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Gelukkig! Alle leerlingen weer (deels) op school 
Het was fijn om alle leerlingen weer op school te zien. Er is in de eerste lessen veel aandacht 

besteed aan de afgelopen periode en hoe de leerlingen die hebben ervaren. Er was een aparte 

mentorles opgesteld door de werkgroep pedagogisch en didactisch klimaat om leerlingen en 

medewerkers de ruimte te geven om zodoende het goede gesprek te kunnen.  

We kiezen bewust voor een rustige start. Afgelopen donderdag is helaas de eerste besmetting 

geconstateerd en dit heeft tot gevolg dat de klas 5 dagen thuisonderwijs krijgt. Dit bevestigt mij in 

het feit dat het een verstandige keuze is om niet gelijk om te schakelen naar halve groepen die 

om de dag op school komen. We leggen de nadruk op de afronding van het examenprogramma 

voor klas 3 en 4. Het streven is om na 3 weken de leerlingen van de onderbouw zoveel mogelijk 

om de dag naar school te laten komen, maar dit heeft een forse 

impact op het rooster en we vinden het belangrijk dat het 

beroepsvak in klas 3 wordt afgerond. Ik hoop op uw begrip. 

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Leerjaar 1 ook weer op school 

De afgelopen twee dagen mochten we alle eerstejaars leerlingen 

ook weer op school verwelkomen. De 2e en 3e jaars leerlingen 

kwamen al regelmatig voor hun praktijkvak naar school en de 

kinderen uit leerjaar 4 zijn constant in beeld geweest. Na het fysiek 

missen van 40 schooldagen gingen echter ook voor de 

eersteklassers de schooldeuren weer open. In de afgelopen periode is er via de online manier 

heel veel geleerd door de leerlingen, zijn er opdrachten ingeleverd en is er huiswerk gemaakt. De 

mentoren en docenten hadden alle leerlingen in beeld en er was contact met ouders indien 

nodig. Dat verdient een compliment voor ons allen. De geluiden in de media dat leerlingen alleen 

maar achterstanden oplopen - je zult het maar iedere dag horen over je kind - door deze manier 

van lesgeven, onderschrijf ik dan ook niet helemaal. Er is echt geleerd, soms anders dan anders, 

maar dat wil niet zeggen dat het minder is. “Meneer Prenger, zal ik u even helpen” vroeg een 

leerling tijdens lesgeven via Teams, toen het even niet lukte. Het was leren van en met elkaar; 

voor de leerling een bewijs en bevestiging dat hij/zij hier goed in is en een ander kan helpen. 

Leerlingen groeien hierdoor en het zelfvertrouwen neemt toe. Dat nemen ze weer mee. We 

mogen echt trots zijn op onze leerlingen hoe ze de afgelopen periode de lessen hebben gevolgd.  

 

Voor een mentoruur kwamen de leerlingen woensdag en donderdag naar school. Heel veel 

lachende, stralende gezichten en ‘vrije’ leerlingen. Herkenbaar en vertrouwd en ze zijn ook weer 

gegroeid. We hebben ze echt gemist. Nu weer in de structuur van de les. Ja dat is wel weer 

schakelen. Luisteren naar je mentor, stil zitten en weer opdrachten uitvoeren omdat het ‘moet’. 

De mentorles les werd aan alle klassen gegeven en onderstaande stond in de lesbrief als 

inleiding voor de mentoren:    

“Het is daarom belangrijk met de leerlingen in gesprek te gaan over wat ze hebben meegemaakt 

en hoe ze zich voelen. Het praten in groepsverband geeft vertrouwen en een veilig gevoel. Ieder 

weet dan wat de ander heeft meegemaakt. Het geeft een uitlaatklep, biedt verklaringen voor 

bepaald gedrag en leerlingen kunnen elkaar ondersteuning bieden. Op deze manier heten we de 

leerlingen allemaal weer welkom”.   

Jaargang 5, nummer 12, 5 maart 2021 
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De eerstejaars volgen op maandag en vrijdag beroepsgerichte lessen (met de halve klas) en op 

de woensdag of donderdag een sociale activiteit met de hele klas. Hierbij is de mentor aanwezig. 

Daarnaast zijn er online lessen die vanuit huis te volgen zijn. Alles staat in Magister. De eerste 

stappen weer in het schoolgebouw en hopelijk het begin van langzamerhand steeds meer naar 

school. We hebben er zin in. 

Johan Prenger 

Afdelingsleider brugklassen 

 

Voorzichtige start leerlingactiviteiten.  

Zoals u uit de e-mail berichten van de heer Janssen en bovenstaande artikelen begrepen zult 

hebben, gaat Het Element voorzichtig weer open voor specifieke lessen en groepen..  

De nadruk ligt dan op de sociale component met o.a. sport, de mentorles en de beroepsgerichte 

vakken. De leerlingen komen dan in halve 

klassen naar school. Afgelopen week 

waren er lessen met een sportactiviteit, 

graffiti, 3D-tekenen en capoeira.  

 

Via onderstaande link krijgt u een 

voorbeeld van het maken van een 3D- 

tekening: 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ8tmHAqhLM 

Op dit moment wordt door de portfolioweekcommissie nagedacht hoe de komende portfolioweek 

op een verantwoorde manier ingevuld kan worden. Omdat we werken met halve klassen zal dit 

kostenverhogend zijn, maar door uitval van de vorige portfolioweek kunnen en willen we dit zeker 

uitgeven. Belangrijk is nu dat iedereen zijn klasgenoten weer kan ontmoeten en naast leren ook 

actief en creatief bezig kan zijn en dat alles op een veilige manier.  

 

Jan van Duivenvoorde.  

 

Het Element Live 

Maandagmiddag 8 maart organiseren we van 15.00–16.00 uur onze laatste activiteit in het 

kader van werving voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. Aansluitend kunnen leerlingen 

via filmpjes proeflesjes volgen met instructies van onze collega’s. Heeft u een zoon/dochter die 

hieraan mee wil doen dat kan dit via de website van Het Element. Kent u iemand die een kind 

heeft in groep 8 en nog op zoek is naar een vmbo-school, geef het dan door.  

 

Naast een bekende Amersfoorter komt er ook een wereldburger in de uitzending. We hebben ‘last 

minute’ een speciale gast aan ons programma kunnen toevoegen die met leerlingen van groep 8 

zijn talent, passie, de keuzes die hij heeft gemaakt en hierdoor doet wat hij graag doet, gaat 

delen! Nu nog nieuwsgieriger? Gewoon kijken maandag. 
 

Dit is een Live uitzending vanaf locatie. Meerdere ruimtes in de school en hiervoor gaan we 

diverse ruimtes gebruiken. Om één en ander goed voor te bereiden zal de laatste les maandag 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ8tmHAqhLM
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het 4de uur zijn. Dus alle praktijklessen, fysieke en online lessen na 12.50 uur komen dan te 

vervallen. Dit doen we zodat het voor iedereen duidelijk is. We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

Herinnering aanmelding profielkeuze-avond leerjaar 1 

Deze week hebben alle ouders van leerlingen uit leerjaar 1 via de mail een uitnodiging ontvangen 

voor de digitale determinatie-avond op dinsdag 23 maart a.s. Dit is een belangrijke avond om 

geïnformeerd te worden over de mogelijkheden binnen onze profielen en het vervolg in het MBO. 

Naast een welkom, uitleg over het keuzeproces kunnen ouders samen met de leerlingen twee 

profielpresentaties volgen, gegeven door de docenten van de beroepsgerichte vakken. Alles zal 

via het account van de leerlingen via Teams te volgen zijn. Vragen die u heeft kunt u in de chat 

stellen. Dat geldt ook voor het afrondende gesprek met de mentor op die avond, die om 19.00 

uur start en uiterlijk 21.00 uur afgelopen is. Denkt er u nog even aan het antwoordformulier 

uiterlijk 12 maart a.s. digitaal in te leveren bij mevrouw Van Gemeren via 

evangemeren@hetelement.eu? 

 

Leerlingbesprekingen > roostervrije dag 

Op donderdag 18 maart staat alweer de derde ronde met leerlingbesprekingen 

op het programma voor de docenten. Zoals begin van het jaar is aangegeven, 

betekent dit voor de leerlingen een roostervrije dag.  
 

 

Centrale examens 2021 

In de op 19 februari jl. toegestuurde informatie over de centrale examens 2021, aan de ouders 

van leerlingen uit leerjaar 4, zijn wat wijzigingen opgetreden. Daarom treft u bij deze nieuwsbrief 

een document aan, waarin de juiste informatie opgenomen is. Wij verzoeken u hier goede nota 

van te nemen. 

 

M. Lenters-Vinke 

examensecretaris 

 

Online lessen bij HBR 

Afgelopen weken hebben een 

aantal eerste klassen de lessen 

van HBR online gevolgd. Hoe 

jammer is het om een 

praktijkvak op deze manier te 

moeten beleven. De docenten 

hebben met behulp van filmpjes 

en recepturen toch geprobeerd 

om de HBR-beleving bij de 

leerlingen thuis te brengen. 

Hieronder een aantal foto’s van 

de resultaten. Dank jullie wel, wij 

hebben genoten van jullie leuke 

foto’s en het enthousiasme 

waarmee jullie thuis aan de slag 

zijn gegaan. Fijn dat wij jullie 

vanaf nu weer live op onze 

afdeling mogen ontvangen. 

 

Het HBR-team 
 

  

mailto:evangemeren@hetelement.eu
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Coronaflyer voor jongeren 

Door de GGD is onderstaande informatie op een rij gezet voor jongeren om hen te ondersteunen 

in deze coronatijd. Hierin staat bijv. waar zij terecht kunnen met vragen over zichzelf of over 

corona. Lees het dus eens rustig door. 

 

 
 

 

 


