
Special voor ouders.  
 

Woensdag 8 januari 2020 van 19.00 uur – 20.30 uur. 

 
Op zoek naar een geschikte school in het Voortgezet Onderwijs? Wij helpen u daar graag bij. Onze 

‘SPECIAL VOOR OUDERS’ is een avond waarop wij ouders graag informeren over de opzet en het 

onderwijsconcept van het VMBO van Het Element. De avond zal plaatsvinden op de locatie: 

Hooglandseweg Noord 55.  

 

Na een centrale opening in de aula willen we u o.a. graag informeren over onderstaande 

onderwerpen. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om in gesprek te gaan om vragen te 

beantwoorden gebaseerd op uw persoonlijke belangstelling.  

 

A Eigenaarschap van de leerling 

Een leerling van Het Element is eigenaar van zijn/haar leerproces. De leerling voert 

hierover gesprekken met betrokkenen (ouder(s)/verzorger(s) en school). De school 

faciliteert activiteiten om het eigenaarschap van het leer- en keuzeproces tot stand te 
laten komen. De competenties die iedere periode centraal staan en de portfolioweken zijn 

hierbij leidend. 

 

B Veiligheid en pedagogisch klimaat 

Voor een veilige en ontspannen sfeer op Het Element, zijn onze positieve ervaringen, 

welzijn en grenzen belangrijk. We (leerling-ouder/verzorger-school) werken nauw samen 

met elkaar en iedereen wordt gezien en erkend. Samen maken we duidelijke afspraken: 

onze vijf pijlers. We vertrouwen elkaar. We luisteren naar elkaar. We respecteren elkaar. 

We helpen elkaar. We zien elkaar. 

 

C Doorlopende leerlijn: van basisonderwijs, via Het Element naar het MBO 

Welke begeleiding krijgen leerlingen vanaf de basisschool? Welke extra ondersteuning is 

er voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie? Welke uitdaging is er voor leerlingen die 

meer aan kunnen? Welk niveau moeten leerlingen halen? Niet alleen de vraag WAT de 

school doet om dit te bereiken, maar ook HOE halen we onze einddoelen, zodat leerlingen 

klaar zijn om over vier jaar naar het MBO te gaan. Het Element is sterk verbonden met 

zowel aanleverende als ontvangende scholen.  

 

D Met passie voor die ene leerling 

De zin ‘Waar passie en talent samenkomen’ heeft voor ons een speciale betekenis. 

Wanneer mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd 

en halen ze het beste uit zichzelf. Dat is ook wat wij met onze leerlingen willen bereiken. 

 

Op Het Element vinden wij het belangrijk om leerlingen het onderwijs en de begeleiding te 

geven die ze nodig hebben. Onderwijs op maat noemen we dat. Om dat te kunnen 

bereiken, is de school onderverdeeld in verschillende teams. Door de persoonlijke 

begeleiding van deze teams kunnen leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen! 

 

E Vernieuwend onderwijs met eigentijdse vakken en ruimte voor talent 
We zijn een school waarbij ontwikkeling, keuzevrijheid en creativiteit centraal staan. In 

vier jaar tijd leiden we ze op tot vakman/vakvrouw. Dat kan in één van de zeven profielen 

die we aanbieden. Welke vakken krijgen leerlingen nu aangeboden en in welk profiel? 

Binnen de vernieuwing spreken we dan over profieldelen en keuzevakken. 

 

1.  Bouwen, Wonen en Interieur 

2.  Produceren, Installeren en Energie 

3.  Mobiliteit en Transport 

4.  Economie en Ondernemen 



5.  Horeca, Bakkerij en Recreatie 

6.  Zorg en Welzijn (richting Zorg of Beauty) 

7.  Dienstverlening en Producten (richting Expressie of Sport) 

   

Programma 

 

18.45 – 19.00 Inloop met koffie en thee 

19.00 – 19.20 Welkom en algemene presentatie 

19.20 – 20.00 Keuzeprogramma (organisatie op de avond) 

20.00 – 20.30 Ruimte om vragen te stellen  

 

Aanmelden: 

Voor de organisatie van de avond willen we graag weten hoeveel ouders belangstelling hebben. 

Via mevrouw van Gemeren evangemeren@hetelement.eu kunt u zich aanmelden voor deze 

avond.  

 

We hopen u woensdag 8 januari 2020 te ontmoeten op Het Element. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johan Prenger 
Afdelingsleider leerjaar 1 

 

 

 

mailto:evangemeren@hetelement.eu
mailto:evangemeren@hetelement.eu

