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Meeloopmiddag  
Met onze 2e meeloopmiddag gisteren zijn de wervingsactiviteiten voor groep 8 leerlingen voor het 

nieuwe schooljaar afgesloten. Er staan de komende week nog wel enkele intake- en 

kennismakingsgesprekken op de rol, maar de meeste leerlingen weten nu wel naar welke school 

ze gaan. Volgende week vrijdag moeten de aanmeldingen binnen zijn.  

 

De twee meeloopmiddagen, die we dit jaar voor het eerst organiseerden, waren met ruim 80 

leerlingen uit groep 8 een groot succes. Er was veel nieuwsgierigheid naar de school en 

enthousiasme voor de lessen. Maar daarnaast waren leerlingen ook gespannen over wat er ging 

gebeuren. Met de hulp en begeleiding van onze eerstejaars leerlingen waren de groep 8 

leerlingen snel op hun gemak op weg naar de lessen die ook volgend jaar op het rooster staan.  

 

Bij ‘Future skills’ gingen ze een eigen game programmeren. Daarmee doen we een beroep op de 

digitale vaardigheden van de kinderen. Bij Dienstverlening en Producten werd de digitale 

geletterdheid eveneens getest met het maken van een eigen strip. Soms was het handig een 

vraag te stellen en soms werd het geduld op de proef gesteld. Voor enkelen was dit een mooi 

leermoment. Sporten wil iedereen natuurlijk. Dat kan ook op sokken! En douchen hoeft niet. Er 

was veel lol en plezier te ontdekken. Je eigen loempia maken bij HBR was erg populair. Niet 

iedereen kon hiernaartoe. Een kort moment van teleurstelling werd snel opgevolgd door een 

energievolle muziekles, met een docent die zelf de meeste lol had. 

 

Tussen de lessen door was er een pauzemoment en tijd voor iets fris, gezonds (appel/mandarijn) 

of iets minder gezond (koekje). Leerlingen namen rustig de tijd om bij te praten, de meegenomen 

loempia’s op te eten, even een vriend(in) op te zoeken of vragen te stellen aan de docenten. 

Onderwijl moest een leerling eerder weg, het toilet bezocht worden en had een leerling hoofdpijn, 

die door de aanwezig conciërge Corine vriendelijk en geholpen werd. Dat de volgende les alweer 

voor de deur stond, was een uitdaging. Het was echt plannen en organiseren. Uiteindelijk zaten 

de leerlingen allemaal weer keurig in hun favoriete les.  

 

Toen om 15.45 uur, bij het afronden en bedanken, een leerling vroeg: “Meneer, naar welke les 

gaan we nu?”, kon ik glimlachend zeggen: “Naar huis.” Het zijn twee leuke, zinvolle en leerzame 

middagen geweest. Met dank aan de leerlingen en de docenten die de lessen hebben verzorgd! 

 

Johan Prenger 

 

Herinnering profielkeuze-avond leerjaar 1 

Hierbij de laatste herinnering voor de profielkeuze-avond voor leerjaar 1 a.s. maandag 9 maart. 

Deze avond wordt gehouden van 19.00-20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur) op de locatie 

Hooglandseweg-Noord en start in de aula aldaar. Wanneer u zich nog niet aangemeld heeft, kunt 

u dit, onder vermelding van de profielen waarover u een voorlichting wilt volgen, nog tot 

maandagochtend doen via evangemeren@hetelement.eu. Vermeldt u daarbij duidelijk wie uw 

zoon of dochter is. Bij de start van de avond ontvangt u een overzicht van welke voorlichtingen u 

waar kunt bezoeken. Wij hopen dat leerlingen daarna een gedegen keuze kunnen maken voor het 

profiel waarin zij volgend jaar lessen willen volgen. 
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We zien elkaar 

'We laten de straat op straat en zijn in school 

zichtbaar en herkenbaar.” Dit is een zin uit onze 

folder met de vijf pijlers met leefregels en 

schoolregels. Het lijkt een trend onder leerlingen 

om met capuchon op door de school te lopen. Zo 

kunnen we elkaar echter niet altijd goed zien. 

Medewerkers is dan ook verzocht leerlingen aan 

te spreken over het dragen van een capuchon en 

ze daarbij dus vriendelijk te vragen deze af te 

doen. Natuurlijk hoeft er niet altijd op een 

dergelijk verzoek gewacht te worden en kunnen 

leerlingen hier zelf ook op anticiperen door, 

zodra zij de school betreden, hun capuchon af te 

doen.  

 

Keuze vervolgopleiding en doorstroomdossier leerjaar 4 
De laatste periode voor de vierdejaars leerlingen is van start gegaan. Sommigen zullen nog even 

hard moeten werken om met een mooie cijferlijst het examen in mei in te gaan. Naast het leren 

zijn de vierde klassers zich aan het oriënteren op een passende vervolgopleiding. Die keuze moet 

deze maand al gemaakt worden. Uiterlijk 1 april a.s. moet iedereen zich namelijk aangemeld 

hebben bij een vervolgopleiding. Dit geeft plaatsingsrecht. De schoolinstelling moet dan een 

plaats binnen een opleiding voor jou verzorgen. Is de aanmelding na 1 april dan bestaat de kans 

dat er geen plaats meer is binnen de instelling/opleiding. Helaas resulteert dit vaak in een 

vervelend traject met leerplicht. Alvorens de aanmelding gedaan kan worden, moet het 

doorstroomdossier ingevuld zijn. Dit moet zowel door de leerling als door de mentor ingevuld 

worden. Om leerlingen hierop te wijzen ben ik vandaag nogmaals alle klassen langs gegaan, maar 

het invullen zal toch echt door de leerlingen en mentoren zelf gedaan moeten worden. Heb je dit 

dus nog niet gedaan, ga er dan op korte termijn voor zitten om dit in orde te maken. Loop je 

hierbij tegen vragen of problemen aan? Vraag je mentor dan om ondersteuning. 
  
Ivo van Witzenburg, LOB-coördinator 
 

Skills The Finals 

Nadat ze al eerder provinciaal kampioen zorg en 

welzijn waren geworden, gingen gisteren 3 

derdejaars leerlingen de strijd aan met de andere 

11 provinciale kampioenen om de nationale titel 

te halen. De wedstrijden vonden plaats in het WTC 

Expo te Leeuwarden. Zo’n 1000 deelnemers uit 

het vmbo deden hieraan mee: Wie wordt de beste 

van Nederland in zijn/haar vakgebied? De 

leerlingen van zorg en welzijn hebben de hele dag 

verschillende opdrachten uitgevoerd en zijn zowel 

schriftelijk als praktisch aan de slag gegaan. Een 

hele dag hebben ze keihard gestreden. Helaas 

leverde dit geen podiumplaats op, maar wel een 

leerzame en leuke ervaring!  

 

 


