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Het onderwijs in beweging 
De persconferentie van 2 februari staat voor de deur. In deze persconferentie wordt ook 

duidelijkheid gegeven over de heropening van scholen in het basis en voortgezet onderwijs. Het is 

voor ons op dit moment nog onduidelijk wat het nieuwe beleid wordt, maar we hopen dat het 

weer mogelijk is om onze leerlingen fysiek op school te ontvangen. Ik zal u op woensdag  

3 februari informeren over de lessen na 8 februari.   

De afgelopen tijd is er ook veel te lezen over het wel of niet afnemen van het Centraal Examen. 

Hier komt op korte termijn ook duidelijkheid over. Tot op heden gaan de examens gewoon door 

en richten wij ons onderwijs hier dan ook volledig op in. Mochten er wijzigingen worden 

aangekondigd dan zal ik u daarover ook zo spoedig mogelijk informeren.  

Tot slot, de deadline voor aanmelding van toekomstige eersteklassers is verschoven. De 

basisscholen hebben meer tijd nodig om tot een zorgvuldig advies te komen. Dit heeft voor ons 

het gevolg dat wij later in beeld hebben hoeveel leerlingen zich aanmelden, maar ook dat wij op 

dat moment pas kunnen inschatten welke klassen in leerjaar 2/3 eventueel naar onze 

nevenlocatie aan de Euroweg moeten. In onze planning zouden wij u uiterlijk in de laatste week 

van maart hierover informeren, maar door deze wijziging zal ik u voor de meivakantie berichten 

over eventuele verschuivingen.   

Als u naar aanleiding van bovenstaande punten vragen of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk 

altijd contact met school opnemen.  

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Personeelszaken 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, hebben wij op de Euroweg vervanging voor de heer Troost 

kunnen regelen. Om de eventuele wiskunde achterstanden zo snel en goed mogelijk weg te 

werken, hebben we hulp gekregen van de heer Prins. Hij gaat de heer Van der Lugt in eerste 

instantie met de 4e klassen helpen.  

Naast mevrouw Saffrie is ook mevrouw Uncu geopereerd en beiden zullen de komende tijd 

afwezig zijn. Hun vervanging wordt opgevangen door de vakgroep Engels o.a. via digitale 

opdrachten. We hopen op een voorspoedig herstel. 

 
Gewijzigde planning t/m voorjaarsvakantie 
Door alle opgelegde coronamaatregelen hebben wij een groot deel 

van onze activiteiten moeten annuleren c.q. verplaatsen. Om het 

overzicht niet helemaal kwijt te raken, hebben wij hieronder de 

wijzigingen t/m de voorjaarsvakantie (22 t/m 26 februari) vermeld ten 

opzichte van de oorspronkelijke planning. Of er na de vakantie nog 

wijzigingen doorgevoerd moeten worden, hangt af van de 

berichtgeving in de eerstvolgende persconferentie.  
 

Activiteit    Nieuwe datum    Oude datum 

Open dagen/meeloopmiddagen Alleen online 13-01, 28-01 en 11-02 13-01/28-01/11-02  

Leerjaar 3: SE2 Ak/Wi/Du  01-02/1e en 2e uur   18-01 

Leerjaar 4: SE2 Ne   01-02/3e en 4e uur   18-01 

Leerjaar 4: SE2 Ak/Wi/Du  01-02/5e en 6e uur   18-01 
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Activiteit    Nieuwe datum    Oude datum 

Stage leerjaar 3   Geannuleerd    25-01 t/m 05-02 

Rapportvergadering leerjaar 1  02-02     26-01 

Rapportvergadering leerjaar 3 en 4 09-02     26-01 

Portfoliogesprekken leerjaar 3  26-01     09-02 

Valentijnsfeest    Geannuleerd    11-02 

Herkansingen SE2 leerjaar 4  19-02     12-02 

 

Rapportvergaderingen 

Afgelopen week waren de besprekingen over de voortgang van leerlingen van leerjaar 2. Dit doen 

wij elke periode met alle docenten van een klas. We bespreken dan de cijfers en (net zo 

belangrijk) de competenties van iedere leerling. Samen met de CITO-resultaten en andere 

gegevens komen we dan tot een besluit over het advies: kaderberoepsgerichte of 

basisberoepsgerichte leerweg.  

Dit jaar is natuurlijk uitzonderlijk i.v.m. de pandemie. Dat betekent dat we minder of zelfs geen 

cijfers hebben van de afgelopen periode. Dat maakt het ingewikkelder. Aan de andere kant geeft 

het ruimte om nog beter te kijken naar andere zaken rondom de leerling. We komen sowieso tot 

een eensluidend advies! 

Aan het eind van periode 2 kunt u het voorlopige advies vinden onder het kopje 'mentorles' in 

Magister. Daar staat dan een B of een K. Uiteraard wordt het advies ook besproken tijdens het 

portfoliogesprek.  

Aan het eind van periode 3 volgt er een definitief advies.  

 

Komende weken staan de rapportvergaderingen voor de andere leerjaren op het programma.  
 

Terugblik mbo-ouderavond leerjaar 3 

De mbo-ouderavond voor leerjaar 3 is ondertussen een traditie geworden bij Het Element. Helaas 

moesten wij die dit jaar vanwege de coronamaatregelen online organiseren. Daardoor konden de 

leerlingen niet fysiek kennismaken met het mbo. Hopelijk kan dit in een later stadium alsnog 

plaatsvinden. 

De ouderavond is online goed door onze leerlingen en ouders bezocht. Helaas is het technisch bij 

enkele opleidingen niet gelukt om de verbinding te krijgen. Dit spijt ons zeer Met deze opleidingen 

wordt er gekeken naar een andere datum om alsnog de voorlichting te krijgen. 

De mbo-docenten en -voorlichters hebben ervoor gezorgd dat het een zinvolle avond was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze voorlichtingsavond is het nog niet klaar. De leerlingen hebben een LOB-vragenformulier 

gekregen, dat ze gaan invullen. Op deze manier hopen we dat de keuze wat meer vorm gaat 

krijgen. Ook in de mentoruren wordt er aan de avond en de vragen aandacht geschonken. 

Mocht de keuze nog niet duidelijk zijn, dan is het mogelijk om met één van de LOB-coördinatoren 

in gesprek te gaan. Verder zijn er op de sites van de mbo’s nog filmpjes en andere informatie te 

vinden over de opleidingen. 

 

De mbo-coördinatoren 

 

2e online open avond 

Vanaf 15.00 uur zaten we gisteren, in het callcenter, met acht collega’s klaar om online in 

gesprek te gaan met toekomstige brugklassers en ouders van de basisschool. Spannend. Zie je 
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ineens een jongen of meisje met vader en moeder in beeld, waar je tot dan toe alleen maar een 

naam van hebt. “Dat is best wel een beetje raar en onwennig’ zei Jayden, zittend in de huiskamer, 

aan de andere kant van de digitale lijn. Na een voorstelrondje komt het gesprek al snel op gang. 

Wij kunnen vertellen over Het Element, verwijzen naar de leuke filmpjes over de school en zaken 

wegnemen waar de leerlingen tegen opzien. Vooral rekenen is iets waar leerlingen zich nog al 

eens zorgen om maken. Door uit te leggen hoe we daar hier mee omgaan en welke begeleiding 

mogelijk is, zie je een zucht van verlichting bij de 8e groepers.  

 

Leerlingen en ouders thuis hebben briefjes klaar liggen met vragen waarop ze antwoord willen. 

Tijdens het gesprek zie je ouders de antwoorden opschrijven. Het ene gesprek verloopt soepeler 

dan het andere, maar in het algemeen zijn we zeer tevreden. De één 

heeft de keus al gemaakt, de ander twijfelt nog en weer een ander heeft 

zojuist een mavo-advies gekregen en gaat zich elders oriënteren. “Het 

verhaal van de school en het onderwijs dat we aanbieden is duidelijk, de 

informatie en de filmpjes op jullie website geven een goed beeld, maar 

mijn zoon wil zo graag nog even sfeerproeven”, zei een moeder. Dat 

zeggen bijna alle ouders. Een enkeling komt vandaag op school voor een 

‘privé’-rondleiding en anderen hopen dat het PO en VO weer opengaat en 

dat er nog meeloopdagen in maart georganiseerd kunnen/mogen 

worden. Al is het alleen maar om hun gevoel bevestigd te zien.  

 

Op 11 februari 2021 is er nog een keer de mogelijkheid voor ouders en leerlingen om zich aan te 

melden voor een online open dag en in gesprek met school een antwoord te vinden in de 

zoektocht naar een school voor voortgezet onderwijs. 

 

Johan Prenger 

 

Activiteit Zorg en Welzijn voor De Koperhorst 

De leerlingen van leerjaar 3 Zorg en Welzijn hebben vorige week hun uiterste best gedaan voor de 

ouderen van verzorgingshuis De Koperhorst. Met het thema ‘Valentijnsdag’ hebben ze koekjes 

gebakken, kaarten geschreven en allerlei dingen geknutseld. Het doel was om de ouderen van De 

Koperhorst te laten weten dat ze niet vergeten worden in deze moeilijke coronatijd. Alles is 

afgeleverd bij De Koperhorst, waar deze spontane actie erg gewaardeerd werd. Vooral omdat het 

niet gekoppeld was aan een speciale feestdag. 

Team Zorg en Welzijn 


