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Nieuwbouw Het Element 
Op de Kaliumweg vordert de nieuwbouw van Het Element gestaag. Deze week namen de beide 

bestuurders van de Meerwegen Scholengroep en het Meridiaan College een kijkje. Op de foto’s ziet 

u de school in aanbouw. De planning is nog steeds dat Het Element op 8 mei 2023 naar het 

nieuwe gebouw verhuist;  een heel aantrekkelijk vooruitzicht voor onze leerlingen en medewerkers. 

 

Dinsdag 8 maart is de eerste bijeenkomst geweest over de inrichting en het nieuwe meubilair. 

Zowel leerlingen als medewerkers hebben met de twee architecten André en Thomas gesproken 

over de inrichting van diverse ruimtes. de leerpleinen. Het gesprek en de ideeën over de inrichting 

van de leerpleinen nam deze eerste keer alle tijd in beslag. De volgende keer gaan we wat 

concreter te werk en komt de inrichting van de klaslokalen, het atrium, de mediatheek, het 

restaurant en de medewerkerskamer aan bod. Hieronder een impressie van de mogelijkheden.  

 

Jan van Duivenvoorde 

 

Keuze leerjaar 3 voor mbo leerjaar 4 

De leerlingen uit leerjaar 3 krijgen volgende week een brief met aanmeldingsformulier mee om 

daarop hun keuze voor het mbo voor leerjaar 4 in te vullen. Er is veel keuze, zoals u vast gemerkt 

heeft op de voorlichtingsavond van 25 januari jl. De keuzemogelijkheden zijn op het formulier 

aangegeven en ik vraag u hierbij de gewenste keuze op het formulier aan te vinken, het formulier 

voor akkoord te ondertekenen en het zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 maart 2022, weer in te 

(laten) leveren bij de mentor. Mocht uw zoon of dochter nog niet weten welke opleiding gekozen 

moet worden, dan kan dat ook op het inleverformulier aangegeven worden. 
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Na ontvangst van het formulier gaan de mbo-coördinatoren met de kinderen in gesprek en ook 

kan, indien nodig, de presentatie van de voorlichtingsavond nog een keer gegeven worden en 

zullen wij de vragen beantwoorden. Wanneer alle inschrijvingen binnen zijn, worden de mbo-

opleidingen na de meivakantie op de hoogte gesteld. 

Voor volgend schooljaar (leerjaar 4) betekent dit dat de leerlingen drie dagen les hebben op Het 

Element en één of twee dagen les krijgen bij het mbo en of stage gaan lopen.  
  
Naast deze reguliere route kan Het Element ook nog twee andere routes aanbieden. Te weten: 

De geïntegreerde leerroute en de doorlopende leerroute. De geïntegreerde leerroute is vooral 

praktijkgericht. Na 5 jaar heeft de leerling een startkwalificatie op mbo-niveau 2, in plaats van na 6 

jaar (4 jaar vmbo + 2 jaar mbo). Bij de doorlopende leerroute heeft de leerling na 5 jaar een vmbo-

diploma en een startkwalificatie niveau 2. Na het behalen van de startkwalificatie kan de leerling 

doorstromen naar niveau 3 of 4. Meer informatie staat in flyers die bij deze nieuwsbrief gevoegd 

zijn. Heeft uw zoon of dochter interesse in deze leerroutes, dan kunt u dit bij de mentor aangeven. 

Daarna krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. 

 

De mbo-coördinatoren 

 

Gewijzigd testbeleid COVID-19 

Per 23 maart a.s. zijn er geen corona maatregelen meer en is  

het dringende advies aan leraren en leerlingen om twee keer per 

week preventief een zelftest te doen, komen te vervallen. Wel blijft 

het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Zolang de 

voorraad strekt, blijft het zowel voor leerlingen als voor 

personeelsleden mogelijk om, met een maximum van  

2 stuks per week, zelftesten bij de receptie op school af te halen. 

 

Ziek naar huis? Melden in het opvanglokaal! 

Op school ziek worden of onverwacht naar huis moeten, kan altijd 

gebeuren. De regel is dan dat een leerling zich meldt in het 

opvanglokaal (op de Hooglandseweg in lokaal 116 en op de Euroweg 

in lokaal 11). Van hieruit wordt contact gezocht met de ouders om te 

overleggen of de leerling daadwerkelijk naar huis kan komen of dat 

er andere maatregelen genomen moeten worden.  

De laatste tijd blijkt steeds vaker dat leerlingen dit melden overslaan 

en direct contact opnemen met ouders, die hem/haar naar huis 

laten komen, zonder dat wij als school hiervan op de hoogte zijn. Of 

leerlingen gaan op eigen initiatief naar huis, terwijl school noch ouders hiervan op de hoogte zijn. 

Mocht er op weg naar huis dan iets voorvallen, dan zijn wij als school wel verantwoordelijk voor de 

leerlingen, maar weten wij dus niet dat een leerling niet (meer) op school is. Om vervelende 

situaties te voorkomen, verzoeken wij u bij uw kinderen aan te geven dat zij zich in dergelijke 

situaties altijd eerst dienen (af) te melden. Wij vertrouwen op uw medewerking in deze.   

 

LOB-bustour 17 maart 2022 

Gisteren was er voor mentoren van leerjaar 3 en 4 de gelegenheid om op locatie kennis te maken 

met verschillende opleidingen van Aeres. Door alle (dagelijkse) drukte was de totale opkomst 

gering. Al waren er wel 3 collega’s vanuit Het Element aanwezig.  

De tour begon met het bezoeken van Aeres Ede, in de Food Valley van Nederland. De opzet deed 

mij denken aan de tech-regio Eindhoven. Kleine startups, gestimuleerd door het groende denken, 

in combinatie met onderwijs en vernieuwing zorgen voor een sterke dynamiek in ontwikkeling. Met 

verschillende opleidingsmogelijkheden zoals Food & lifestyle Coach, Food & Proces, Adviseur 

duurzame leefomgeving en toegepaste biologie is er een zeer gevarieerd aanbod van scholing. 

Iedere leerling die zich herkent in de kernwaarden innovatie, duurzaamheid en wereldverbeteraar 

kan zeker op zijn of haar plek zitten binnen de aangeboden opleidingen. 
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De tweede locatie die wij aandeden was Aeres Barneveld; de school met een dierentuinstatus. Als 

je alles wil leren over dierverzorging dan ben je hier op je plek. Studenten van over de hele wereld 

volgen hier onderwijs. Ook in Nederland komen ze vanuit alle windstreken.  

De laatste locatie was in Nijkerk. Wil je meer weten over hoe de productieketen van voeding er 

uitziet en welke werkzaamheden daarbij horen (juist voor de technische leerling) dan kun je binnen 

de FAN goed uit de voeten. Maar ook buitensport of een hoveniersopleiding behoren tot de 

mogelijkheden.  

Al met al een verrassende en inspirerende middag. Het was goed om buiten onze eigen 

(stads)grenzen te kijken naar plaatsen waar sommige van onze leerlingen best tot hun recht 

kunnen komen.  

 

Mocht u meer willen weten over de opleidingen? Kijk dan eens op: https://www.aeres.nl/ 

 

Ivo van Witzenburg 

LOB-coördinator  

 

Kamp leerjaar 3 

Wat een geluk met het weer hadden we! Hoewel het in de nachten wel wat koud was in de 

slaapvertrekken ... Onze leerlingen van leerjaar 3 mochten afgelopen week  

eindelijk op kamp, na het uitstellen vanwege corona. Samen met klasgenoten, de mentor en 

andere collega’s waren ze 24 uur in een bos op elkaar aangewezen. Een mooi ervaring die de 

leerlingen de rest van hun leven niet meer vergeten. We hopen dat er thuis goede verhalen zijn 

verteld en dat de leerlingen positief terugkijken op het kamp.  

 

 
 
Determinatie-avond leerjaar 1 

Afgelopen maandag vond de voorlichtingsavond i.v.m. de te maken profielkeuze plaats voor ouders 

en leerlingen van leerjaar 1. In een bomvolle aula was de centrale aftrap met uitleg over het belang 

van het maken van de juiste keus voor een profiel. Vragen als wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik 

later worden, zijn hierbij belangrijk. Daarna gingen de bezoekers naar de lokalen waar de docenten 

in 20 minuten tijd het onderwijs, het programma en wat er gedaan wordt op de ‘werkvloer’ onder 

de aandacht brachten. Onderwijl konden de ouders, naast vragen stellen, ook even het lokaal zien. 

In de tussentijd en aan het eind van de avond kon in gesprek met de vakdocenten en mentoren 

nog even nagepraat worden. We kijken terug op een goed verlopen avond met veel informatie voor 

de gasten.  

https://www.aeres.nl/
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De afgelopen week hebben leerlingen van leerjaar 1, als ze nu zouden moeten kiezen, ook een 

eerste keus gemaakt. Dit is voor ons van belang om de planning van de lessen voor de 4e periode 

in kaart te brengen. Tijdens het 3e portfoliogesprek met de mentor wordt deze keus nog eens 

overwogen. In de laatste periode volgen de leerlingen dan 6 uur beroepsgericht in het profiel van 

hun keus. Mocht een leerling daarna toch nog willen switchen dan is daartoe de mogelijkheid, 

voordat het definitief is voor het tweede leerjaar. 

 

Dinsdag 22 maart gaan alle leerlingen op de fiets naar de Euroweg om daar de locatie te bekijken 

waar de lessen voor het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) worden gegeven in leerjaar 2. 

Dit is met de leerlingen besproken en de fiets meenemen is dan wel essentieel. Van 18.30 – 20.00 

uur is er op deze dag voor ouders en leerlingen de mogelijkheid om het gebouw en de lokalen te 

bezichtigen. De medewerkers geven u hier dan een rondleiding. Iedereen is van harte welkom. In 

een aparte e-mail zijn de ouders van leerjaar 1 hier reeds over geïnformeerd. 

 

Johan Prenger 

 


