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Sommige dingen gaan ook gewoon door 
Ondanks deze rare tijd gaan sommige zaken ook 'gewoon' door. Dinsdag 2 en woensdag 3 

februari was de inspectie digitaal in onze school. Het bezoek is prettig verlopen en de inspectie 

heeft zich op vier standaarden gericht. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn geïnterviewd door 

de inspecteurs. Aan het einde van de dag heeft de inspectie een korte terugkoppeling gegeven. 

Hieronder heb ik die kort beschreven: 

  

Veiligheid (Hoe is het gesteld met de veiligheid?) 

We voldoen aan de wettelijke vereisten. We monitoren de veiligheid, 

onderzoeken de uitslagen en het is helder wat we met de uitkomsten 

van verschillende onderzoeken doen. In verschillende gesprekken komt 

dit terug en er is duidelijk één lijn te ontdekken.  

  

Samenwerking (Hoe werkt de school samen met partners in de regio?) 

De samenwerking met het mbo is een mooie manier om vmbo-leerlingen kennis te laten maken, 

soms ook al echt vakinhoudelijk, met het mbo. Niet de kwantiteit staat voorop, maar er wordt 

vooral gekeken naar wat voor de leerling een goede manier is om de eerste stappen te zetten in 

het mbo. Het sluit aan bij de doorgaande leerlijnen zoals die door overheid beschreven zijn. Het 

kan leiden tot minder uitval en switchgedrag.   

Er zijn veel initiatieven in de school, maar die komen niet zomaar als losse projecten opzetten.  

De projecten hebben duidelijk verbinding met de doelen en ambities van de school. De 

Prachtklas en Kansklas zijn hier mooie voorbeelden van. De inspecteur moest nog één 

samenwerkingspartner spreken, dus de feedback was nog niet volledig.  

  

Toetsing en afsluiting (Hoe is het ingericht en wordt het uitgevoerd?) 

Analisten hebben gekeken of het PTO (programma van toetsing voor de onderbouw), PTA 

(programma van toetsing en afsluiting voor de bovenbouw) en het examenreglement voldoen aan 

de wettelijke eisen. Er waren complimenten voor de school, want het komt niet vaak voor dat het 

zo goed op orde is. Er is een duidelijke verantwoordelijkheid voor wie de check doet op alle 

domeinen en wat er gebeurt indien secties hun verantwoordelijk niet nemen in uitvoering en 

opstellen van het PTA.  Op veel scholen is dit nog een vraagstuk, maar bij ons gelukkig niet.   

We kijken goed naar de mogelijkheid om maatwerk te bieden. Waar dit mogelijk is, wordt het 

toegepast, maar waar de generieke regels opgelegd dienen te worden, wordt dit ook gedaan.  

  

Kwaliteitszorg (Werkt de school systematisch aan de goede dingen?) 

Dit is op alle onderdelen in orde.   

  

Tot slot nog twee opvallende opmerkingen los van het onderzoek.   

1 .Er zijn korte lijntjes in de organisatie. Iedereen weet elkaar goed te vinden.  

2. Dit bezoek en het gesprek met de leerlingen laten ook weer zien hoe mooi vmbo-onderwijs is. 

Het is volwaardig onderwijs en een mooie plek om je als jongere te ontwikkelen.  

  

Vooral deze laatste zinnen maken mij trots. Onze medewerkers (leerkrachten en ondersteunend 

personeel) gaan iedere dag naar onze school (het werk), omdat we voor onze leerlingen het beste 

willen. We willen de leerlingen ondersteunen en hen de beste kansen geven om hen klaar te 

stomen voor de toekomst. Het is mooi als een buitenstaander dit ook daadwerkelijk ziet en het 

zelfs hoort van onze leerlingen. 

Koen Janssen, directeur 

Jaargang 5, nummer 11, 12 februari 2021 
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Inschrijven voor herkansing schoolexamen 

De schoolexamens zijn nagekeken, de cijfers staan in Magister, de rapportvergaderingen zijn 

geweest en de inschrijvingsmodule voor de herkansing is opengezet. Mentoren hebben uw zoon 

of dochter geadviseerd over de beste keuze voor de herkansing.  

 

Wij leiden onze leerlingen op voor zelfstandigheid en daarom zijn zij zelf verantwoordelijk voor 

hun inschrijving. Toch is het fijn als u nog even checkt bij uw kind of die zich heeft ingeschreven. 

Inschrijven (in de webversie van Magister) kan tot dinsdag 16 februari 12.00 uur. 

 

De herkansingen vinden plaats op vrijdag 19 februari a.s. 
 
Thea van Oosten en Jan Versluis 

examencommissieleden 

 

Verplaatsing determinatie-avond leerjaar 1  

Aan het begin van het schooljaar is gecommuniceerd dat deze avond, speciaal voor ouders en 

leerlingen van leerjaar 1, op 8 maart zou plaatsvinden. De bedoeling van de avond is de 

kennismaking met de profielen in het kader van het keuzeproces voor leerjaar 2. We willen dit het 

liefst fysiek doen, maar die kans achten we klein. Daarom richten we ons op een online voor-

lichting. In verband met de (extra) voorbereidingen hiervoor, zal deze avond daarom verschuiven 

naar een later tijdstip. Op het moment dat hiervoor een datum bekend is, laten we dit aan de 

ouders/verzorgers van leerjaar 1 weten.   

 

Digitale open dag voor groep 8 leerlingen! 

In Amersfoort is de periode van online voorlichting geven aan groep 8 leerlingen verlengd tot 20 

maart 2021. Op maandag 8 maart organiseren wij als Het Element een online open dag van 

15:00 - 16:00 uur speciaal voor groep 8 leerlingen! We nemen leerlingen online mee door onze 

school en laten ze kennismaken met ons op diverse wijzen. Waaronder proeflesjes. De details 

van deze online open dag en de mogelijkheid tot inschrijven, volgen volgende week en zijn te zien 

op onze website!  

 

Trots op Sem 

Onze collega en docent Nederlands, Marieke Posthouwer heeft 

vorige week het AD geattendeerd op een brief van één van onze 

leerlingen. ,,Ik ben ongelooflijk trots op Sem. Ik vind het ook een 

prachtige, pure boodschap. Ik denk niet dat een volwassene het 

beter kan opschrijven dan zij heeft gedaan.” Daarna ging social 

media los en was er veel aandacht voor de brief.  

 

Een brief aan de koning is een indrukwekkende brief geschreven 

door Sem Hartogsveld, leerling uit klas H1E. De brief is midden in 

de coronatijd van 2021 geschreven. Het gaat over de rare en 

moeilijke tijd, waarin de mensen en kinderen momenteel leven. De 

brief gaat over relschoppers, protesten, de onrust die er heerst en 

de vele vragen die de bevolking heeft. De schrijfster is positief over 

de toekomst en geeft de boodschap mee om naar elkaar te 

luisteren. 

 

Vorige week donderdag heeft Sem een telefoongesprek met burgemeester Lucas Bolsius gehad. 

Het gesprek ging goed. Ze hebben het gehad over de brief en over de maatregelen, uiteindelijk 

hebben de burgermeester en Sem het plan om de brief naar de koning te sturen opgepakt. Via de 

burgemeester is de brief naar de koning gestuurd. Deze week kreeg Sem een persoonlijk brief 

van de Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit de Koning. Een prachtige belevenis voor haar. 

In de bijlage is de brief te lezen. Bedenk dat het geschreven is door een 13-jarige puber. Iets om 

trots op te zijn.   



 

Pagina 3 van 3 

 

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

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

 

Online info avond 

Gisteravond hebben we op onze 3e online info-avond wederom leuke gesprekken gevoerd met  

30 toekomstige leerlingen en ouders. Het blijft anders dan normaal om op deze manier te 

vertellen over school, maar niet minder belangrijk en waardevol. Je hebt echt 20 minuten de tijd 

om, na een korte kennismaking, 1 op 1 over de toekomst van de leerling te praten. Intensiever 

kan haast niet, al is het via de digitale weg. We kijken dan ook terug op drie goed verlopen 

middag/avonden waarin we Het Element voor het voetlicht hebben gebracht. Leerlingen die het 

extra spannend vinden, komen, met vader of moeder, aansluitend nog een keer voor een ‘tour’ 

op school. 

 

Techniek op de basisschool 

Namens Het Element geeft Lyli Hartman lessen aan groepen 

op basisscholen in de omgeving. Dit komt voort uit het grote 

project 'T is for tech', met subsidies vanuit de overheid. 

Hierbij krijgen meer kinderen de kans om de techniek te 

ontdekken, waardoor men hoopt dat er uiteindelijk meer 

mensen in technische beroepen aan het werk gaan. Onlangs 

was er, zoals hiernaast te zien is, een lesje 'miniatuur 

metselen'.  

 


