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De vierde golf 
Helaas zitten we weer volop in de coronamaatregelen. 

Horeca gaat eerder dicht en de 1,5 meter is weer een 

gewenste afstand. Gelukkig blijven scholen open, maar de 

komende tijd worden we wel weer geconfronteerd met een 

aantal vraagstukken. Op school verandert er niet zo veel. 

Alle lessen gaan zoveel mogelijk door en met de invoering 

van de nieuwe quarantainemaatregelen (Huisgenoot 

corona? Dan iedereen in het huis in isolatie) zal lesuitval 

helaas niet te voorkomen zijn. We kiezen bewust om niet 

fysiek en digitaal tegelijk les te geven. We streven ernaar 

weer zo veel mogelijk de studiewijzers in Magister te hangen, zodat inzichtelijk is welke lesstof 

aan de orde komt. Indien de studiewijzer nog niet beschikbaar is, is nadere informatie vinden in 

het PTA (klas 3 en 4) en PTO (klas 1 en 2) op de website van de school. Hier ziet u welke lesstof 

per periode behandeld en afgetoetst wordt. Hieronder nogmaals een herhaling van de 

belangrijkste regels:  

 

Voor positief geteste leerlingen:  

Blijf thuis, ga in isolatie en kom niet naar school.  

• Bij klachten duurt de isolatie tenminste 7 dagen vanaf de eerste ziektedag én tot het 

moment dat de leerling 24 uur klachtenvrij is en 48 uur koortsvrij. 

Voor klasgenoten van positief geteste leerlingen:  

• Blijf bij klachten (ook bij een milde verkoudheid) thuis, voorkom dat anderen besmet 

raken en maak een testafspraak bij de GGD. 

• Blijf thuis tot de testuitslag bekend is. 

• Bij een positieve testuitslag: blijf thuis, ga in isolatie en vermijd contact met anderen, ook 

als zij gevaccineerd zijn. De GGD informeert je over je isolatieperiode. 

• Bij een negatieve testuitslag mag je weer naar school. 

Voor leerlingen met huisgenoten met corona: 

• Ga in quarantaine ongeacht of je gevaccineerd bent of niet. De GGD informeert je over de 

duur van je quarantaineperiode. 

 

Met de invoering van de coronapas voor musea, bioscopen en andere gelegenheden is het voor 

ons erg lastig om met de leerlingen naar externe locaties te gaan. We kiezen er dan ook voor om 

ons tot aan de kerstvakantie volledig te richten op het onderwijs. Natuurlijk besteden we op 

gepaste wijze wel aandacht aan Sinterklaas en Kerst.  

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Ouderavond Ouders van NIX?! 

In de vorige nieuwsbrief attendeerden wij u op bovengenoemde ouderavond van Jellinek in 

poppodium Fluor op 23 november a.s. Als gevolg van de coronamaatregelen zal deze interactieve 

ouderavond nu ONLINE via Zoom gegeven worden. Aanmelden kan nog steeds via: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VuLLSIFfYEGhDORbuZSVU3AG9aNK_Wt

Gn09RL3S6zjpUOVRLRFBFV0laWVhTVTMzMTVKNVhEOENCSiQlQCN0PWcu 

Jaargang 6, nummer 6, 19 november 2021 
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Roostervrije dag 

Woensdag 1 december 2021 zijn alle leerlingen, conform het overzicht 

met belangrijke data, lesvrij. Het personeel heeft dan een studiedag en 

het is één van onze leerlingenbespreekdagen. Op die dag bespreken we, 

naar aanleiding van de input van alle docenten, alle leerlingen. We 

maken groepsaanpakken, kijken waar we onze aanpak kunnen 

verbeteren en welke leerlingen extra ondersteuning/uitdaging kunnen 

gebruiken.   

 

Leerjaar 3 gaat 24 uur op pad 

Na het succes van leerjaar 2 gaan in de week van 6 december elke dag twee klassen 3 een 

nachtje weg. Met de klas en de mentor(en) vertrekken ze naar de bossen in Oldebroek. Daar 

zullen ze samen leuke activiteiten ondernemen. Zo gaan ze bijvoorbeeld boogschieten, een 

escaperoom proberen op te lossen en ‘Virtual reality games spelen. Natuurlijk wordt er ’s avonds 

een kampvuur gemaakt en met elkaar lekker gegeten. De klas en mentoren leren elkaar deze  

24 uur nog beter kennen! Nadere info volgt binnenkort. 

 

Stage leerjaar 3 en mbo ouderavond  
In de afkorting vmbo staat ‘bo’ voor ‘beroepsonderwijs’. Op Het Element krijgen leerlingen de 

grondbeginselen van een beroepenveld onderwezen. Ervaren en ontdekken wat bij hen past, 

vinden wij erg belangrijk. In onze visie staat dat Het Element ‘levensecht leren’ belangrijk vindt. 

Dit gebeurt in de praktijklessen, maar niks kan tegen een stage op. Daar leren de leerlingen hoe 

het werkelijk gaat in de praktijk; je komt op tijd, luistert naar een leidinggevende en ziet wat het 

beroep precies inhoudt.  
De derde klas leerlingen hebben via hun mentor of mevrouw De Rijk inmiddels voorlichting over 

de stage ontvangen, die zij van 31 januari t/m 11 februari 2022 moeten gaan lopen. Zij moeten 

nu dus op zoek naar een geschikte plek. Als zij deze gevonden hebben, dienen zij de ontvangen 

documenten in te laten vullen door het stagebedrijf en deze weer op school af te geven. Aan de 

hand van de gegevens wordt dan een stagecontract opgesteld. Enkele leerlingen zijn inmiddels al 

op zoek gegaan naar een werkplek die bij hen past. Super!    
Tijdens de stage krijgen de leerlingen een stageboekje met opdrachten die ze dienen uit te 

voeren. 

 
 

Naast deze stage gaan de derde klas leerlingen ook een keuze maken om volgend jaar één dag 

naar een mbo-opleiding te gaan. Voor nadere informatie hierover wordt er een speciale mbo-

ouderavond gehouden op dinsdag 25 januari a.s. We hopen allemaal dat deze ouderavond fysiek 

kan doorgaan. Dit hangt af van de eventuele Covid maatregelen die dan gelden.  
De avond wordt in samenwerking met MBO Amersfoort en het ROC Midden Nederland 

georganiseerd. De leerlingen kunnen zich inschrijven voor twee voorlichtingsrondes. Hiervoor 

ontvangt u in december een inschrijvingsbrief. Noteert u de datum echter nu reeds in uw agenda 

als u ouder/verzorger van een leerling uit leerjaar 3 bent. 
 

De mbo coördinatoren 
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Keuzewerktijd leerjaar 1 

Afgelopen maandag zijn de leerlingen uit leerjaar 1 opnieuw ‘gestart’ met de keuzewerk-
tijd Nederlands, Engels en wiskunde. Tijdens de portfoliogesprekken is dit door de leerling 
met ouders en mentor(en) besproken. Mooi te zien dat leerlingen steeds meer de keus 
baseren op wat ze zelf nodig hebben en niet waar een klasgenoot of vriend(in) voor kiest. In 
het onderwijs op Het Element, waar leerlingen meer hun eigen route kunnen uitstippelen, is 
dit een goede ontwikkeling. Ze kiezen voor bijblijven, zodat ze extra uitleg krijgen. Of ze 
kiezen voor verdiepen als ze meer uitdaging voor een vak willen. De instructie is vooral in de 
lokalen en het zelfstandig werken in de aula, waar dan 60 leerlingen tegelijkertijd zitten. De 
bestuurders van Het Element (op lesbezoek deze ochtend) waren onder de indruk en 
spraken hun waardering uit voor de rust en de manier van werken door onze leerlingen. Een 
mooi compliment. 
 
Vandaag gaan de leerlingen voor de keuzewerktijd het 5e en 6e uur weer naar een les 
muziek, beeldende vorming, ‘future skills’ of sport. Op acht leerlingen na kunnen ze allemaal 
naar het vak waarvoor ze gekozen hebben. Dat is voor de meeste leerlingen natuurlijk fijn. 
De acht leerlingen moeten de teleurstelling even verwerken, maar als ze vanmiddag in de les 
zitten, is dat waarschijnlijk snel vergeten, in de wetenschap dat ze voor periode 3 voorrang 
hebben met hun eerste keus. Op de drempel van het weekend worden sportieve prestaties 
geleverd, muzikale talenten ontdekt, computervaardigheden aangeleerd en stoelen gemaakt 
van ‘kringloop’materiaal. Aansluitend is de check-out en dan naar huis.  
 

Johan Prenger 

Afdelingsleider brugklassen 


