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Pasen en het kruis 
De coronacrisis hadden we net achter de rug of de volgende crisis diende zich alweer aan. Althans 

dat is het gevoel toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. De vreugde vanwege het opengaan van de 

samenleving en dat wij weer op pad konden zonder QR-code en mondkapje, werd bruut verstoord 

door de beelden uit Oost-Europa. Helaas gaat het geweld iedere dag door en zijn mensen, burgers 

en militairen het slachtoffer. Dat 6 weken na het uitbreken van de oorlog bij ons in de aula 

afgelopen maandag 40 toekomstige leerlingen uit Oekraïne zitten, is het bewijs van de harde 

werkelijkheid. Gelukkig kunnen en mogen we dit doen. 

 

We staan aan de vooravond van de week van Pasen. Van eieren 

zoeken, de paastak versieren en met familie de paasstol nuttigen. 

Dan ook nog een ‘vrije’ maandag. Een familiefeest, maar er is 

meer. Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag nemen ons 

mee naar Paaszondag. Langzaam komt het Paasfeest dus 

dichterbij en in de bijbel kunnen we lezen hoe Jezus in de handen 

valt van hen die hem willen doden. Een goede vrijdag voor de 

mensen, een minder goede dag voor Jezus. ‘Eli, Eli, lama 

sabachtani?’ waren zijn laatste woorden. Dat is Armees voor ‘Mijn 

God, mijn god, waarom hebt u mij verlaten?’ Hij heeft op Golgotha 

echter ook zijn verlossende werk gedaan en de vreugd van zijn 

verrijzenis op Paaszondag is nog steeds iets om blij van te worden.  

 

 
 

De kruisweg vormt het sluitstuk van de passie. Het kruis – symbool voor lijden, verzoening en 

verlossing. Donderdag is op t.v. de uitzending van ‘The Passion’ weer te zien. Hierin wordt het 

lijdensverhaal op een hedendaagse manier mooi en treffend uitgebeeld. Het kruis is hierin ook de 

rode draad door de uitzending. Het symboliseert de kracht van het christendom, dat dwars door de 

dood en ellende redding brengt.  

 

Laten we Pasen vieren en blij zijn met de lente, met het voorzichtige einde van de coronazorgen, en 

tegelijkertijd meeleven met de mensen in oorlog. 

 

O, God, hoe licht is zelfs het duister, 

de nacht een dag die blinkt van luister. 

(Psalmboek 139:6) 

Johan Prenger 
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Portfolioweek 

Aanstaande week is het weer zover: de portfolioweek. We merken dat er steeds meer externe 

schoolactiviteiten weer mogelijk zijn. Dus de portfolioweken zullen vanaf nu ook weer goed gevuld 

zijn en steeds vaker vinden activiteiten buiten school plaats. Zo was het natuurlijk ook 'ooit' en we 

gaan graag weer terug naar de situatie waarbij de portfolioweek een bruisend geheel was.  

 

Determinatie leerjaar 2 

Elk jaar rond deze tijd volgt in periode 3 het definitieve advies kader of basis voor de leerlingen van 

leerjaar 2. We nemen tijdens de rapportbespreking elke leerling nog eens goed door en bepalen 

dan het niveau. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van: de CITO van afgelopen jaren, de 

competenties (werkhouding en gedrag) zoals we die elke periode hanteren, de cijfers en de 

algehele indruk van de docenten over een leerling.  

 

Tijdens de portfoliogesprekken of een apart gesprek wordt dit met u en de leerling besproken door 

de mentor.  

 

MBO-keuzes voor schooljaar 2022-2023 

De inventarisatie m.b.t. de mbo-opleidingen is rond. De mbo’s worden door de mbo-coördinatoren 

op de hoogte gebracht.  

 

Hoe gaan het nu verder?  

• De leerlingen krijgen eind mei/ begin juni een uitnodiging om kennis te maken met de mbo-

docent en de locatie. De ouders zijn hierbij van harte welkom.  

• Tijdens die kennismaking krijgen de leerlingen informatie over de boeken en verder aan te 

schaffen materialen. Dan wordt ook op de lesdag bekend gemaakt. Dit kan een dinsdag of 

donderdag zijn.  

• Op de startdag in augustus zal er een collega van Het Element aanwezig zijn om de 

leerlingen te begeleiden. 

• De leerlingen gaan zelfstandig op zoek naar een geschikte stageplek voor volgend jaar. 

Hiervoor krijgen ze een brief mee met verdere informatie voor het stagebedrijf. 

• De stageperiode loopt van 6 september 2022 t/m 20 april 2023. Vanuit Het Element 

krijgen de leerlingen een stagebegeleider en werken de leerlingen aan de hand van een 

stageboekje hun opdrachten uit.  

• De leerlingen weten wie hun mbo-contactpersoon is en wie de stage gaat begeleiden. 

• Per periode worden de mbo-opleiding en de stage door de mentor met de leerling 

geëvalueerd. 

• Absentie wordt via Het Element bijgehouden. Het Element dient op de hoogte gehouden te 

worden bij ziekte of ander verzuim. Zowel de mbo-dag als de stagedag zijn namelijk 

onderwijstijd. 

Naast het reguliere mbo-traject hebben we ook de geïntegreerde en doorlopende leerroute met het 

mbo. Mocht u zoon of dochter hiervoor gekozen hebben, dan bent u inmiddels al door de mentor 

van uw kind hiervan op de hoogte gesteld. 

 

De mbo-coördinatoren 
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De Dag van de Gezonde Schoolkantine 

Afgelopen dinsdag hebben wij de Dag van de Gezonde Schoolkantine 

gehouden. Het aanbieden van voeding die voldoet aan de richtlijnen gezonde 

voeding doen we in de kantine al dagelijks. Maar dinsdag hebben we hier 

nog extra aandacht aan besteed door in de kleine pauze gratis fruit uit te 

delen aan onze leerlingen. Leerlingen die meedoen aan de Ramadan 

mochten het fruit ook mee naar huis nemen.  

De actie was een groot succes, veel leerlingen vonden het een leuke verrassing. Aan het einde van 

de pauze waren ook alle manden leeg, mede dankzij het enorme enthousiasme van de collega’s 

die hebben geholpen om het fruit uit te delen aan de leerlingen. 

 

Onze grote dank gaat uit naar Van den Hoogen Engineering uit 

Spakenburg, dit bedrijf was zo vriendelijk om het al het fruit te 

sponsoren.  

 

Commissie gezonde voeding  

 

Pr8klas - class of 2021! 

Volgende week gaan we afscheid nemen van de Pr8klas! 2021. Ze zijn na een raar coronajaar 

klaar om aan hun volgende avontuur te beginnen. Van de herfstvakantie tot de meivakantie 

hebben zij bij ons allemaal leuke en praktische lessen gehad. Om het jaar extra leuk af te sluiten 

zijn we afgelopen naar Jump XL gegaan.  

Aankomende dinsdag 19 april komen de ouders en groep 8 leerkrachten om te zien hoe de 

leerlingen een diploma in ontvangst nemen. De LO-sectie verzorgt een leuke samenwerkopdracht 

voor ouders en kinderen.  

 

Mocht je les hebben gegeven aan de Pr8klas! en wil je komen kijken, dan ben je van harte welkom 

om even afscheid te komen nemen. De afsluiting begint om 15.00 uur.  

 

Talitha Zervaas, mede namens de Pr8klas mentoren, Suzanne (PCBO), Bente (PCBO Baarn Soest) 

en Gerard (Voila) 

 

 


