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De tweede golf 
De eerste twee weken na de herfstvakantie liggen achter ons. Gelukkig hebben de strengere 

maatregelen vanuit de overheid geen gevolgen voor het onderwijs. Het lukt ons om de continuïteit 

te borgen en heel veel lessen gaan gelukkig gewoon fysiek door. Het dragen van mondkapjes is 

inmiddels een vaste schoolregel, maar we merken dat we de leerlingen wel vaker hierop moeten 

aanspreken. Voor u, onze en hun eigen veiligheid is het van belang dat leerlingen tijdens 

leswisselingen, pauzes en in de openbare ruimtes van de scholen de mondkapjes dragen. Ik wil u 

verzoeken dit nogmaals thuis te bespreken.  

De verscherpingen van de maatregelen bieden ook nieuwe uitdagingen. De komende 

portfoliogesprekken houden we digitaal en ondanks dat we hier eerder mee geoefend hebben zal 

dit toch even wennen zijn, maar wij vinden het belangrijk om de vorderingen van uw kind in 

gezamenlijkheid te bespreken. Een ander aandachtspunt is het langer verblijf van leerlingen op 

school of samenkomst na schooltijd in de buurt rondom de school. De maatregelen zijn van 

kracht voor mensen vanaf 13 jaar en het is verboden om met meer dan twee mensen bij elkaar 

te komen. Hoe begrijpelijk ook, willen we de leerlingen nadrukkelijk verzoeken om na schooltijd 

niet in met vriendjes/vriendinnetjes af te spreken en rondom de school samenkomsten te 

hebben.  

 

Het is een tijd die opnieuw veel van ons allen vraagt, maar met elkaar zorgen we ervoor dat we er 

het beste van maken. 

 

Koen Janssen 

directeur 
 

Hoera, Het Element is een Gezonde School! 

Bekijk het filmpje van de onthulling van het Gezonde School Vignet (duurt 1 minuut): 

https://youtu.be/alOVa2ep87U 

 

Als school vinden wij het belangrijk dat een gezonde leefstijl structureel wordt behandeld binnen 

de school. Waarom: 

 

 

Leerlingen die gezonder leven:  

- voelen zich fitter, 

- zijn minder vaak ziek, 

- kunnen zich beter concentreren en beter leren en hebben vaak betere 

  schoolprestaties, 

- zijn zich vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid van gezonde 

  keuzes, 

- hebben minder kans op chronische ziektes op latere leeftijd: denk  

  hierbij aan diabetes en hart- en vaatziektes. 

 

 

We hebben het de afgelopen weken met de leerlingen gehad over een gezond ontbijt. Wat is dit, 

wat doet dit met je en wat doe jij hier al aan. Leuke weetjes over voeding kwamen voorbij. 

Wist u bijvoorbeeld dat 20+ of 30+ kaas, minder vet is en er minder zout in zit dan in 48+ kaas 

en dus gezonder is? 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FalOVa2ep87U&data=04%7C01%7CGvandeWijngaard%40hetelement.eu%7C488de77945ae48f2d75408d8809dd0be%7C1c78f08ee08a42eebb5869d650de597e%7C0%7C0%7C637400762586565200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sPncsEFcAYYA%2F6CVOb3gc1W9%2F8qtZI6W68IizOVahdg%3D&reserved=0
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Naschoolse sport: Geslaagde kickboks clinic 

Afgelopen dinsdag kwam 'Protect Yourself' langs, om een clinic kickboksen te 

geven. Hiervoor hadden zich 12 fanatieke leerlingen ingeschreven.  

 

Dinsdag 17 november staat er een toffe badminton clinic op het programma van 

onze sportvereniging BCA. Dit is weer van 13.00-14.00 uur. Leerlingen kunnen 

zich hiervoor inschrijven bij hun gymdocent. 

 
Pr8klas! gestart 

Vorige week dinsdag stonden 20 leerlingen van groep 8 van PCBO (het basisonderwijs in 

Amersfoort) en 20 leerlingen van Voilà (basisonderwijs Leusden) te trappelen om te gaan 

beginnen met lessen op Het Element. De leerlingen leren die middag niet op de basisschool, 

maar volgen beroepsgerichte lessen bij ons. Ze komen dinsdags om ongeveer 12.30 uur bij ons 

op school om eerst samen met de leerkracht van de klas een boterham te eten en dan hebben ze 

les van één van onze docenten van 13.00 tot 15.00 uur. 

 

Mevrouw T. Oldewarris, mevrouw L. Hartman en de heer F Hendriks hadden de kick-off met deze 

‘leergierige’ kinderen.  In de sportzaal werden behendigheidsonderdelen als een reactiespel en 

ringhockey gespeeld. Bij techniek hebben de leerlingen kennis gemaakt met de basis van 

techniekonderwijs: het maken van je eigen dorp met hout, metaal enz. Hiertoe hebben ze op de 

basisschool niet de mogelijkheid. De impact van de overstap naar het voortgezet onderwijs en dat 

het meer is dan alleen maar ‘doe-vakken’ was het 3e onderdeel op deze middag.  

 

Het is mooi om te zien dat leerlingen door te doen, ervaren dat ze vaardigheden bezitten waar ze 

wellicht verder mee kunnen. Dit biedt een stukje extra motivatie en succeservaring om aan het 

eind van groep 8 een weloverwogen keus te maken voor het VO. 

 

Tot en met 20 april zijn de leerlingen op de dinsdagen op Het Element.  

 

Johan Prenger 

afdelingsleider brugklassen 

 

Toetsen vanuit het PTA en PTO 

Volgende week is de laatste week van de eerste periode. Helaas is het o.a. door de afwezigheid 

van docenten niet gelukt alle toetsen uit het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting voor de 

bovenbouw) en het PTO (Programma van Toetsing voor de onderbouw) behorende bij deze 

periode ook daadwerkelijk af te nemen. Indien dit voor uw zoon of dochter van toepassing is, 

wordt de toets zo snel als mogelijk afgenomen in periode 2.  

 

Onderwijs op afstand in coronatijd 

In alle docententeams is geïnventariseerd en/of gepraat over hoe we ons onderwijs de komende 

tijd het beste kunnen vormgeven nu er steeds meer leerlingen thuis komen te zitten. Waar we 

voor staan op Het Element is het contact met leerlingen, voor, tijdens en na de lessen. Om daar 

op een bepaalde manier aan toe te komen, ondanks dat een leerling thuiszit, is wordt vanaf 

periode 2 (m.i.v. 16 november 2020) op de volgende manier gewerkt:   

• Leerlingen die met coronagerelateerde klachten thuis zijn of in quarantaine zitten omdat 

een huisgenoot positief getest is, worden in de absentenregistratie van Magister 
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geregistreerd met de code ‘OA’. Dit betekent ‘onderwijs op afstand’ en dat houdt in dat de 

leerlingen het huiswerk en de studiewijzers in de ELO van Magister volgen. 

De docent zorgt voor een duidelijke opdracht vanuit de studiewijzer  

• Leerlingen dienen op lesdagen, indien mogelijk via Microsoft Teams, het 

lesrooster van de klas te volgen, m.u.v. de lessen beroepsgericht, Future 

skills en LO. Hiervoor wordt een klas aangemaakt door de docent, waarbij de 

leerling kan aansluiten.  

• Het scherm van Teams wordt alleen tijdens de instructie gedeeld met de leerlingen thuis, 

die dan kunnen meeluisteren. Daarna gaan zij zelfstandig aan het werk. 

• Via de chatoptie in Teams hebben de ‘thuiszitters’ de mogelijkheid tot het stellen van 

vragen aan de docent. 

       Let op: per docent kan het iets verschillen hoe hiermee wordt omgegaan. De leerling krijgt 

       in ieder geval dezelfde dag nog antwoord op een vraag.  

• Er is geen verplichte wederkerigheid in communicatie tijdens de les! Het is dus docent- 

       afhankelijk hoe je dit vormgegeven is tijdens de les.  

 

N.B: Als er vragen zijn over het werken met Microsoft Teams, kunt u dat via de mentor bespreken 

en kunnen wij vanuit school eventueel hulp aanbieden. 

 

Jasper de Wijs 

afdelingsleider 

 

Vorderingen nieuwbouw  

Het ontwerp voor onze nieuwe school nadert steeds meer het definitieve stadium. De buitenkant, 

het exterieur, is al klaar maar nu zijn we vooral bezig met het interieur, de inrichting dus. Er is een 

belangrijke stap gezet voor de keuze van de kluisjes. Op de Euroweg is een proefopstelling 

gemaakt waar de kluisjes elektronisch met de mobiele telefoon worden bediend. Dit bevalt zo 

goed dat we kiezen voor een dergelijk systeem. De kluisjes zullen volledig in de wanden worden 

weggewerkt zoals de impressie hierboven laat zien. Naast kluisjes zullen er in de nieuwe school 

op elke afdeling kapstokken komen, zodat de soms natte jassen niet meer in de kluisjes hoeven. 

Ook hiermee experimenteren we op de Euroweg en ook dat bevalt zeer goed.  

  

Er komt een eikenhouten parketvloer in het restaurant en op de leerpleinen, daar waar een 

huiselijke sfeer gewenst is. Voor de looproutes is gekozen voor gecoate betonnen tegelvakken. In 

de natte ruimtes komen gietvloeren. De kozijnen naar de lokalen zijn van Pools grenen evenals 

de wanden waar de lockers in worden verwerkt. De kozijnen naar de trappenhuizen en ramen 

naar de buitengevel worden gemaakt van zwart gecoat staal.  

 

We gaan ervan uit dat alle leslokalen en 

leerpleinen worden ingericht met nieuwe tafels 

en stoelen. De gymlokalen worden compleet 

nieuw ingericht. Er komen nieuwe keukens voor 

Z&W, ovens, keukens, bakkerij- en 

restaurantinrichting voor HBR en nog veel meer. 

In elk lokaal en op de leerpleinen willen we 
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digitale schoolborden in de vorm van een flatpanel, dus niet meer met een beamer.  

Voor het Atrium zullen nieuw meubilair en andere nieuwe inrichtingselementen worden 

aangeschaft. De leerlingenraad wordt bij de keuze hiervan betrokken. 

 

Maar … voordat we kunnen gaan bouwen, moet eerst het oude gebouw worden afgebroken en de 

grond bouwrijp gemaakt worden. De foto’s hieronder en hierboven laten zien dat dit ineens 

bijzonder snel gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Duivenvoorde 

 
Ouderrekening 

Rond de herfstvakantie is het gebruikelijk dat wij de facturen voor de schoolkosten/ouderbijdrage 

versturen. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die zijn ingeschreven bij de Meerwegen 

scholengroep zullen deze rekening de komende week ontvangen. De factuur voor leerlingen die 

zijn ingeschreven bij Het Meridiaan College zullen nog even op zicht laten wachten. Door de 

samenvoeging van de twee leerlingpopulaties in Magister is de module voor het digitaal 

verwerken van de ouderbijdragen nog niet aangepast. Hier wordt hard aan gewerkt en de 

verwachting is dat dit binnen 3 weken op orde zal zijn. De ouderrekeningen van de Meerwegen 

scholengroep en die van Het Meridiaan College zijn dit jaar volledig gelijk getrokken. 

  

Jan van Duivenvoorde  

 
 
 


