1 

Deze week hebben alle ouders van leerjaar 1 een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond 

over de profielkeuze van hun zoon of dochter voor komend schooljaar. Deze avond vindt plaats 

op maandag 9 maart 2020 op de Hooglandsweg-Noord 55. Op deze avond kunnen alle ouders en 

leerlingen 2 profielen bezoeken waarbij ze door de docenten geïnformeerd worden over de 

lessen, de opleiding en vervolg in het MBO. Tijdens dit moment kunnen vragen gesteld worden. 

De mentoren van klas 1 zijn ook aanwezig om aan het eind van de avond in gesprek te gaan over 

de profielkeuze en het traject. De leerlingen hebben als voorbereiding op de avond een opdracht 

van de mentor ontvangen die ze samen met u kunnen maken. 

Bij deze het verzoek het meegestuurde antwoordformulier ingevuld te retourneren aan 

evangemeren@hetelement.eu. 

 

Roostervrije dagen 

Maandag 2 maart 2020 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. Deze dag sluit aan op de voorjaarsvakantie, waarna wij alle leerlingen dinsdag 3 maart 

weer op school verwachten 

 

Inmiddels is ook gebleken dat er enige onduidelijkheid bestaat over het feit of maandag 4 mei nu 

wel of geen roostervrije dag is. Dit is de maandag na de meivakantie en doordat dinsdag 5 mei 

een officiële vrije dag is, hadden wij deze dag in eerste instantie als roostervrije dag ingepland. 

Vroeg in het schooljaar is dit echter al gewijzigd, omdat toen besloten is de roostervrije dagen 

voor leerlingen dit jaar in te zetten op onze leerlingenbespreekdagen. Maandag 4 mei is dus een 

gewone lesdag. Op 5 juni a.s. is de laatste leerlingenbespreekdag van dit schooljaar en dan zijn 

de leerlingen dus weer vrij. 
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