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(Bijna) alles is anders 
Vandaag vieren we Sinterklaas in de klassen. Het kan gelukkig op dezelfde manier als de 

afgelopen jaren en het is het een gezellige boel. Ik ben blij dat we dit met zijn allen toch kunnen 

doen. 

De Kerstviering kunnen we helaas niet zo vieren als dat we gewend zijn. Het gala/feest na het 

Kerstdiner is niet mogelijk en ook met zijn allen eten is niet wenselijk. We hebben gekozen voor 

een andere invulling met alle klassen en verderop in deze nieuwbrief kunt u hier meer over 

lezen.  

Gelukkig hebben we de afgelopen tijd geen besmettingen op school gehad. In de media is veel 

aandacht voor een verlenging van de kerstvakantie. Hierover is op dit moment nog geen 

duidelijkheid, maar we verwachten in de loop van komende week meer informatie te ontvangen. 

Wij houden u hiervan op de hoogte. 

De informatiedagen voor toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers is dit jaar ook 

anders. Normaal gesproken organiseren wij als Het Element in januari en februari verschillende 

open dagen, informatiebijeenkomsten en lesmiddagen voor basisschoolleerlingen en hun ouders. 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om grote groepen in de school te ontvangen. Daarom hebben 

de middelbare scholen in de regio Amersfoort gekeken hoe leerlingen van groep 8 toch zo goed 

mogelijk kennis kunnen maken met de scholen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt. Er komen meer 

lesmiddagen voor groep 8 leerlingen en de open dagen worden deels anders ingericht.   

Het Element organiseert de open dagen en lesmiddagen op woensdag 13 januari en donderdag 

28 januari 2021. Om de dagen succesvol te laten verlopen, voor te bereiden en de lokalen in 

orde te maken, zullen er op deze twee dagen geen lessen zijn voor de leerlingen. De 

portfoliogesprekken die op 28 januari zouden plaatsvinden, verschuiven naar een ander moment 

in deze portfolioweek. Dit jaar gaan sommige dingen anders dan normaal. Echter willen we de 

school voor onze toekomstige leerlingen en ouders toch zo goed mogelijk onder de aandacht 

brengen, met de wens weer vele nieuwe leerlingen te mogen ontmoeten.  

 

Koen Janssen 

directeur 
 
Vakgroep techniek bouwt door 

Zoals u wellicht weet, is ons gebouw dit jaar 

extra druk. We gaan namelijk richting de 

nieuwbouw in 2023. De leerlingen van 

voorheen de Kaliumweg zijn vanwege de sloop 

van het pand aan de Kaliumweg daarom 

verdeeld over de Hooglandseweg-Noord en de 

Euroweg. Dit gaat heel goed, alleen is er voor 

in de pauzes wat tekort aan zit en 

overblijfplekken. De vakgroep techniek heeft 

daarom wat extra banken en statafels 

gemaakt in de werkplaats van Bouwen, 

Wonen en Interieur! Ze staan er mooi bij en 

hopelijk gaan de leerlingen er goed gebruik 

van maken.  
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Pedagogische aanpak 

Zoals ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen wel weten, proberen we op Het Element telkens te 

werken vanuit een aantal waarden (en normen). We noemen die dan onze Vijf Pijlers en die staan 

hieronder.   

Afgelopen week of komende week gaat elke mentor een les geven, waarin onze leefregels 

nogmaals naar voren komen. Dit doen we nog eens extra, omdat we merken dat het in de periode 

voor kerst wat onrustig is op school. Overigens zijn we behoorlijk tevreden over hoe leerlingen 

zich staande houden in deze ingewikkelde tijd met mondkapjes, leuke activiteiten die niet door 

kunnen gaan en medewerkers die afstand moeten houden!  

De mondkapjesplicht zal bijvoorbeeld wel besproken worden in de les. We zouden het zeer op 

prijs stellen als u thuis vraagt naar hoe de les ging en een aantal leefregels bespreekt.  

 
• Helpen 

Fouten maken mag, maar laten we het daarna samen  
beter doen. 

• Vertrouwen 
Deze lastige periode doorkomen kan alleen als we elkaar vertrouwen.  

• Zien  
Door echt te kijken hoe het met een ander gaat, kun je elkaar al helpen. 

• Respecteren 
Rekening houden met je vrienden is makkelijk; mensen die anders zijn respecteren kost moeite.  
• Luisteren 

Probeer iemand te begrijpen, voordat je zelf gaat praten 

Als wij (medewerkers en leerlingen) samen de Vijf Pijlers naleven, zullen de regels een stuk 
minder nodig zijn! 

 

 

Paarse Vrijdag @ Het Element 

Wat is Paarse Vrijdag? 

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren door 

het dragen van de kleur paars op school hun 

solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, 

biseksuelen, lesbiennes en transgenders. In 

Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de 

tweede vrijdag van december gehouden. Dit jaar is 

dat op vrijdag 11 december. 

Waarom Paarse Vrijdag @ Het Element? 

We respecteren elkaar is één van de vijf pijlers van 

Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom 

is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, 

religie of seksuele voorkeur. Iedereen hoort zich op 

onze school veilig te voelen om zichzelf te zijn en 

daar besteden we aandacht aan. Tijdens Paarse 

Vrijdag ligt de nadruk op respect en tolerantie voor 

homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.  
Tolerantie @ Het Element 

Paarse Vrijdag is de start van een serie activiteiten rond het thema tolerantie. We gaan later in 

het schooljaar ook aandacht besteden aan tolerantie op het gebied van huidskleur, religie en 

afkomst en misschien komen daar nog meer onderwerpen bij. 

We starten de GSA (Gender & Sexuality Alliance). Dat is een groep leerlingen die zich inzet tegen 

homofobie (het discrimineren van mensen vanwege hun seksuele voorkeur). Ook is de GSA een 

plek waar de leerling naartoe kan als er vragen zijn over seksuele diversiteit, of als er hulp nodig 

is. De bedoeling is dat de GSA zich zal inzetten voor tolerantie in brede zin. De GSA wordt door 

vier docenten begeleid. 
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Leerlingbesprekingen > roostervrije dag 

Op maandag 14 december staat alweer onze tweede ronde met leerlingbesprekingen op het 

programma. Zoals begin van het jaar is aangegeven, betekent dit voor de leerlingen een 

roostervrije dag en in dit geval dus een lang weekend.  

 

Kerstviering 

Gezien de omstandigheden kunnen wij dit jaar niet zoals voorgaande jaren een uitgebreide 

kerstviering (diner en schoolfeest) organiseren. Wij vinden het echter wel belangrijk om aandacht 

te geven aan de kerstgedachte. Dit willen wij op de volgende manier gaan doen: 

Leerlingen uit klas 1 t/m 3 krijgen op 17 december het 5e en 6e lesuur een activiteit o.l.v. de 

mentor aangeboden.  

 

Voor de leerlingen van klas 4 die op het MBO zitten en of stage lopen zal deze activiteit op 

woensdag 16 december het 6e en 7e uur plaatsvinden. De leerlingen uit klas 4 die geen MBO-

opleiding volgen en/of stage lopen (E4DP) hebben hun kerstactiviteit gewoon op donderdag  

17 december het 5e en 6e uur. 

 

Vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij. 

 


