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De coronaregels 
Afgelopen maandag zijn we (weer) begonnen met het dragen van de mondkapjes. 

Het is voor iedereen weer wennen en het gaat niet bij iedereen even makkelijk. 

Met alle begrip voor ieder zijn standpunt wil ik u vragen met uw kind het belang 

het dragen van een mondkapje in de school te bespreken. Vanuit onze 

verantwoordelijkheid bespreken we dit ook met de leerlingen en wijzen wij hen 

vriendelijk doch dringend op de regels. Indien leerlingen te laat komen door het 

niet dragen van een mondkapje is dit hun eigen verantwoordelijkheid.  

We merken ook dat veel ouders/verzorgers vragen hebben over het wel of niet naar school laten 

gaan van hun kind. Eerder hebben we al de richtlijnen vanuit het RIVM gedeeld, maar de 

beslisboom op de volgende pagina is misschien nog duidelijker.  

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Leerlingbesprekingen 

Afgelopen woensdag, op de roostervrije dag voor leerlingen, hebben alle docenten deelgenomen 

aan de leerlingbesprekingen. Alle vakdocenten hebben de afgelopen week een tool ingevuld in de 

vorm van ‘Het stoplicht’. Achter dit stoplicht schrijft de docent de feedback aan de leerling. 

Tijdens de leerlingbespreking van afgelopen woensdag werd deze feedback met elkaar 

besproken. 

Deze feedback gaat niet alleen over cijfers en resultaten, maar vooral over inzet, motivatie, 

doorzettingsvermogen, keuzes en uitdagingen. Het stoplicht is een totaalbeeld over hoe de 

vakdocent ziet dat het met de leerling gaat. Dat betekent dus dat het kan zijn dat de leerling voor 

het ene vak een ‘Excellent’ als feedback krijgt en voor het andere vak een ‘Pas op!’  

 

Het stoplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellent Ga zo door Let op Pas op 

 

Een rood uitroepteken ‘Pas op!’ is geen oordeel in termen als ‘slecht’ of ‘onvoldoende’. De 

vakdocent geeft aan ‘Pas op! Ik maak me zorgen en er moet iets gebeuren.’ Het is een goed 

bedoeld signaal om met adviezen dingen anders aan te pakken.  

Omdat wij graag met leerlingen praten en niet alleen over leerlingen, zal de vakdocent deze 

feedback de komende weken met de leerlingen bespreken. Zo weten zij waar de docenten vinden 

op welke gebieden het heel goed gaat, maar ook waar nog meer hulp, adviezen en ondersteuning 

nodig is. U kunt uw kind daarom de komende weken bevragen welke feedback de docenten 

gegeven hebben.   
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Online huiswerkklas 

De online huiswerkklas is gestart! Ongeveer 25 leerlingen nemen deel aan deze manier van 

huiswerkbegeleiding. Voor sommigen was het even wennen, maar eenmaal gestart zijn leerlingen 

en begeleiders tevreden. Deze huiswerkklas heeft als doel leerlingen intensief te begeleiden en 

ondersteunen bij het halen van hun leerdoelen. De begeleider houdt toezicht, controleert 

huiswerk en biedt individuele begeleiding. Leerlingen die ook gebruik willen maken van de online 

huiswerkklas, kunnen zich voor de start van periode 3 weer aanmelden. Tegen die tijd zal de 

aanmeldlink in de nieuwsbrief verschijnen.  

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas op bezoek 

Het Element werd ook dit jaar weer vereerd met een bezoek van de Goedheiligman, zijn danspiet 

en populaire piet. Zowel op de Euroweg als de Hooglandseweg werden de lessen en Sinterklaas-

activiteiten ‘ruw’ onderbroken door gebonk op de deur en pepernotengestrooi. Leerlingen waren 

enthousiast en toch wel enigszins verbaasd en nieuwsgierig wat de bezoeker uit Spanje te 

vertellen had. Dat is dan toch spannend. Als het grote boek dan opengaat worden de anekdotes 

verteld. Veelal had dit hilariteit en gelach in de klas tot gevolg. Mooi om te zien hoe deze oer-

Hollandse traditie nog steeds leeft bij de jeugd. Met de mentoren werden cadeautjes uitgepakt, 

lekkers genuttigd of spelletjes gespeeld. Onderweg ging bij de ‘oude’ man nog even het licht uit 

toen hij met zijn staf een lamp aan diggelen sloeg. Hij heeft op zijn verlanglijstje voor de kerstman 

een nieuwe bovenaan gezet. Wensen we iedereen een gezellig sinterklaasweekend toe.  
  

 
 


