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Klaar voor de (door)start 
Op Radio 1 kwam zojuist Ferd Grapperhaus kort aan het woord. Hij vertelde dat de 

besmettingscijfers erg aan het stijgen zijn en dat hij somber is over versoepelingen. Mijn 

boodschap voelt dan ook wel een beetje dubbel.  

 

We hebben steeds de ambitie gehad om per 29 maart over te schakelen naar halve groepen. 

Klas 1 en 2 komen immers nog maar beperkt naar school en we hebben het streven om alle 

leerlingen 50% van de lestijd fysiek aan te bieden. Dit is gezien hun ontwikkeling zeer wenselijk. 

De beroepsgerichte lessen van klas 3 waren een groot obstakel hiervoor in het rooster. Inmiddels 

zijn alle achterstanden bij het beroepsgerichte vak ingehaald en loopt het overgrote deel van de 

leerlingen keurig op schema. Het overschakelen naar halve groepen is dan ook mogelijk en dit 

geeft de ruimte om het rooster aan te passen.  

 

Vanaf 29 maart zullen we voor de gehele school gaan werken met A- en B-groepen die om de dag 

les gaan krijgen. De roostermaker is op dit moment een rooster aan het maken en we gaan in de 

komende week ook goed kijken naar de routing in het gebouw, zodat we vanaf 29 maart goed 

beslagen ten ijs komen. 

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Personeelszaken 

We hebben deze week afscheid genomen van de heer Tewarie; hij heeft woensdag zijn laatste 

lessen NASK gegeven. De betrokken ouders en leerlingen hebben hierover al een brief 

ontvangen. We danken hem voor zijn inzet voor Het Element.  

Zijn vervanger staat al te trappelen! Mevrouw Oudendag zal per 1 april starten met les geven. De 

dagen ervoor zal ze al af en toe te zien zijn om wat zaken voor te bereiden.  

In de tussentijd zullen de heren Prenger, Van Duivenvoorde en Janssen leerlingen uit leerjaar 4 

proberen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun schoolexamen van 31 maart. De leerlingen 

zien dit in hun rooster op Magister en/of horen dit via de mentor. De andere lessen NASK zullen 

helaas tot 1 april uitvallen.  

 

Per 1 mei nemen we afscheid van mevrouw Simons, één van onze orthopedagogen. Ook voor 

haar staat al een vervanger klaar: mevrouw Klompé. We zijn mevrouw Simons zeer dankbaar voor 

haar werkzaamheden bij Het Element. 

  
Laatste info profielkeuze-avond voor leerjaar 1  

Collega’s zijn druk bezig met de voorbereidingen van de voorlichtingsavond 

aanstaande dinsdag vanaf 19.00 uur. Wij willen ouders en leerlingen optimaal 

informeren om in de gesprekken met elkaar de juiste keus te maken voor een 

profielleuze voor leerjaar 2. Ouders die zich hebben aangemeld krijgen 

aanstaande maandag nog een bevestiging hiervan. Via Teams wordt u 

uitgenodigd om aan de verschillende voorlichtingsronden deel te nemen. We 

hopen dat het een geslaagde ‘online’ avond mag worden. 

 

Johan Prenger 

Afdelingsleider brugklassen 

Jaargang 5, nummer 13, 19 maart 2021 
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De werkgroep pedagogisch en didactisch handelen 

Het Element vindt goed onderwijs erg belangrijk. Daarvoor zijn er in de school diverse 

werkgroepen actief om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en actueel te houden. 

De werkgroep pedagogisch en didactisch handelen buigt zich over de manier van les geven van 

onze docenten en hoe we als school met elkaar omgaan.  

Deze werkgroep heeft uw input nodig. Daarom dit bericht met de vraag of u wilt meewerken aan 

een digitale vragenlijst via Microsoft Teams. Door op onderstaande link te klikken komt u in de 

vragenlijst. Wilt u deze voor 2 april 2021 invullen?  

 

https://forms.office.com/r/iyBnHjGX10 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Mede namens de werkgroep pedagogisch en didactisch handelen, 

Jolanda van der Weide 

 

Sociale klasactiviteit 

Leerlingen van klas 1 komen op de woensdag of donderdag voor een 

sportieve/creatieve activiteit op school. Tijdens deze lessen leren we elkaar weer 

beter kennen, samenwerken, grenzen verleggen en komen de leerlingen steeds 

meer in het ritme van de school. Het is ook heerlijk om te zien hoe de leerlingen 

aan het werk zijn en mooie prestaties leveren. Met de graffiti  workshop mogen 

leerlingen onder de bezielende leiding van een doortastende Amsterdamse gast 

hun eigen naam aan het bord toevertrouwen. Leuk om te doen, mooi om te zien en prachtige 

resultaten. Dan mogen ze het resultaat ook nog eens meenemen naar huis. Menig slaapkamer is 

vast al “behangen” met een graffiti bord      . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijnexamen.nl 

Ook dit jaar is de webapp mijneindexamen.nl voor examenleerlingen weer beschikbaar met alle 

informatie voor het examenjaar 2020-2021. Natuurlijk ontvangen de leerlingen vanuit school nog 

specifieke informatie, maar het is altijd raadzaam hier eens een kijkje te nemen. 

  

Op mijnexamen.nl kunnen leerlingen die, zoals bij ons op school, flexibele digitale centrale 

examens vmbo bb/kb doen bijv. een persoonlijk vakkenpakket instellen en bij elk vak zelf de 

datum en tijd invullen van de examens, zoals zij die door school doorkrijgen. Leerlingen zijn zelf 

verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens, het systeem zelf voert geen controle 

uit op de invoer. 

  

Tevens geeft mijneindexamen.nl praktische informatie ter voorbereiding op de examens: syllabi 

met de examenstof, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips en links naar oefenexamens. 

Naast mijneindexamen.nl zijn er voor leerlingen ook de websites lerenvoorhetexamen.nl, 

examenkompas.nl en examenklacht.nl voor respectievelijk hulp bij de voorbereiding op de 

examens, het oefenen en analyseren van oude examens en de mogelijkheid opmerkingen in te 

sturen over examens bij het LAKS. 

 

M. Lenters-Vinke, examensecretaris 

https://forms.office.com/r/iyBnHjGX10
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.examenblad.nl%2Fcl%2Fvlh7jcg117if%2F0003%2Fvlh8e6ea4jyc&data=04%7C01%7CMLenters%40hetelement.eu%7C9213512f99d54907543608d8eabb70c5%7C1c78f08ee08a42eebb5869d650de597e%7C0%7C0%7C637517438061992969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kLp%2FZcPE05Zy13WJlab9un6DZcK9zt8GSGfigu605uA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.examenblad.nl%2Fcl%2Fvlh7jcg117if%2F0004%2Fvlh8e6ea4jyc&data=04%7C01%7CMLenters%40hetelement.eu%7C9213512f99d54907543608d8eabb70c5%7C1c78f08ee08a42eebb5869d650de597e%7C0%7C0%7C637517438061992969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=s%2FLEjZRPCZwiM8JElKiF9biLFqpDNL0z%2BEBqOF1t2kM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.examenblad.nl%2Fcl%2Fvlh7jcg117if%2F0005%2Fvlh8e6ea4jyc&data=04%7C01%7CMLenters%40hetelement.eu%7C9213512f99d54907543608d8eabb70c5%7C1c78f08ee08a42eebb5869d650de597e%7C0%7C0%7C637517438062002972%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=F36LrduWhdbBTNV0RnUB9Dws%2BqOPAcS%2BgILvVuI87ME%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.examenblad.nl%2Fcl%2Fvlh7jcg117if%2F0006%2Fvlh8e6ea4jyc&data=04%7C01%7CMLenters%40hetelement.eu%7C9213512f99d54907543608d8eabb70c5%7C1c78f08ee08a42eebb5869d650de597e%7C0%7C0%7C637517438062002972%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DVc3hhm0VUcbZ2Of9XGr2QqsoMwazWdEIqz6ryVXLIQ%3D&reserved=0
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Ouders van Nix – Uitnodiging ouderavond Jellinek 

In de afgelopen jaren heeft Jellinek meerdere malen zeer 

succesvolle ouderavonden verzorgd in zowel poppodium 

Tivoli Vredenburg Utrecht als FLUOR Amersfoort. De 

ouderavonden gingen over alcohol, blowen en roken en 

hoe om te gaan met "NIX18" in de opvoeding. Hierbij 

maken we o.a. gebruik van interactief theater en gaan 

we in gesprek met ouders over verschillende 

opvoeddilemma's. 

 

De coronacrisis maakt dat deze interactieve 

ouderavonden zeker georganiseerd worden, maar dan online. Op de volgende bladzijde treft u 

een uitnodiging aan voor de avonden die deze maand georganiseerd worden. Aanmelden kan 

door op de aanmeldbutton in de flyer te klikken. 

 

De werkgroep Gezonde school 
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aanmelden ouderavond 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_WtGn09RL3S6zjpURE4zTkZGRFdITzlGTjZBWVBBNVhMNEU4NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_WtGn09RL3S6zjpURE4zTkZGRFdITzlGTjZBWVBBNVhMNEU4NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_WtGn09RL3S6zjpURE4zTkZGRFdITzlGTjZBWVBBNVhMNEU4NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_WtGn09RL3S6zjpURE4zTkZGRFdITzlGTjZBWVBBNVhMNEU4NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_WtGn09RL3S6zjpURE4zTkZGRFdITzlGTjZBWVBBNVhMNEU4NyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_WtGn09RL3S6zjpURE4zTkZGRFdITzlGTjZBWVBBNVhMNEU4NyQlQCN0PWcu

