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Nieuwe quarantaineregels 
Per 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels verder versoepeld voor leerlingen in het funderend 

onderwijs. Leerlingen die besmet zijn, blijven vanzelfsprekend thuis en volgen de richtlijnen 

vanuit de overheid. Leerlingen die klachten hebben, blijven eveneens thuis en laten zich testen. 

Leerlingen die geen klachten hebben, hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot besmet is 

(categorie 1) of als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon (categorie 2). 

Iedereen dient zich wel regelmatig (2x per week) te testen. Zelftesten hiervoor zijn op school bij 

de receptie verkrijgbaar. 

Op dit moment zijn er nog veel leerlingen afwezig, maar we hopen het overgrote deel volgende 

week weer terug te zien! 

 

Koen Janssen 

Directeur 

 

Inhalen gemiste schoolexamens 

Daar aan het begin van deze week nog klassen in quarantaine zaten, hebben de leerlingen uit die 

klassen de schoolexamens gemist. Dit geldt ook voor een groot aantal individuele leerlingen. 

Daarom is besloten het inhalen van de examens centraal in te regelen, te beginnen op maandag 

31 januari. Leerlingen die hun schoolexamen vanwege een geoorloofde afwezigheid afgelopen 

week gemist hebben, treffen in hun agenda in Magister het rooster aan van de inhaalmomenten 

voor de betreffende examens. Mocht uw zoon of dochter hier toch (nog) niet bij aanwezig kunnen 

zijn, dan dient u dat aan school door te geven. Mochten er na deze extra SE-week nog leerlingen 

zijn die niet alle toetsen hebben gemaakt, dan kijken we naar een individuele aanpak. 

 

Wellicht ten overvloede: Door deze verlenging is de herkansing ook een week uitgesteld en wel 

van 18 februari naar 25 februari. 

 
Winteractiviteit 

Volgende week begint de portfolioweek op school: een week waarin leerlingen reflecteren op de 

afgelopen periode en waarin er allerlei leuke activiteiten zijn voor de leerlingen. Door de 

coronacrisis was het voor ons niet mogelijk veel buitenschoolse activiteiten te organiseren.  

 

Wij zijn verheugd dat we de leerlingen 

volgende week wel een mooi programma 

kunnen aanbieden met als kers op de taart 

een hele gave winteractiviteit: skiën of 

snowboarden bij SnowWorld in Zoetermeer. 

Alle leerlingen zullen eerst een les volgen, 

gegeven door professionele instructeurs van 

SnowWorld, alvorens zij zelf van de piste 

mogen.  

 

Voor de leerlingen is het verplicht handschoenen mee te nemen. Verder informatie krijgen de 

leerlingen van de mentor. We hopen alle leerlingen te zien op deze leuke dag, maar mocht uw 

kind onverhoopt ziek zijn, dan verzoeken wij u dit aan school èn aan de mentor te laten weten.  
 

De portfoliocommissie 

 

Jaargang 6, nummer 10, 28 januari 2022 
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Workshopdag Kunstbende 

Ben jij tussen de 13 en 18 jaar en wil je graag je creatieve skills verbeteren? Op 5 februari 2022 

organiseert Kunstbende een workshopdag bij Scholen in de Kunst (locatie: Leeghwater 1-3 in 

Vathorst). Je kunt je onder andere inschrijven voor een workshop muziek van Eleanor van de 

Amersfoortse band ‘Three little clouds’, een DJ-workshop van Mike Lewis of een workshop 

tekstschrijven van Sandy Bosmans. Lijkt dit je nu wat? Via onderstaande link kun je je aanmelden 

voor de workshopdag! Tot dan! https://www.kunstbende.nl/workshops/workshopdag-amersfoort 

 

Uitnodiging tevredenheidsonderzoek  

Maandag 7 februari ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor het jaarlijkse tevredenheids-

onderzoek van Het Element. Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen over de school. 

Wat gaat goed en wat kan beter? Voor dit onderzoek is een korte vragenlijst opgesteld door de 

landelijke organisatie Vensters/Scholen op de kaart. Het invullen neemt 5 tot 10 minuten in 

beslag. Wilt u de vragenlijst voor ons invullen? Dit kan tot en met 18 februari. De schoolscore zal 

gepubliceerd worden op Scholenopdekaart.nl. De resultaten van het onderzoek zijn 

geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot personen.  

 

Wij hopen op uw medewerking, alvast hartelijk dank. 

 

Mirjam Lenters-Vinke 

Beleidsmedewerker 

 

Rooster week van 7 februari 

In het kader van individuele, school- en teamontwikkeling zal een groot deel van het team (ca.30 

medewerkers) op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 februari deelnemen aan een twee- of 

driedaagse training. Dit heeft natuurlijk lesuitval en mutaties in het rooster tot gevolg. Wij hopen 

op uw begrip hiervoor. 

 

Johan Prenger 

 

TikTok 

Als school zijn wij tegenwoordig ook te vinden op TikTok. Mocht je hier een leuke bijdrage voor 

hebben, dan kun je die doorgeven via deze link https://www.tiktok.com/@hetelement?lang=nl-NL 

 

MAG-dag 

Wij kijken met een goed gevoel terug op onze Meet And Greetdag van woensdag 19 januari. We 

waren blij dat in Amersfoort de afspraak was gemaakt om het vmbo voor basis/kaderleerlingen 

open te stellen binnen de richtlijnen vanuit de overheid. Blijdschap, misschien kun je ook wel 

spreken van opluchting, bij de bezoekers. De meeste leerlingen en ouders kwamen specifiek voor 

Het Element. Een enkeling om het 

vmbo-onderwijs of een school te zien, 

nu het weer kan. Maar voor allen was 

het gelukkig weer een moment om 

door de school te lopen en te ervaren 

waar Het Element voor staat.  

 

De persoonlijke benadering, die 

startte met een presentatie en 

speedtour door de school, werd 

vervolgd met een vrije rondgang door 

de school. Hierbij bloeiden de 

toekomstige leerlingen helemaal op. Leerlingen gingen met werkstukjes, na een fotoshoot, 

gelakte nagels, een versierde koek of iets anders voldaan naar huis. Heerlijk om hen lekker bezig 

te zien bij de profielen of in de sportzaal. Naast theorie is dat het vmbo-onderwijs op Het Element. 

Wie de mooiste/leukste foto inzond, maakte kans op een Eastpak-rugzak. Hieronder de foto’s van 

Luca en Naud, de winnaars. 

https://www.kunstbende.nl/workshops/workshopdag-amersfoort
https://www.tiktok.com/@hetelement?lang=nl-NL
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Tot slot wil ik een compliment 👍 geven aan de leerlingen die hebben geholpen bij de ontvangst 

van de bezoekers, het helpen van de kinderen met de activiteiten en het vertellen over de school. 

Dit hebben ze echt goed gedaan en dat is iets om trots op te zijn. Bedankt leerlingen! Nu gaan we 

ons richten op onze 2e MAG-dag op donderdag 17 februari 2022.  

 

Johan Prenger 

Afdelingsleider brugklassen 

 

Studiedag Meichenbaum maandag 24 januari 2022 

Op maandag 24 januari hebben 17 collega’s deelgenomen aan een studiedag. Vanuit het NPO 

(nationaal programma onderwijs) was de behoefte ontstaan om collega’s meer te laten scholen in 

het aanleren van metacognitieve vaardigheden bij onze leerlingen. Vanuit de ontwikkelings-

psychologie sluit de methode van Meichenbaum hier prima bij aan. Emiel van Doorn verzorgde 

deze studiedag met een lezing over de methode en bijbehorende praktijkvoorbeelden. Het 

studiemateriaal voor de docenten is als naslagwerk beschikbaar. Er volgt in maart een tweede 

bijeenkomst waarin de ervaringen vanuit onze docenten centraal komen te staan. Anders dan 

binnen de pedagogiek en didactiek staat de zelfreflectie van leerlingen op hun leren centraal. De 

methode gaat om het leren over het eigen denken aan te leren, waarbij de docent een 

begeleidende rol heeft en de leerling actief nadenkt over zijn eigen handelen.  

We kijken terug op een geslaagde studiedag waarin een vernieuwend geluid vanuit een andere 

invalshoek is aangeboden. Nogmaals dank aan alle collega’s die enthousiast aanwezig waren.  

 

Ivo van Witzenburg  

 

MBO-ouderavond klas 3  

Afgelopen dinsdag waren 19 mbo-opleidingen online actief, die in twee rondes de voorlichting 

aan de leerlingen van klas 3 en hun ouders hebben verzorgd. Helaas gooide ook dit keer corona 

roet in het eten. De opkomst in enkele klassen was helaas erg klein. 
Voor degene die wel online de presentaties hebben gevolgd, was het een leerzame avond.  

De mbo-coördinatoren gaan kijken in welke vorm we de presentaties op school kunnen 

aanbieden voor degene die deze avond gemist hebben. 

 

De mbo-opleidingen hebben de komende weken open dagen waarbij de Elementleerlingen van 

harte welkom zijn. Ook organiseren zij doe- of oriëntatiedagen. In overleg met de mentor kunnen  

leerlingen hieraan deelnemen. Op de volgende pagina tref je een overzicht aan van deze dagen. 



 

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 

 

Let wel op dat je je, in verband met de coronamaatregelen, zowel voor de open dagen als voor de 

oriëntatie-dagen moet aanmelden via de site. 

 

 

 
 

 
 

Open huis: 

Dinsdag 8 maart 

2022 

Woensdag 15 juni 

2022 aanmelden 

via de site. 

 

Open dag: 

29 januari aanmelden 

via de site van 

ROCMN 

Open dag : 

15 februari aanmelden 

via de site Nimeto 

Utrecht 

Open dag: 
24 februari 
aanmelden via de site 
van Rijnijssel 
Wageningen. 

Oriëntatie dagen 

Donderdag 10 

februari 2022 

Donderdag 24 

februari 2022 

Oriëntatie dagen: 
Aanmelden via de site 

voor doe dagen 

Oriëntatie dagen: 
Via de site aanmelden. 
Er is een beperkt 
aantal deelnemers per 
opleiding 

Oriëntatie dagen: 
Aanmelden vis de 
site. 

 
Vanaf 1 februari neemt de heer Onland de mbo-coördinatie over van mevrouw De Bont. Wij 

wensen hem veel succes met deze, voor hem, nieuwe taak. 

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag.  

 

De mbo- coördinatoren 

Mevr. C. Goeken (cgoeken@hetelement.eu) 

Dhr. J. Wind (jwind@hetelement.eu) 

Dhr. J. Stukker (jstukker@hetelement.eu) 

Dhr. S. Onland (sonland@hetelement.eu) 

Mevr. J. van der Weide (jvanderweide@hetelement.eu) 

 

Aangepaste examenregels op een rij 2021-2022 

Onlangs werd bekend dat ook dit jaar de afname van de centrale examens 2022 wordt 

aangepast. Hierover informeerden wij u reeds in een eerdere nieuwsbrief. Daar hier afgelopen 

week een aanvulling op gekomen is, hebben wij hieronder alle wijzigingen op een rij gezet: 

 

Drie tijdvakken 

▪ De examenperiode is uitgebreid van twee naar drie tijdvakken waarin de examens worden 

afgenomen.  

▪ Leerlingen hebben de mogelijkheid om de centrale examens te spreiden over tijdvak 1 en 

tijdvak 2. 

▪ Het tweede tijdvak is daarvoor uitgebreid naar 10 dagen. 

▪ Tijdvak 2 is ook voor de herkansingen uit tijdvak 1.  

▪ Herkansingstijdvak 3 is fysiek op de school.  

 

Ons streven is elke leerling examen te laten doen in tijdvak 1. Er kunnen echter redenen zijn om 

deel te nemen aan tijdvak 2, denk aan ziekte/quarantaine tijdens tijdvak 1.   

 

Extra herkansing 

Dit jaar hebben de leerlingen twee herkansingen voor de centrale examens van de AVO-vakken 

(denk aan vakken als Nederlands, aardrijkskunde, wiskunde etc.) 

 

Eindcijfer laten vallen bij de uitslagbepaling 

De leerling mag dit jaar het eindcijfer van één vak ‘laten vallen’ en zodoende niet betrekken bij de 

uitslagbepaling. Dit vak mag niet Nederlands zijn, want dit is voor het vmbo een kernvak. Het vak 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWu_Kvms_1AhWHGewKHQFyCncQFnoECCIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.mboamersfoort.nl%2Ffaq%2Fwanneer-is-open-huis-mbo-amersfoort%2F&usg=AOvVaw1kGI-89rfb5unUwGDGDv6O
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWu_Kvms_1AhWHGewKHQFyCncQFnoECCIQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.mboamersfoort.nl%2Ffaq%2Fwanneer-is-open-huis-mbo-amersfoort%2F&usg=AOvVaw1kGI-89rfb5unUwGDGDv6O
mailto:cgoeken@hetelement.eu
mailto:jwind@hetelement.eu
mailto:jstukker@hetelement.eu
mailto:sonland@hetelement.eu
mailto:jvanderweide@hetelement.eu
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staat wel op de cijferlijst bij het diploma, hierop worden namelijk alle behaalde resultaten 

vermeld.  

 

Let op! De leerling moet het volledige PTA van dit vak en het centrale examen maken! Het 

wegstrepen van een vak gebeurt pas op de dag van de slaag/zak-uitslag.  

 

Tijdvakken en uitslagbepaling 

Digitale examens – basis en kader 

 

Tijdvak Afnamedagen (Element) Bekendmaking uitslag 

1: eerste afnames 19 mei t/m 8 juni 15 juni 

2: eerste afnames & herkansingen 20 juni t/m 1 juli Zodra volledig gecorrigeerd. 

3: herkansingen Zodra gecorrigeerd 

herkansingen inplan-

nen. Uiterlijk 6 juli 2022 

Zodra volledig gecorrigeerd. 

 

Schriftelijke examens – gemengde en theoretische leerweg (hoger niveau) 

 

Tijdvak Afnamedagen (landelijk) Bekendmaking uitslag 

1: eerste afnames 12 t/m 30 mei 9 juni 

2: eerste afnames & herkansingen 13 t/m 24 juni 1 juli 

3: herkansingen 5 t/m 8 juli 14 juli 

 

Aanvraag deelname tijdvak 2 

1. Leerling en ouder(s)/verzorger(s) bespreken met de mentor dat afname in tijdvak 2 de 

voorkeur heeft boven deelname in tijdvak 1.  

2. Aanvraag wordt gedaan bij examensecretaris vóór 22 april 2022 

(mlenters@hetelement.eu). 

3. Leerling krijgt een maatwerkrooster. 

 
Verdwenen schildpad 

Op Het Element vinden wij het belangrijk dat we lessen aanbieden die aansluiten bij de 

leefwereld van onze leerlingen, zo ook bij de lessen van Mens & Natuur en Biologie. Hiervoor 

kleden wij het biologielokaal aan met allerlei materialen en producten die gaan over de natuur, 

zodat de leerlingen kunnen zien hoe iets in elkaar steekt of hoe iets er vergroot uitziet. Ook 

hebben wij echte planten en levende schildpadden in het lokaal. Wij vinden het niet meer dan 

logisch dat er levende dieren en planten in een biologielokaal thuishoren.  

 

Sinds zes jaar staat er achter in het lokaal een terrarium met daarin jonge schildpadden die wij in 

bruikleen hebben. Elk jaar kruipen er rond september jonge schildpadjes uit het ei bij een 

hobbykweker. Een paar daarvan mogen wij lenen om het lokaal op te leuken en om als lesstof te 

dienen.  

 

Onlangs is er echter iemand geweest, die het slot open heeft 

gemaakt en één schildpad heeft meegenomen. Maar nog 

belangrijker: Het verdwenen schildpadje is nog zeer jong en 

kwetsbaar. De kans dat dit beestje doodgaat omdat het verkeerd 

behandeld wordt, is zeer groot. Onze zorg gaat ook hier dan ook 

naar uit. Daarom deze oproep: Krijgt u via uw kind te horen dat 

iemand ineens een schildpad in huis heeft of krijgt iets 

anderszins iets te horen over een schildpad? Neemt u dan a.u.b. 

contact op met school.  

 

De secties Mens & Natuur en Biologie 


