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De “eerste” paal is geslagen 
Op 15 oktober, de vrijdag voor de herfstvakantie, was 

het dan eindelijk zover: ons nieuwe gebouw wordt vanaf 

nu zichtbaar. De eerste paal werd symbolisch door een 

afvaardiging van de leerlingenraad geslagen. ‘s Morgens 

regende het nog pijpenstelen, maar zo vlak na het 

middaguur ging de wind liggen en brak de zon door en 

dat is goed te zien op de foto’s.  

Koen Janssen vertelde in zijn speech over twee mannen 

(hij en de vorige directeur van Het Element, locatie 

Kaliumweg) die in 2011 met elkaar spraken over hun 

idealen/dromen:  

 

“Het beeld is simpel; een nieuwe eigentijdse school met onderwijs voor alle leerlingen in 

Amersfoort die vooral leren door te doen. Het leren van de kinderen gaat in hun eigen tempo en 

gaat uit van hun talenten. Een school is daarnaast een plek voor ontmoeting, een plek waar je 

gezien wordt en een plek waar je trots op bent!”  

 

Juist die leerlingen zijn vanaf het prille begin, 

betrokken geweest bij de totstandkoming van onze 

nieuw school. Al bij het keuzeproces van de 

architect hebben ze een flinke duit in het zakje 

gedaan door hun voorkeur voor 

een stoer en robuust gebouw 

met veel licht en ruimte 

kenbaar te maken. Zoals Koen 

ook zei, het moet ook hun 

gebouw worden. 

 

“Een nieuwe naam was ook de bron voor een nieuwe koers. Onderwijs op 

maat met meer te kiezen en oog voor talent, tempo, interesse en je eigen 

ontwikkeling zijn kort samengevat de kern. Een nieuw gebouw moest ons 

helpen om dit optimaal te kunnen doen.”  

 

Het nieuwe gebouw heeft voor ieder profiel én voor de onderbouw en het 

Taalcentrum een leerplein beschikbaar. Deze leerpleinen moeten de 

nieuwe koers mede helpen mogelijk te maken. De projectgroep vernieuwd 

curriculum is druk doende hier vorm aan te geven. Gaande de komende 

periodes zullen steeds meer medewerkers hiervan kennisnemen en hierbij 

betrokken worden.. Er is nog veel te doen voordat we na de meivakantie 

2023 het pand gaan betrekken.  

 

Wilt u de timeslapfilm van de afbraak van het oude pand nog eens zien? 

Klik dan op deze link: https://youtu.be/OocZxap42jg 

 

Jan van Duivenvoorde 

  

Jaargang 6, nummer 4, 5 november 2021 

 

https://youtu.be/OocZxap42jg
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Gewijzigde portfolioweek (8 t/m 12 november) 

In de portfolioweken staan er vaak bedrijfsbezoeken en andere activiteiten op het programma. 

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaan verschillende musea en bedrijven al werken met 

QR-codes, die lang niet alle leerlingen kunnen laten zien. Daarom is dan ook besloten deze 

activiteiten de komende week niet door te laten gaan. De activiteiten moeten namelijk voor alle 

leerlingen te volgen zijn, wat nu dus niet gewaarborgd kan worden. 

 

Hoewel het niet helemaal past in het concept van de portfolioweek is het ons niet gelukt voor de 

hele week alternatieven op touw te zetten en is ervoor gekozen op maandag en dinsdag via een 

aangepast rooster gewone lessen aan te bieden. De mentoractiviteiten en portfoliogesprekken 

gaan wel gewoon door. Voor die laatste ontvangt u een uitnodiging via de mentor. In onderstaand 

schema is aangegeven hoe de week er voor de diverse leerjaren uit zal gaan zien. 

 

  Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 

Maandag Les volgens 

aangepast rooster 
Les volgens aangepast 

rooster 
Les volgens 

aangepast rooster 
Les volgens aangepast 

rooster 
Dinsdag Les volgens 

aangepast rooster 
Les volgens aangepast 

rooster 
Les volgens 

aangepast rooster 
MBO/Stage 

Woensdag Ontbijt 

Profielopdracht 

Stenen verven 

Portfoliogesprek 

voorbereiden 

Ontbijt 

Jan Kroon-dag 

Portfoliogesprek 

voorbereiden 

Sportactiviteit 

Portfoliogesprek 

voorbereiden 

Portfoliogesprek 

Donderdag Portfoliogesprek Portfoliogesprek Portfoliogesprek MBO/Stage 
Vrijdag Cultuuractiviteit 

Mentor activiteit 

Cultuuractiviteit 

Mentor activiteit 

Mentor activiteit Mentor activiteit 

 

De portfolioweekcoördinatoren 

 

Beslisboom corona 12 + thuisblijven of niet? 

Met het oplopen van de positief getesten op het coronavirus is gebleken dat niet altijd duidelijk is 

wanneer leerlingen wel of niet naar school mogen. Het verschil zit hem in het feit of leerlingen wel 

of geen klachten hebben en al dan niet volledig gevaccineerd zijn. Hieronder in het kort de 

regelgeving: 

- Bij coronagerelateerde klachten (verkouden, hoesten, verhoging of koorts, keelklachten of 

benauwdheid of plotseling verlies van reuk/smaak) dient er bij de GGD-getest te worden. 

Tot de testuitslag bekend is, is thuisblijven verplicht. Bij de uitslag brengt de GGD verder 

advies uit. 

- Bij een coronabesmetting van huisgenoten of nauwe contacten (meer dan 15 min. 

contact op minder dan 1,5 meter afstand) geldt dat leerlingen die volledig gevaccineerd 

zijn NIET thuis hoeven te blijven. Wel dienen zijn hun gezondheid in de gaten te houden 

en bij klachten te gaan testen bij de GGD. Leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn, 

dienen wel thuis te blijven en zich te laten testen. Is de test positief dan geeft de GGD 

nadere instructies. Is de test negatief dan dient na 5 dagen quarantaine nogmaals getest 

te worden. Is die test negatief, dan mag de leerling weer naar school. 

 

Een uitgebreide beslisboom kunt u inzien/downloaden op Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-

BOinK_AJN_RIVM_230821.pdf (ajnjeugdartsen.nl) 

 

  

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_230821.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_230821.pdf
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Huiswerkbegeleiding 

Op Het Element is er behoefte aan huiswerkbegeleiding. Hier geven wij als 

school graag gehoor aan. Om zoveel mogelijk leerlingen de kans te bieden 

hieraan deel te nemen, gaan wij samenwerken met een onlinehuiswerkklas.  

 

Deze online huiswerkbegeleiding heeft als doel leerlingen intensief te 

ondersteunen bij het behalen van hun leerdoelen. De leerlingen volgen deze 

extra ondersteuning vanuit huis. We starten met de huiswerkbegeleiding in 

eerste instantie voor leerjaar 3 en 4. Tijdens de begeleidingsuren vervult de 

begeleider drie taken: toezicht houden, controleren, en vragen beantwoorden. 

Zo begeleiden zij leerlingen die eventuele leerachterstanden willen inhalen, graag hulp willen bij 

het maken van hun huiswerk en/of zich beter willen voorbereiden op toetsmomenten. 

 

De online huiswerkbegeleiding hanteert flexibele tijden om te ondersteunen. Er nemen maximaal 

zes leerlingen per keer deel aan deze begeleiding. Hierdoor is er veel ruimte voor individuele 

uitleg en kan de begeleider de leerlingen actief controleren. 

 

Naast begeleiding bieden zij ook plangesprekken met de leerlingen die ze begeleiden. De 

leerlingen volgen iedere week een individueel plangesprek (van een kwartier). Tijdens het 

plangesprek wordt aandacht besteed aan het maken van een weekplanning. Deze gesprekken 

vinden iedere donderdag plaats tussen 16.00 en 18.00 uur (indien nodig kan afgeweken worden 

van deze tijd). 

 

Voorwaarde is dat de leerling écht gemotiveerd is om hieraan deel te nemen. De leerling gaat de 

huiswerkbegeleiding aan voor een periode van 10 weken. Daarna kan hij stoppen of zich weer 

opgeven voor de volgende 10 weken. Leerlingen geven zich op bij de mentor tijdens het 

portfoliogesprek aankomende week.  

 

Geïnteresseerde ouders/leerlingen kunnen de onderstaande informatiepagina raadplegen. 

https://www.onlinehuiswerkklas.nl/element/ 

 

Ouderavond Jellinek  

In de afgelopen jaren heeft Jellinek Preventie meerdere malen zeer succesvolle ouderavonden 

verzorgd in zowel poppodium Tivoli Vredenburg Utrecht als in FLUOR Amersfoort, maar ook online 

als gevolg van de coronacrisis. De ouderavonden gaan over alcohol, blowen en roken en hoe om 

te gaan met "NIX18" in de opvoeding: Helpt het om grenzen te stellen en afspraken te maken? En 

hoe ga je in gesprek met je puber? Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van interactief theater en 

gaan we in gesprek met ouders over verschillende opvoeddilemma's. 

 

Voor het eerst in de coronacrisis wordt er weer een ouderavond fysiek verzorgd en wel 

op dinsdagavond 23 november in poppodium FLUOR te Amersfoort! 

 

Ouders kunnen gratis deelnemen aan deze avond. Aanmelden kan via de link in de uitnodiging in 

de bijlage. 

 

Special voor ouders 

Op maandag 13 december van 19.00 – 20.30 uur organiseren wij voor de ouders van groep 8 

leerlingen (groep 7 mag ook) een informatie-avond over Het Element. Ouders en leerlingen zijn 

zich op dit moment aan het oriënteren voor een geschikte school voor voortgezet onderwijs. In 

een carrousel worden ouders geïnformeerd over onze begeleiding, profielen, vernieuwend 

onderwijs en het VMBO. Op de website is hierover meer informatie te vinden en kunnen ouders 

zich aanmelden. Iets voor u of voor een kennis met een zoon/dochter in groep 8? Wijs ze dan op 

deze avond.  

 

Johan Prenger, afdelingsleider brugklassen 

 

https://www.onlinehuiswerkklas.nl/element/


 

Pagina 4 van 5 

 

Hooglandseweg-Noord 55/Euroweg 23 • 3813 VD/3825 HA Amersfoort • (033) 47 28 203/ 46 02 600 

00 • info@hetelement.eu • www.hetelement.eu 

 

NPO – Nationaal Onderwijs Programma 

Aan het einde van afgelopen schooljaar kwam het nieuws dat scholen erg veel geld krijgen om de 

opgelopen achterstanden tijdens de coronapandemie in te lopen. Het Element heeft ook een 

aanzienlijk bedrag gekregen en wij willen u graag op de hoogte brengen van de vorderingen. 

We zijn begonnen met een uitgebreide scan op leerling-, vak- en klasniveau. We hebben gekeken 

naar de tevredenheidsenquête en ouders en leerlingen actief bevraagd. Op basis van deze scan 

hebben we onze interventies gekozen. We richten ons op de volgende aspecten: 

• We zijn begonnen met extra ondersteuning in de klassen om zodoende één op één of in 

kleine groepen extra instructie te kunnen geven bij de kernvakken. 

• Er is een adaptieve methode aangeschaft voor begrijpend lezen en rekenen die ervoor 

zorgt dat leerlingen vanuit hun eigen niveau en op hun eigen tempo kunnen werken. 

• Er is een nieuw model voor de docenten ontwikkeld om les te geven en zij worden actief 

geschoold in feedback geven en ontvangen. 

• Er zijn veel ondersteuningsuren om leerlingen bijles te geven. 

• We starten op korte termijn met digitale huiswerkklassen waarin leerlingen op hun eigen 

moment in de week 4 uur per week huiswerkbegeleiding kunnen krijgen. 

• Er worden extra culturele en sportieve activiteiten ontwikkeld binnen de lessen, maar ook 

zeker buiten de lessentabel. 

• Er zijn kampen georganiseerd die specifiek het doel hebben om elkaar beter te leren 

kennen en de sociale ontwikkeling te bevorderen 

• Het team krijgt extra scholing in het geven van feedback op het leerproces van de 

leerlingen. 

• Het team krijgt extra scholing op het aanleren van metacognitieve vaardigheden bij de 

leerlingen. 

Met deze eerste interventies hopen wij de leerlingen op alle fronten extra te ondersteunen en de 

eventueel opgelopen achterstanden weg te werken. 

 

Onderwijstijd?! 

De onderwijstijd omvat de uitgevoerde lessen en activiteiten. Periodiek monitoren wij onze 

onderwijstijd. Wij analyseren dan het aantal uitgevoerde lessen, activiteiten en de uitval. Door 

deze werkwijze kan, indien gewenst, vroegtijdig worden bijgestuurd op de onderwijstijd. De 

afgelopen periode zijn er lessen uitgevallen door diverse omstandigheden, zoals kamp en ziekte. 

Dergelijke uitval van lessen proberen we zoveel mogelijk op te vangen.  

 

In onderstaande tabel ziet u de gerealiseerde onderwijstijd tot en met 31-10-2021.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Per schooljaar plannen we de lesuren in. 

Dit doen wij door het aantal 

onderwijsweken te vermenigvuldigen met 

het aantal lesuren per week. 

Vanuit het rooster en overige activiteiten ‘tellen’ we 

hoeveel lessen en activiteiten er zijn doorgegaan tot 

en met de peildatum 31-10-2021. Dit is de 

gerealiseerde onderwijstijd.  

‘+43’ betekent dat er 43 

uur meer les is gegeven 

dan wij tot de peildatum 

gepland hebben. Soms 

komt dit door bepaalde 

activiteiten als kamp of 

doordat we sommige 

lessen hebben verplaatst 

of vervangen.   

 GEPLAND TOTAAL GEREALISEERD UITVAL 

LEERJAAR 1 1058 279 -31 

       

LEERJAAR 2 1021 239 -2 

       

LEERJAAR 3 1095 247 7 

        

LEERJAAR 4 772 248 -24 
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Het publieksjaarverslag 

Het Element is onderdeel van het Meridiaan College. Het Meridiaan College maakt jaarlijks een 

publieksjaarverslag. Hierin wordt teruggeblikt naar het schooljaar 2020-2021 en vooruit geblikt 

naar het huidige schooljaar. Op https://meridiaan-college.nl/index/https-meridiaan-college-nl-

publieksjaarverslag/ is dit publieksjaarverslag te lezen. Ik nodig u van harte uit om er even bij stil 

te staan en om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft. 

 

Koen Janssen 

 

Vuurwerk 

Hierbij willen wij extra uw aandacht vragen voor de problematiek die we als school ervaren 

rondom het afsteken van vuurwerk in de wijk. We hebben als school een brief ontvangen van een 

bewonersvereniging dat er prullenbakken worden opgeblazen op een speelveldje. Dit vinden we 

veel te ver gaan.  

Het is bijna december en binnenkort zullen de vuurwerkfolders weer in de brievenbus vallen. Van 

31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag er vuurwerk afgestoken worden. De 

verkoopdagen zijn 29, 30 en 31 december. Tot 31 december 18.00 uur mag men op de 

openbare weg vóór en ná de verkoopdagen geen vuurwerk bij zich hebben. 

De politie controleert dit in onze wijk en staat op scherp! Dit betekent dat het in bezit hebben, 

verkopen of afsteken van vuurwerk op andere dagen verboden is en dat we op Het Element de 

volgende regels hanteren: 

• Leerlingen mogen geen vuurwerk meenemen naar school. Mochten we vuurwerk aantreffen 

dan zullen we u als ouders, maar ook de politie, op de hoogte stellen. 

• In de buurt van de school mogen leerlingen geen vuurwerk verkopen of afsteken. Als dit 

gebeurt, wordt er door school aangifte gedaan bij de politie. 

• De leerling die vuurwerk bij zich heeft, verkoopt of afsteekt wordt extern geschorst.  

Wij hopen dat iedereen begrijpt dat deze regels er zijn om de veiligheid in en om de school te 

vergroten en wij gaan ervan uit dat de leerlingen zich hieraan houden. 

Naast dat de politie extra surveilleert rondom school, zijn ook de bewoners alert en geven zij het 

soms direct door aan de politie als er overlast is. De gevolgen hiervan willen we graag voorkomen. 

 

 

 

https://meridiaan-college.nl/index/https-meridiaan-college-nl-publieksjaarverslag/
https://meridiaan-college.nl/index/https-meridiaan-college-nl-publieksjaarverslag/

