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De schoolscan 
Een veel gehoorde kreet in het onderwijs is: "Onderwijs is altijd in beweging!' De afgelopen weken 

zijn we een beetje geland. De leerlingen en medewerkers zijn gewend aan het werken in A- en B-

groepen en het volgen van de lessen op afstand. We bereiden ons volop voor op het Centraal 

Examen voor klas 4, dus rust richting het examen zou prettig zijn.  

Toch staat er nog een grote taak op ons te wachten. Afgelopen week is duidelijk geworden op 

welke wijze wij de scan voor het Nationaal Programma Onderwijs moeten uitvoeren. We dienen op 

drie niveaus (leerling, vak, afdeling/school) een analyse te maken op zowel cognitief (het leren) 

als sociaal/emotioneel gebied. Dit houdt in dat we moeten kijken waar er eventuele 

achterstanden zijn ontstaan en/of er gebieden zijn die echt meer aandacht nodig hebben. Naar 

aanleiding van deze analyse kiezen wij interventies om de leerlingen de komende jaren te 

ondersteunen.  

Het maken van de analyse en het kiezen van passende interventies doen wij graag in afstemming 

met u en de leerlingen. Aanstaande maandag heb ik een vergadering met de ouderraad over dit 

thema. Mocht u punten willen inbrengen of goede ideeën hebben, dan nodig ik u uit om contact 

op te nemen met de ouderraad via kfriele@hetelement.eu Volgende week vrijdag spreek ik met 

de leerlingen van de leerlingenraad over dit thema.  

 

Koen Janssen 

directeur 

 
Personeelszaken 

Prettig om te melden is dat de medewerkers van Het Element relatief weinig te maken hebben 

met coronabesmettingen. We zijn uiteraard blij dat we daardoor weinig lesuitval hebben. We 

wachten op de zelftesten vanuit het ministerie van onderwijs. Dat gaat ons wellicht nog meer 

helpen bij het tegengaan van lesuitval vanwege corona.  

Mevrouw Oudendag (nask) is met volle energie gestart bij Het Element, per 1 april. We merken nu 

al goede resultaten. Helaas is zij deze en volgende week afwezig en kan ze geen lessen 

verzorgen. Op de achtergrond is ze wel bezig met studiewijzers voor in Magister (leerjaar 4 

leerlingen hebben die inmiddels van hun mentoren ontvangen). Na de meivakantie verwachten 

we mevrouw Oudendag weer terug op school.  

Per 1 mei neemt, zoals al eerder vermeld, mevrouw Simons (orthopedagoog) afscheid van Het 

Element. Per 1 juni start mevrouw Klompé dan als fulltime orthopedagoog bij ons.  

 

De portfolioweek   

Er staat weer een portfolioweek voor de deur. 

Ondanks, of dankzij, corona hebben we volgende week 

weer een bijzondere week voor de boeg.  
Voor alle klassen is er een programma waarin de 

leerlingen, als onderdeel van hun loopbaanoriëntatie, 

op een leuke manier kennis maken met hun 

praktijkvakken. Klassen van hetzelfde leerjaar hebben 

een vrijwel identiek programma dat als een carrousel 

ronddraait. Op deze manier krijgt de portfolioweek een 

eenduidige uitstraling. Leerlingen uit leerjaar 1 moeten 

daarnaast een profielkeuze maken voor de komende 

jaren, terwijl de vierdejaars zich voorbereiden op het 
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examen, om zo de stap naar het mbo te maken. Deze week worden alle leerlingen elke dag een 

deel van de dag op school verwacht. Kijk dus goed in Magister wanneer naar het rooster! 

 

De gymzaal is voor een week omgebouwd tot een ruimte voor lasergamen als eindejaarsactiviteit 

voor de vierde klassers. Op woensdag en donderdag vinden de portfoliogesprekken plaats en op 

de vrijdag is de school een plek waar allerlei culturele activiteiten worden georganiseerd. De hele 

week wordt er op de praktijkvloer alles aan gedaan om achterstanden weg te werken of om juist 

verdieping te geven. Volgens de berichten krijgen we schitterend weer de komende week, dus 

kunnen we ook nog gebruik maken van de sportvelden. Al met al een prachtig programma om 

periode 3 mee af te sluiten en van een verdiende meivakantie te genieten. 

  

De portfoliocommissie  

 

Student Op School geeft bijlessen op Het Element  
Donderdagmiddag hebben enkele studenten van de HU de bijlessen voor 

de leerlingen uit klas 4 verzorgd. De leerlingen waren door hun mentor 

uitgenodigd om deze lessen te volgen. 

 

Student Op School is een initiatief vanuit de Hogeschool Utrecht (HU) in samenwerking met de 

Universiteit Utrecht (UU) in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Dit plan richt zich 

op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 

De studenten werken op contractbasis, daarom hebben de leerlingen die voor deze bijlessen zijn 

uitgenodigd een contract mee naar huis gekregen. Daarin staat dat de leerling in ieder geval 3x 

een bijles gaat volgen de komende week en dat daarvoor boeken en andere schoolspullen mee 

naar school genomen dienen te worden. 

De bijlessen van de studenten worden voor de 

volgende vakken gegeven: wiskunde, Engels, 

Nederlands, biologie en natuurkunde. 

Donderdagmiddag zijn we gestart en volgende 

week maandag t/m donderdag gaan we hier 

van 14.00 t/m 16.00 een vervolg aangeven. 

Omdat deze lessen in de middag gepland zijn, 

kunnen de portfolio-activiteiten ook doorgaan. 

De leerlingen krijgen via hun mentor een 

uitnodiging om de bijlessen te gaan volgen. 

We hopen dat op deze manier de leerlingen 

met meer vertrouwen hun examens tegemoet 

gaan en slagen voor hun vmbo-diploma.  
Didactiek op Het Element 

In de vragenlijst van een tijdje terug over onze manier van lesgeven, hebben 5 ouder(s)/verzor-

ger(s) aangegeven dat ze willen meedenken over 'een goede les op Het Element'. Daar zijn we blij 

mee! We willen graag dat ouders hun mening kunnen geven over wat de beste manier van 

lesgeven is aan onze leerlingen. Omdat de vragenlijst anoniem was, vragen wij hierbij of ouders 

zich willen melden als ze met ons in gesprek willen gaan. Dit kan via info@hetelement.eu.  

 

Hierbij een aantal antwoorden/conclusies die uit de vragenlijst naar voren komen.   

• Top vier van goede eigenschappen van een docent:  

1. Goed kunnen uitleggen  

2. Aandacht voor elk kind  

3. Feedback vragen en geven  

4. Humor hebben  

 

• Een les is goed als:  

1. hij aansluit bij de interesses van de leerlingen, 

2. de lesstof interessant en uitdagend wordt aangeboden,  

3. de verwerking op verschillende manieren bevraagd wordt. 
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Zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs  

Binnenkort wordt het voor alle scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk om leerlingen en 

onderwijspersoneel te testen op het coronavirus. Het gebruik van de zelftest is echter altijd 

vrijwillig. 

 

Het zelftesten kan gedaan worden gedaan als er een besmetting bij een leerling of medewerker 

op school bekend is. Daarnaast wordt de zelftest gebruikt voor iedereen die valt onder categorie 

3 ‘overige contacten’. De groep leerlingen die valt onder de categorie 'nauwe contacten' moet 

direct naar huis en in quarantaine. 

De zelftest wordt op school door een leerling of medewerker bij zichzelf afgenomen, onder 

begeleiding van een daartoe getrainde medewerker. De begeleiding betreft hulp op afstand: 

verbaal en/of digitaal. Zelftesten worden niet gekwalificeerd als een medische handeling. 

 

Het uitleveren van de testen vanuit de overheid  gebeurt de 

komende twee weken, zodat wij na de meivakantie hiervan 

gebruik kunnen maken. Alvorens hiermee van start te 

kunnen gaan, moet nog aan een aantal voorwaarden 

voldaan worden, waarmee wij hard bezig zijn om die 

ingeregeld te krijgen. Vlak voor of na de meivakantie zullen 

wij u hier nader over informeren.  

 

Herinnering tevredenheidsonderzoek 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geattendeerd op het tevredenheidsonderzoek en via de e-

mail heeft u een link ontvangen om de daarbij behorende vragenlijst in te vullen. Inmiddels heeft 

26% van de ouder(s)/verzorger(s) gehoor gegeven aan onze oproep, waarvoor onze dank. Dit 

percentage is voor Scholen op de kaart, de instantie waar de cijfers vermeld worden, echter niet 

representatief genoeg. Vandaar dat wij hierbij 

nogmaals herinneren aan onze oproep en u 

verzoeken de vragenlijst in te vullen als u dat 

nog niet gedaan heeft. U kunt hiervoor de 

toegestuurde link gebruiken. Heeft u deze niet 

meer? Komende week wordt hij nogmaals 

verzonden, zodat u uw input alsnog kunt geven 

en de respons vergroot wordt. Het invullen 

duurt ongeveer 5 minuten.  
  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Nieuwe aanmeldingen 

Voor het volgend schooljaar zijn er 118 leerlingen met een basis- of kaderadvies aangemeld als 

nieuwe brugklassers. Daar zijn we natuurlijk mee verheugd. Dat zijn er minder dan het afgelopen 

jaar en we hadden ‘stiekem’ op een aantal aanmeldingen meer gehoopt. Dit neemt echter niet 

weg dat de nieuwe leerlingen van harte welkom zijn. Vanaf nu zijn we druk met de screening van 

de dossiers en nemen we contact met de basisscholen op voor de warme overdracht. Daarna 

gaan we de klassen indelen en nodigen we de leerlingen uit voor een kennismaking met de 

mentoren en een kennismakingsdag op woensdag 7 juli 2021. 

 


