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Zo stil in mij 
Wie kent het nummer van Van Dik Hout niet? De Nederlandstalige single van de eeuw. ‘Kom bij 

me zitten, sla je arm om me heen en houd me stevig vast.’ Wat kun je hiernaar terugverlangen als 

je een dierbare hebt verloren. Met dit nummer hebben ze de harten van veel Nederlanders 

veroverd. Het lied gaat over het verlangen naar warmte en troost op momenten dat het van 

binnen zo koud en stil kan voelen. 

 

We zitten nu in de stille week. In het christendom is dit de week vanaf Palmzondag tot en met s 

Stille Zaterdag (de dag dat de klokken niet luiden). In deze dagen met Witte Donderdag en Goede 

Vrijdag wordt het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus herdacht. 

 

Gisteravond is met ‘The Passion’ in Roermond de geschiedenis van dit verhaal weer in al zijn 

glorie opgevoerd. Ondanks dat Mark Rutte veel mensen aan de buis gekluisterd hield, schakelden 

veel mensen toch over naar NPO1. De herhaling van The Passion zal echter vaker bekeken 

worden nu we de uitkomst van het Kamerdebat weten. Het was een indrukwekkende editie in een 

tijd waar zoveel behoefte is aan een verhaal van hoop en perspectief. Het afwezige publiek gaf 

juist extra dimensie aan deze verstilde editie. Jezus, Judas, Pilatus en Maria werden weer prachtig 

neergezet. ‘Freek Bartels was de beste Jezus ooit!’ een mooi compliment voor hem, maar we 

moeten het wel in perspectief zien. Er is maar één Jezus, die geleden en gestorven is aan het 

kruis, vanuit een onvoorwaardelijke liefde voor ons. 

Zo stil in mij. Iedereen kent wel die momenten. En waarom is het niet makkelijk om met stilte om 

te gaan? Je kunt dan denken aan stilte als afwezigheid van geluid, maar ook aan stilstaan: even 

niets doen. Het liefst hebben we de hele dag geluid om ons heen, of airpods in. In het leven lijkt 

stilstaan al helemaal geen issue meer. We moeten door, het liefst 24/7. Op stil zijn en stilstaan, 

zitten we niet te wachten. Het lijken wel ongenode gasten. Daar is onrust en wellicht boosheid of 

leegte en gemis. Toch is het goed en nodig om op momenten stil te zijn. Even stilstaan en 

aandacht besteden aan de witregels in een boek of tijdschrift, aandacht besteden aan jezelf,  

mijmeren, nadenken en tot jezelf komen! Het kan ruimte en rust geven.  

De stilte krijgt bij Jezus een bijzondere wending in zijn laatste uren. Nadat hij in Getsémané alleen 

met Zijn Vader is geweest, levert Hij zichzelf uit aan zijn beulen. Aan het kruis wordt het stil, zoals 

het nooit meer stil zal zijn. Voortaan zal Hij voor altijd bij ons zijn.  
 
En het is zo stil in mij 
Ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij 
En de wereld draait maar door 
Het is zo stil in mij 
Ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij  
 
Johan Prenger 
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Invaldocenten bedienen alleen de fysiek aanwezige leerlingen. 

We gaan weer naar school en de lessen worden op een hybride manier gegeven. Dit betekent dat 

de ene groep in de klas op school zit en dat de andere groep B thuis digitaal (aangepast) de 

lessen volgt. De docenten zijn weer blij met leerlingen in de klas. Met de docenten die de klas 

(volgens rooster) kennen, is lesgeven in de klas en thuis de werkwijze. Op het moment dat een 

docent afwezig is en vervangen wordt door een collega, die de klas niet kent, is deze manier van 

werken niet goed uit te voeren. Daarom is besloten op het moment dat een klas een vervangende 

docent heeft, dat alleen de leerlingen in de klas bediend worden. De leerlingen thuis hebben dan 

een ‘tussenuurtje’.  
 
Bijlessen voor klas 4 

De afgelopen week zijn wij gestart met de afname van het schoolexamen van periode 3. Hiermee 

komt het ook eindexamen ook in zicht.  

We willen de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het examen en daarom organiseren wij 

op korte termijn bijlessen. De bijlessen zijn erop gericht de leerlingen extra te ondersteunen en de 

lesstof van het afgelopen jaar nogmaals onder de aandacht te brengen. Het is dus geen 

examentraining! 

We starten op donderdag 15 april en leerlingen kunnen zich hiervoor 

bij hun mentor aanmelden. Er zijn twee momenten waarop bijles 

wordt gegeven, te weten: van 14.00 -15.00 uur en van  

15.00 - 16.00 uur.  

Het volgen van de bijlessen is NIET vrijblijvend. 

 

In de portfolioweek zullen wij de bijlessen intensiveren en na de 

meivakantie krijgen alle vierdejaars leerlingen een aangepast rooster 

waarin zij per vak getraind worden voor het examen. Op deze wijze 

hopen wij alle leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het 

examen. 

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Gewijzigde PTA’s leerjaar 3 en 4 

Door de huidige coronaomstandigheden zijn wij genoodzaakt het Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA) en examenreglement aan te passen. Deze aanpassingen hebben betrekking op 

de periode vanaf december 2020. In overleg met de vaksecties, de examencommissie, de 

directie, de besturen en met instemming van de medezeggenschapsraad is besloten enkele 

tussentijdse toetsen te laten vervallen; de eindtermen blijven hiermee gedekt of worden gedekt 

met andere schoolexamens. Hierdoor hopen wij de toetsdruk voor de leerlingen iets te hebben 

kunnen verlagen. 
 

De wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde versies zijn geel gemarkeerd. De nieuwe 

documenten zullen zeer binnenkort op de website opgenomen worden.  

 

M. Lenters-Vinke 

examensecretaris 
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Profielkeuze leerjaar 1 voor leerjaar 2 

De tijd gaat snel. Voordat we het weten is het schooljaar voorbij. Voor de eerste klassen wordt 

periode 4 een tijd van onderzoeken en ervaren of de gemaakte keuze voor het profiel in leerjaar 2 

ook de juiste is.  

Omdat alle leerjaren van het profiel Dienstverlening & Producten les krijgen op de Euroweg 23 is 

er op 8 april van 18.30 tot 20.30 uur een inloopavond om met deze locatie kennis te maken. De 

leerlingen uit leerjaar 1 die geïnteresseerd zijn in dit profiel, en hun ouders zijn op die avond van 

harte welkom. We volgen de RIVM-richtlijnen m.b.t. corona en daarom vragen wij u om een 

mondkapje te dragen en uw handen bij het betreden van de ruimte te ontsmetten.  

Parkeren kunt u onder het pand aan de kant van de Valutaboulevard, ingang MBO. 

 

Het team van D&P 

 

De vijf pijlers van Het Element 

Zoals u al vaker heeft kunnen lezen, hebben we op Het Element afspraken en regels. Hoe gaan 

we met elkaar om? Deze afspraken gelden voor iedereen in school. Bijvoorbeeld: We zien elkaar. 

Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat iedereen zich welkom voelt op school.  

Nu de lessen weer voor de helft op school zijn, vinden we het belangrijk om aandacht te besteden 

aan onze omgang met elkaar. De mentor zal hier 

ook een les aan besteden.  

Naast die afspraken zijn er ook gewoon 

bepaalde regels, zodat alles in school soepel 

verloopt. We verzoeken u er thuis kort aandacht 

aan te besteden. Dat helpt met het 'opstarten' 

op school. Hier hebben we de regels natuurlijk 

ook nog eens goed doorgenomen!  

 

Tevredenheidsonderzoek 

Onlangs bent u uitgenodigd deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek van Het Element. 

Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen over de school. Wat gaat goed en wat kan 

beter? Voor dit onderzoek is een korte vragenlijst opgesteld door de landelijke organisatie 

Vensters/Scholen op de kaart. Het invullen neemt 5 tot 10 minuten in beslag. Mocht u nog niet 

aan onze oproep gehoor gegeven hebben, dan verzoeken wij u hierbij nogmaals de vragenlijst 

online in te vullen. Dit kan tot 16 april via de link die u via de e-mail heeft ontvangen. De 

schoolscore zal gepubliceerd worden bij Scholenopdekaart.nl, een website waarop u scholen in 

Nederland met elkaar kunt vergelijken.  

 

Wij hopen op uw medewerking. Alvast hartelijk dank. 


