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Onderwijs op afstand 
De lockdown is met drie weken verlengd. Het bericht kwam niet onverwacht, maar vijf 

opeenvolgende weken onderwijs op afstand is voor iedereen een uitdaging. Voor u thuis om het 

allemaal te organiseren, voor de leerlingen om het allemaal te volgen en voor ons als school om 

het allemaal zo goed mogelijk te regelen. Het is dan fijn om te horen van ouders dat ze blij zijn 

met de wijze waarop we de maatregelen interpreteren en uitwerken. Het gebouw is inmiddels 

weer voorzien van wegbewijzering en de zitplaatsen in lokalen en andere ruimtes zijn aangepast 

om de leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar te laten houden. Aan u de vraag of u dit ook met uw 

kind wil bespreken. Samen dragen we zorg voor een veilig klimaat in de school. Het dragen van 

een mondkapje en de 1,5 m afstand zijn hier cruciaal voor.   

 

Het eerste tot en met het derde leerjaar krijgt zoveel 

mogelijk onderwijs op afstand. Dit betekent ook dat wij 

ons moesten buigen over de wijze waarop we de 

leervoortgang van onze leerlingen in kaart gaan brengen 

We kiezen er bewust voor om geen summatieve toetsen 

(overhoringen op papier) op afstand te organiseren voor 

de eerste twee leerjaren. In onze onderwijsvisie krijgt het 

formatief toetsen een steeds nadrukkelijkere plek. Dit 

houdt in dat we de leerling feedback geven op zijn/haar 

voortgang en aangeven wat de leerling nog moet doen om 

het leerdoel te bereiken. De verlenging van de lockdown bekent dan ook dat we voor de leerjaren 

1 en 2 deze periode geen rapport uitreiken, maar het portfoliogesprek vooral voeren over de 

competenties en de voortgang in de afgelopen periode.   

 

Afgelopen week is ook het rooster voor de schoolexamenweek gemaakt en terug te vinden in 

Magister. Ook deze afname zal iets anders verlopen dan de leerlingen gewend zijn. Bij eventuele 

onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de mentor.   

We staan weer voor een uitdagende periode waarbij het van groot belang is dat we open naar 

elkaar zijn. Mocht u vragen hebben dan zijn wij altijd bereikbaar en kunnen we u hopelijk 

duidelijkheid verschaffen. In de hoop dat we na deze verlenging de leerlingen weer welkom 

mogen heten op school, wens ik u een prettig weekend.   
 
Koen Janssen 

directeur 

 

Open dagen 

Het landelijke beleid met betrekking tot corona heeft voor groep 8, in het kader van de zoektocht 

naar een school voor voortgezet onderwijs, een vervelend effect. In Amersfoort is afgesproken dat 

tot de voorjaarsvakantie geen fysieke info-momenten/lesmiddagen/open dagen georganiseerd 

worden op de VO-scholen en dus ook niet op Het Element. Dit is natuurlijk in eerste instantie 

enorm teleurstellend voor de 8e groepers, die gewoon even door de school willen lopen, maar 

ook voor het VO, dat de school niet kan laten zien. Het is echter niet anders. Hopelijk zijn er vanaf 

1 maart nog mogelijkheden. Dat zien we te zijner tijd en zullen u hierover informeren. 
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Online open avond  

Officieel zou afgelopen woensdag onze open dag plaatsvinden, waar we vele toekomstige 

leerlingen en ouders zouden ontmoeten en de school zouden kunnen laten zien. Maar door 

corona en de landelijke richtlijnen kon dit niet doorgaan. Nu hadden zich ouders aangemeld voor 

een online sessie. Weer een nieuwe stap in de PR-machine van Het Element dit jaar. Een vader 

en dochter thuis op de bank of een moeder en zoon op de studeerkamer, met wie we via Teams 

in gesprek gingen over de school en vragen van het ‘thuisfront’ beantwoordden. Anders maar 

toch ook wel weer leuk en goed. Je bent in gesprek met de ‘klant’, geeft informatie over de school 

en kunt kinderen en ouders op deze manier ook geruststellen. Zo was er een leerling die moeite 

heeft met rekenen, hierdoor al van basisschool was gewisseld, maar nog steeds moeite heeft met 

breuken, procenten en hoofdrekenen. We leggen uit wat we op school doen met rekenen: we 

starten op het niveau van groep 6/7, wiskunde is niet hetzelfde als rekenen en dat er 

mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning. Dan is het leuk om te zien dat ‘letterlijk’ een zucht 

van verlichting geslagen wordt. Het is anders dan normaal, maar voldoet zeker aan de vraag van 

ouders en leerlingen. Daarom organiseren we op donderdag 28 januari en 11 februari  van  

15.00 – 21.00 uur opnieuw deze online open dag voor ouders en leerlingen. Aanmelden kan via 

de website. 

 

Portfoliogesprekken 

Op dinsdag 26 januari vinden de portfoliogesprekken 

van periode 2 plaats. Fysieke ontmoetingen zijn nog 

steeds niet mogelijk, dus zijn de gesprekken digitaal 

via Teams. Alle leerlingen ontvangen via hun mentor 

een voorbereidingsopdracht voor dit gesprek. Ook 

maakt de mentor afspraken over het tijdstip. 

Ouder(s/verzorger(s) mogen natuurlijk aanschuiven.  
 

Herinnering inschrijven MBO -ouderavond klas 3 

Dinsdag 26 januari krijgen de derde klas leerlingen met hun ouders via Microsoft Teams 

voorlichting over de diverse MBO-opleidingen.  

Tijdens deze avond presenteren diverse MBO-opleidingen zich. Na afloop van de avond vullen de 

leerlingen een vragenlijst in, die ze kunnen gebruiken om hun keuze voor de MBO-opleiding 

helder te krijgen. Dit behoort bij het LOB-dossier van de leerling en kan tevens gebruikt worden 

tijdens het portfoliogesprek in periode 3.  

 

De leerlingen dienen zich via Magister voor twee of drie voorlichtingsronden in te inschrijven en 

krijgen via Microsoft Teams de uitnodiging voor de voorlichting. Hierbij dan ook de herinnering dat 

dit inschrijven t/m woensdag 20 januari 11.00 uur mogelijk is. Vergeet dit dus niet. Mochten er 

nog vragen zijn dan kunnen de mentoren en de MBO-contactpersonen die beantwoorden.  

 

J. van der Weide 

MBO-coördinator 

 

Toetsing tijdens corona 

Door de sluiting van de school is het niet mogelijk om alle toetsen zoals gepland in het 

programma toetsing onderbouw (PTO) en programma toetsing en afsluiting leerjaar 3 en 4 (PTA) 

af te nemen. In de komende weken wordt duidelijk of we besluiten bepaalde kleine toetsen te 

laten vallen of opschuiven naar een later moment in een volgende periode. De grote 

schoolexamens in de toetsweek van periode 2 voor leerjaar 3 en 4 gaan wel door. Deze worden 

gehouden van 27 januari t/m 1 februari. De leerlingen vinden in hun rooster in Magister de 

precieze tijden en lokalen. Op deze dagen vinden uitsluitend toetsen plaats en geen andere 

lessen. Het herkansingsmoment van dit SE is op 19 februari. De leerlingen worden hierover 

verder geïnformeerd via hun mentor.  

 

M. Lenters-Vinke 

examensecretaris 



 

Pagina 3 van 4 

 

Hooglandseweg-Noord 55/Euroweg 23 • 3813 VD/3825 HA Amersfoort • (033) 47 28 203/ 46 02 600 

00 • info@hetelement.eu • www.hetelement.eu 

 

Aanmelden bij vervolgopleiding voor leerlingen van leerjaar 4 

Het einde van periode 2 is in zicht. In periode 3 zal er nog even hard gewerkt moeten worden om 

met een mooie lijst het examen in te gaan.  

Naast het leren zijn jullie je ook aan het oriënteren op een passende vervolgopleiding. Aanmelden 

op het MBO kan via de websites van de verschillende scholen. 

Op tijd aanmelden zorgt ervoor dat er straks ook echt plek is op 

je opleiding. Meld je dus aan in de maand februari! 

Naast het aanmelden op je school naar keuze, moet je ook je 

Doorstroom Dossier op orde gaan maken. Je mentor kan je 

hierbij ondersteunen.  
 

Succes met de laatste loodjes op het VMBO. 

 

Claudia Goeken & Ivo van Witzenburg  

LOB-coördinatoren 

 

Berichten van de Euroweg  

Wiskunde  

Voor de kerstvakantie hebben wij u bericht over onze vervanger voor wiskunde. De eerste weken 

verlopen door de aanpassingen vanwege de coronamaatregelen erg onrustig. Meneer van der 

Lugt is zowel fysiek voor klas 4 als digitaal voor de andere klassen begonnen met de 

wiskundelessen. Voor de leerlingen is het wennen om na zo’n lange tijd weer wiskunde te volgen. 

Maar met de juiste inzet moet het gaan lukken. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat de 

leerlingen hun boeken, rekenmachine en pen bij zich hebben als ze de les in komen. Maar ook 

dat het huiswerk gemaakt gaat worden! En daar hebben wij de steun van thuis bij nodig.   

Voor de extra ondersteuning en begeleiding is mevrouw Caljouw iedere vrijdag op de Euroweg 

aanwezig. We hopen dat de achterstanden op deze wijze snel weggewerkt kunnen worden.   

 

Halen en brengen 

We merken dat met het koude en regenachtige weer veel leerlingen naar school worden gebracht 

en gehaald. Dit zorgt soms voor gevaarlijke verkeerssituaties aan de Euroweg, helemaal nu het 

warenhuis 8+ dicht is. De veiligste manier is om aan de zijkant van het gebouw te parkeren en uw 

zoon of dochter daar te laten uit- en instappen.  

 

Het team van de Euroweg 

 

Een blik van boven ...   

Afgelopen week werd ik als vervanger 'ingevlogen' in het opvanglokaal en ik heb met verbazing 

naar alle schermen gekeken. Veel docenten geven 60 minuten lang les met direct contact via 

chat, video en presentaties. De aanwezige leerlingen zijn continu in contact. Daarnaast doen zij 

zichtbaar fanatiek mee. Het is niet makkelijk om nu docent of leerling zijn. Sterker nog: Ik voel mij 

soms niets eens meer leraar.  

 

Steeds harder gaan praten, als gevolg van te fanatiek meedoen met een koptelefoon op je hoofd 

(waardoor je jezelf niet hoort praten) is het enige waar ik leerlingen op moest wijzen. Wat zijn we 

trots op ze! Toen we met de leerlingen afsloten, hebben we hen verteld hoe blij we van hun 

gedrevenheid worden. Wat natuurlijk ook geldt voor onze collega's.  

 

In een periode waarin je als docent, leerling, maar zeker ook als burger bijna alleen maar dingen 

fout kunt doen, is het belangrijk om hetgeen je echt blij maakt, te blijven zien. Ik voelde mij in 

ieder geval weer voor even echt leraar!  

 

Ik wens u allen veel gezondheid en succes de komende periode!  

 

De ingevlogen leraar 
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Gijs in Gambia  

Dit klinkt als de titel van een spannend jongensboek. Dat is het niet, maar het verhaal is wel 

prachtig. Gijs, onze systeembeheerder, heeft de afgelopen 12 jaar aan de Kaliumweg computers 

en laptops geïnstalleerd en gerepareerd. Voor zijn werkgever, maar ook voor veel collega’s. Dit 

jaar doet hij dit voor Het Element aan de Hooglandseweg. Net als op het 

world-wide-web reiken voor Gijs de digitale grenzen verder dan 

Amersfoort. Zo heeft hij vele uren en dagen thuis opgeofferd om 

oude laptops een nieuw leven te geven. Niet voor de medemens in 

Nederland, maar voor leerlingen en een juf in Gambia. Via 

Stichting ‘Gambia for you’ heeft Gijs ervoor gezorgd dat een 

10-tal laptops met andere goederen, via een zeecontainer, in 

Gambia zijn afgeleverd. Dit is een welkome verrassing voor het 

onderwijs aldaar en voor de Gambianen die deze hulp hard nodig 

hebben. Gijs heeft het hart op de juiste plaats. Wellicht een titel voor een nieuw kinderboek?! 

         


