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Weer fris van start  
Het was fijn om iedereen weer te zien, eindelijk na 6 maanden weer de school volledig in bedrijf. 

Leerlingen waren enthousiast, er werd veel bijgepraat en sommige bleven wat langer hangen, 

maar dat is ook begrijpelijk na zo een lange tijd. In de vakantie is hard gewerkt aan de tijdelijke 

locatie op de Euroweg. Het is een mooi en kleurrijk geheel geworden, waar leerlingen met trots 

onderwijs kunnen volgen. Hierbij kort wat foto's. 

 

 

 

Afgelopen maandag hebben we onze medewerkers een voorlichting gegeven over de nieuwe 

maatregelen. Ik zie dat leerlingen en medewerkers hun uiterste best doen om dit na te leven en 

dat is fijn. Soms moeten we iemand even helpen herinneren maar dat is alleen uit zorg voor 

elkaar. In het kort komen de regels hierop neer: 

• Minimaal 2 ramen en de deur openen tijdens de les 

• Eens per half uur 4 ramen openen of zoveel als kan 

• Personeel houdt 1,5 meter afstand tot de leerling 

• We geven les vanuit de afgeplakte 'didactische zone' 

• Bij binnenkomst wassen/ontsmetten leerlingen hun handen 

• Medewerkers wisselen 3 minuten (korte bel op HW) voor het einde les van lokaal. De 

leerlingen wisselen op de bel die het daadwerkelijke einde van de les aangeeft. 

Wanneer we met zijn allen dit zo goed mogelijk proberen na te streven, verkleinen we de kans op 

verspreiding.  

Op naar een goed en gezond schooljaar! 

 

Koen Janssen, directeur 

Jaargang 5, nummer 1, 4 september 2020 
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Personeel  

Gelukkig kunnen we het schooljaar volgens planning beginnen. Wij zijn blij dat de volgende 
collega’s onze gelederen zijn komen versterken: 
Dhr. T. de Beek, economie 
Mevr. J. van Ee, lichamelijke opvoeding 
Mevr. L. Eijk, lesassistent HBR 
Mevr. J. van Groeningen, Engels 
Mevr. S. de Jong, zorg & welzijn 
Mevr. T. Kalpoe, Engels 
Mevr. B. Kappe, mens & natuur (inval) 
Dhr. T. Leenders, mens & natuur (inval) 
Mevr. T. Oldewarris, lichamelijke opvoeding 
Mevr. M. Posthouwer, Nederlands 
Dhr. D. Tewarie, Natuurkunde 

 
Op managementniveau zijn er ook wat wijzigingen doorgevoerd. Hierbij een update:  

• De heer K. Janssen (kjanssen@hetelement.eu), directeur (wisselend op de locaties 

aanwezig van dinsdag t/m vrijdag)  

• De heer M. Askamp (maskamp@hetelement.eu), afdelingsleider Zorg & Welzijn (aanwezig 

op maandag, dinsdag en vrijdag op de Hooglandseweg-Noord en op woensdag op de 

Euroweg) 

• Mevrouw C. Kruithof (ckruithof@hetelement.eu), afdelingsleider HBR (dagelijks aanwezig 

op de Hooglandseweg-Noord) 

• De heer J. Prenger (jprenger@hetelement.eu), afdelingsleider brugklassen (dagelijks 

aanwezig op de Hooglandseweg-Noord) 

• Mevrouw J. van der Weide (jvanderweide@hetelement.eu), afdelingsleider E&O en D&P,  

(op maandag en woensdag t/m vrijdag aanwezig op de Euroweg en op dinsdag op de 

Hooglandseweg-Noord)  

• De heer J. de Wijs (jdewijs@hetelement.eu), afdelingsleider Techniek (= Bouwen, Wonen 

en Interieur, Produceren, Installeren en Energie en Mobiliteit en Transport) (aanwezig van 

dinsdag t/m vrijdag op de Hooglandseweg-Noord) 

 

Roosterzaken  

Deze week zijn we gestart met het rooster zoals dat in Magister te zien is. De eerste 

oneffenheden waar we in de praktijk tegenaan liepen zijn er reeds uitgehaald en al in het rooster 

voor volgende week verwerkt. Wellicht wijzigen er de komende week nog wat zaken, doordat 

“kinderziektes” eruit gehaald worden. Check Magister dus elke ochtend even op wijzigingen.   

 

Corona en wel of niet naar school 

Vanwege corona is het niet wenselijk dat leerlingen op school komen 

als zij coronagerelateerde klachten als een loopneus, keelpijn of koorts 

hebben. U dient uw kind dan wel ziek te melden, zodat wij weten 

waarom het niet op school is. Dit geldt als geoorloofd verzuim. 

Vanzelfsprekend is er dan wel de verantwoordelijkheid dat de leerling 

het huiswerk maakt dat in Magister vermeld staat, zodat er een zo 

klein mogelijke achterstand ontstaat. Wanneer de klachten verdwenen 

zijn of de leerling negatief getest is op corona is hij weer welkom op school.  

 

Moet uw kind in quarantaine, omdat de thuissituatie hierom vraagt, dan vernemen wij dit ook 

graag en wanneer u als ouder zelf op school komt, wordt u gevraagd een triageformulier in te 

vullen, waarmee u verklaart coronaklachtenvrij te zijn. Wanneer u wel klachten heeft, verzoeken 

wij u uw bezoek uit te stellen. 
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Ouderavonden 14 en 21 september 

De afgelopen week ontvingen we een aantal vragen van ouders over de voortgang en organisatie 

van de aangekondigde ouderavonden, die in het algemeen druk bezocht worden, en waar je dus 

met veel mensen in een ruimte zit. De ouderavonden op maandag 14 en 21 september 2020 

gaan dit jaar gewoon door. Wel zal de opzet van 

de avond, rekening houdend met de 

coronarichtlijnen, anders zijn dan voorgaande 

jaren en zullen we niet in een aula of vol 

klaslokaal bijeenkomen. Het elkaar ontmoeten en 

delen van informatie vinden wij van wezenlijk 

belang voor een goede start van het schooljaar en 

het volgen van onderwijs van uw zoon/dochter op 

Het Element.  

  

Onze opzet is als volgt: Wij nodigen per klas maximaal 8 ouders (één per leerling) in 3 blokken uit 

voor een gesprek met de mentor(en). Dat doen we van 16.30 – 17.30 uur, 18.30 – 19.30 uur en 

19.45 – 20.45 uur. Op deze manier kunnen we alle ouders bedienen en de corona-afstand van 

1,50 meter afstand waarborgen in een goed geventileerd lokaal.  

 

Een officiële uitnodiging, met specifieke informatie over de avond, ontvangt u nog van de school. 

De indeling van de groepen ouders voor deze avond gaat via de mentoren. Wellicht heeft u al een 

verzoek van inschrijven indeling ontvangen wanneer u verwacht wordt. 

 

Ouderavond 14 september 2020   Ouderavond 21 september 2020 

Hooglandseweg: Leerjaren 1 en 2   Hooglandseweg: Leerjaar 3 en leerjaar 4 

Leerjaar 2 t/m 4 (m.u.v. klas E3ZW)   Euroweg: Klas E3ZW 

 

Wij hopen u allen op één van deze avonden te ontmoeten.  

 

Johan Prenger 

 

Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en te laat komen 

Wat hebben ouders met verzuim te maken?  

De lessen zijn inmiddels gestart en natuurlijk hopen we met z’n allen dat de leerlingen alle lessen 

kunnen volgen. Echter kunnen we allemaal een keer ziek zijn of te laat komen. Wat is dan de 

gang van zaken voor u als ouder/verzorger?  

 

Ziekmelding of kortstondig verzuim  

U meldt uw zoon/dochter vóór aanvang van de eerste les telefonisch of via de mail 

(info@hetelement.eu) ziek. Zo kunnen wij in Magister registreren dat uw kind afwezig is en weet 

de docent dat uw kind niet aanwezig zal zijn. Mocht uw kind na het weekend nog steeds ziek zijn, 

dan verwachten wij op maandag wederom een bericht met de voortzetting van de ziekmelding.  

Ook bij bezoek aan een tandarts/huisarts geldt deze procedure. Dit zijn allemaal vormen van 

geoorloofd verzuim. 

 

Te laat komen  

We kunnen allemaal weleens een lekke band hebben of ons een keer verslapen. Gemiddeld 

gezien gebeurt dit niet meer dan 4x per jaar. Daarom hebben wij de regel dat een leerling 4x per 

jaar te laat mag komen, zonder dat er consequenties zijn. Vanaf de 5e keer (t/m de 9e keer) 

moet de leerling dezelfde dag, of indien hij les heeft tot 16.15 uur, de volgende dag een uur 

nakomen. Sport en/of werk is hierbij geen excuus. U ontvangt een mail dat uw zoon/dochter 5x te 

laat is gekomen. Bij 10x te laat ontvangt u een brief en wordt u uitgenodigd door de mentor voor 

een gesprek om samen het te laat komen terug te dringen. Vanaf de 10e keer te laat komen zal 

de leerling bij de mentor moeten nakomen. Bij 15x te laat ontvangt u een mail en wederom een 

gesprek, met de afdelingsleider erbij. Bij 16 x te laat (wel of niet in combinatie met ongeoorloofd 
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verlof/spijbelen) wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Van de leerplichtambtenaar 

zult u een brief en/of uitnodiging ontvangen over hoe het traject verder gaat.  

 

Ongeoorloofd verzuim  

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen alle lessen zullen volgen. De docent houdt in Magister bij 

welke leerlingen er aan- of afwezig zijn Dit kun u ook inzien in uw ouderaccount van Magister. 

Mocht een leerling niet, zonder geldige afwezigheidsreden, aanwezig zijn in een les, dan moet de 

leerling dit uur dubbel inhalen. Bij 3 en 5x ongeoorloofde afwezigheid neemt de mentor contact 

met u op om afspraken te maken hoe we dit gezamenlijk kunnen oplossen. Ouders hebben hierin 

een belangrijke rol. Bij 16 uur of meer (wel of niet in combinatie met te laat komen) wordt de 

leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

 

Introductieprogramma leerjaar 1  

Met een gevarieerd introductieprogramma zijn de eerstejaars leerlingen deze week goed gestart. 

Hoewel ze het op de basisschool al gewend waren, mochten de leerlingen afgelopen woensdag, 

ook weer in het VO bij elkaar in de klas zitten. Dat was heerlijk. Niet alleen voor de leerlingen, 

maar zeker ook voor de mentoren en docenten. Eindelijk weer een klas met ‘levend materiaal’ 

voor je. Daarvoor doen we het toch. Leerlingen helpen en begeleiden op weg naar volwassenheid. 

Hierbij een korte foto-impressie. 

 

 

Belangrijke data schooljaar 2020-2021  

Als bijlage bij deze Elementaire Deeltjes is een overzicht gevoegd van belangrijke data voor dit 

schooljaar. Dit varieert van data voor ouderavonden en activiteiten tot data van vrije dagen en 

vakanties. Een belangrijk document dus voor de rest van het jaar.  

N.B: Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige activiteiten in aangepaste vorm 

plaatsvinden. Hierover zult u tijdig geïnformeerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


