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Maatregelen 
Afgelopen woensdag hadden we de eerste leerling die positief testte op het coronavirus. In goed 

overleg met de GGD en de betrokkenen hebben we passende maatregelen genomen. Gelijktijdig 

is de discussie rondom het dragen van mondkapjes ingezet. Waar eerder in de week nadrukkelijk 

het onderwijs werd uitgesloten, kwam gisteren het bericht dat dit toch wel gewenst is. Ons 

standpunt is altijd geweest dat wij ons houden aan de richtlijnen van de overheid en nu er een 

dringend advies is afgegeven nemen wij dit advies ook serieus. Echter de DMR heeft het recht om 

zich over dit voorstel te buigen. Dit gebeurt aanstaande maandag in de brede bestuurlijke 

bijeenkomst. Na deze bijeenkomst zullen wij u informeren over het besluit en de wijze van 

uitvoering.  

 

We merken dat steeds meer leerlingen in quarantaine moeten of tijdelijk thuis zijn. Om onderwijs 

op afstand zo goed mogelijk te kunnen volgen, gaan we de mogelijkheden van Magister nog meer 

benutten. Ook hierover zal ik u maandag verder informeren. Toch kan het zo zijn dat een groot 

deel van onze medewerkers of leerling tijdelijk niet op school kan zijn. Hiervoor hebben we nu de 

volgende keuzes gemaakt: 

 

• We geven fysiek les in een leerjaar als 70% van de leerlingen of medewerkers nog op 

school is.  

• Bij lesuitval comprimeren we het rooster (het eerste en laatste uur vervallen als eerste).  

• Mocht minder dan 70% van onze leerlingen/medewerkers aanwezig zijn dan schakelen 

we voor de theoretische vakken over op afstandsonderwijs. De lessen worden dan digitaal 

via Teams gegeven volgens het rooster. Momenteel vindt er een inventarisatie plaatst of 

leerlingen een device thuis hebben en/of zij thuis beschikken over een goed netwerk. Als 

de betreffende vakdocent niet ziek is, proberen we in de ochtend wel de praktijklessen 

aan te bieden, zodat de leerlingen dan wel naar school dienen te komen.  

 

Het is een onzekere tijd waarin we ons nu bevinden. Maar ik hoop dat we met vertrouwen, goed 

overleg en samenwerking gezamenlijk deze periode gezond en goed doorkomen. Ik wens u een 

prettig weekend. 

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Personeel 

Mevrouw Van Groeningen (docent Engels) heeft haar dienstverband bij ons 

per 1 oktober jl. beëindigd. Er was helaas geen match tussen de leerlingen en haar 

en we zijn in goed overleg gestopt. Per 1 november a.s. start, zoals reeds afgesproken was, 

mevrouw Maravelias, een oude bekende van Het Element. Tot die tijd zoeken we naar een 

oplossing. Dit zou kunnen betekenen dat een aantal klassen tijdelijk iets minder lessen Engels 

heeft. Zodra mevrouw Maravelias er is, zullen er extra (inhaal)lessen ingeroosterd worden. 

De heer Van de Bovenkamp heeft kunnen genieten van zijn bevallingsverlof en zal aanstaande 

maandag weer aanwezig zijn op school.  
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Beslisboom inzake thuisblijven of naar school/werk in coronatijd 

Hieronder hebben wij de beslismatrix opgenomen die wij gebruiken om te bepalen of een kind wel  

of niet naar school kan komen in deze coronatijd. Wij verzoeken u deze vragen ook zelf te 

doorlopen als u hierover twijfelt.  
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PTA en examenreglement 

Op de ouderavonden van begin deze maand is al iets verteld over het examenreglement en het 

programma van toetsing en afsluiting (pta). Dit zijn belangrijke documenten in de laatste twee 

jaar die als examenperiode aangemerkt wordt. Het examenreglement beschrijft de regels die met 

de schoolexamens en het centraal examen te maken hebben. In het pta staat een beschrijving 

van de te behandelen en af te toetsen leerstof. Het geeft informatie over toetsen en wegingen. 

Momenteel zijn wij wel aan het onderzoeken hoe wij het herkansen of inhalen van toetsen gaan 

inregelen voor leerlingen die vanwege de coronamaatregelen niet alle lessen hebben kunnen 

volgen. 

Per profiel, leerjaar en studierichting staan de pta’s vanaf heden op onze website vermeld. Ook 

het examenreglement is daar te vinden. U kunt ze downloaden via 

https://hetelement.eu/hooglandsewegnoord/index/pta/. Heeft u naar aanleiding ervan vragen of 

opmerkingen dat kunt u altijd contact met mij opnemen. 

 

Mirjam Lenters-Vinke 

examensecretaris 

 
Roostervrije dag 

Aanstaande woensdag 7 oktober 2020 zijn alle leerlingen, conform het overzicht 

met belangrijke data, 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.  

 

Toets 0 Voortgezet Onderwijs 

Dit jaar zijn er ruim 160 leerlingen in de brugklas ingestroomd. Een spannend moment voor 

leerlingen en ouders, maar ook voor de school! Om meer zicht te krijgen op het beginniveau van 

de leerlingen, gaan we de vernieuwde Toets 0 van Cito inzetten. Deze toets meet de 

kernvaardigheden Nederlands, Engels en rekenen-wiskunde. Het is een beginmeting voor het 

volgen van de leerlingen op Het Element. De school krijgt inzicht in de algemene beheersing van 

de kernvaardigheden en ziet wat de sterke en zwakke punten van de leerlingen zijn. De 

resultaten nemen we mee in de leerlingbesprekingen en zijn één van de indicatoren voor het 

bepalen van de leerweg verderop in hun loopbaan op school.  

Een vervolgtoets wordt in het 2e leerjaar afgenomen. In de week van 

12 t/m 15 oktober tijdens twee lessen in de ochtend (de andere 

lessen gaan volgens rooster gewoon door) nemen we de toets af. Een 

taak kan binnen 60 minuten gemaakt worden. Dyslectische leerlingen 

en leerlingen met faciliteiten krijgen een digitale toets en extra tijd. In 

een e-mail zijn ouders apart geïnformeerd met hierin ook opgenomen 

wat de leerlingen mee moeten nemen. 

 

 

Uitstel schoolfotograaf 

In verband met de afwezigheid van (te) veel leerlingen, door de coronaperikelen, hebben we 

besloten het bezoek van de schoolfotograaf op maandag 12 oktober a.s, te annuleren. 

Klassenfoto’s waar niet alle leerlingen op komen te staan, zijn niet leuk. We kijken nu naar een 

moment in maart 2021. Dus de mooie kleding, lippenstift voor de dames en stropdasjes voor de 

heren niet weggooien, maar bewaren tot het voorjaar.  

 

Johan Prenger 

https://hetelement.eu/hooglandsewegnoord/index/pta/

