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We zijn begonnen! 
Op dinsdag 18 augustus begonnen wij als directie het schooljaar; de gangen leeg en in alle rust. 
Wat is het dan weer fijn als afgelopen woensdag het gebouw weer leeft! Pas dan zijn we echt 
begonnen! De vakantie ligt achter ons en afgelopen maandag en dinsdag zijn wij met de 
medewerkers opgestart. Zij hebben op maandag een voorlichting gehad over de start van het 
schooljaar en op dinsdag waren er verschillende werkbijeenkomsten om het jaar inhoudelijk goed 
op te kunnen starten.  
Woensdag was dan de eerste dag met de leerlingen. Het was fijn om iedereen weer te zien. De 
ene leerling liep wat onwennig binnen en was nog duidelijk op zoek naar zijn/haar lokaal, terwijl 
de ander breed lachend het gebouw betrad en zich direct weer op het gemak voelde. Hopelijk 
wordt school voor iedereen een vertrouwde plek, waar je mag en kunt zijn wie je bent. De eerste 
weken besteden wij veel aandacht aan het groepsproces.  
We vinden het als school belangrijk om een goed contact te hebben met de ouder(s)/verzorger(s) 
van onze leerlingen. We starten op maandag 5 en 12 september met de ouderavonden voor de 
verschillende klassen. Op deze avond maakt u kennis met de mentor en krijgt u meer informatie 
over het schooljaar. We hopen u dan allemaal te zien! 
  
Ik wens u een gezond en succesvol schooljaar.  
 
Koen Janssen 
directeur 
 
Personeel  
Een nieuw schooljaar brengt altijd een aantal personele 
wijzigingen met zich mee. Hieronder een overzicht: 
 

• De heer Van de Bovenkamp (L.O.) zal om medische 
redenen de komende weken nog niet volledig inzetbaar zijn. Dit kan wat lesuitval tot 
gevolg hebben.  

• Er is nog een vacature Nederlands op de Euroweg door het uitvallen van de heer Versluis. 
We hebben meerdere kandidaten op gesprek gehad, maar tot nu toe helaas nog geen 
match kunnen vinden. We zoeken naarstig door. 

 
Nieuwe docenten 
Wij zijn blij dat de volgende collega’s onze gelederen zijn komen versterken: 
 

• Mevrouw R. Boer (docent Engels) 
• Mevrouw M. Douwes (docent kansklas en orthopedagoog) 
• Mevrouw F. Ekelmans (orthopedagoog (zwangerschapsverlofvervanging van mevr.  

R. Klompé) 
• De heer. R. Grob (docent M&M) 
• De heer J. Leemans (docent wiskunde) 
• Mevrouw E. Meter (docent Z&W) 
• De heer B. van der Molen (docent E&O) 
• De heer D. Molthoff (docent Duits) 
• Mevrouw E. van Rossum (docent M&N) 
• De heer D. van Schaik (docent kansklas en wiskunde/rekenen) 
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• De heer R. van Slooten (docent beeldende vorming) 
• Mevrouw K. Stevens (docent natuur/scheikunde) 
• Mevrouw K. Visser (orthopedagoog/psycholoog) 
• De heer G. de Witte (docent Duits) 

 
Managementteam 
Hieronder een overzicht van de managementteamleden en op welke dagen zij op welke locaties 
aanwezig zijn: 

• De heer K. Janssen (kjanssen@hetelement.eu), directeur (wisselend op de locaties 
aanwezig op maandagochtend en van dinsdag t/m vrijdag)  

• De heer M. Askamp (maskamp@hetelement.eu), afdelingsleider HBR (aanwezig op 
maandag, dinsdag en donderdag op de Hooglandseweg-Noord en op vrijdag op de 
Euroweg) 

• Mevrouw T. van Basten (tvanbasten@hetelement.eu), afdelingsleider Taalcentrum (op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op de locatie Magnesiumweg) 

• Mevrouw R. Kroekenstoel (rkroekenstoel@hetelement.eu), afdelingsleider onderwijs 
ondersteunend personeel (maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op de 
Hooglandseweg-Noord en woensdag op de Euroweg) 

• Mevrouw C. Kruithof (ckruithof@hetelement.eu), afdelingsleider Zorg & Welzijn (maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op de Hooglandseweg-Noord en woensdag op de 
Euroweg) 

• De heer J. Prenger (jprenger@hetelement.eu), afdelingsleider brugklassen (dagelijks 
aanwezig op de Hooglandseweg-Noord) 

• Mevrouw J. van der Weide (jvanderweide@hetelement.eu), afdelingsleider E&O en D&P 
(op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig op de Euroweg en op dinsdag en woensdag 
op de Hooglandseweg-Noord)  

• De heer J. de Wijs (jdewijs@hetelement.eu), afdelingsleider Techniek (= BWI, PIE en M&T) 
(aanwezig van dinsdag t/m vrijdag op de Hooglandseweg-Noord) 

 
Contact met een afdelingsleider opnemen gaat het snelst per mail of telefonisch. De centrale 
telefoonnummers van de locaties zijn: 
 
Hooglandseweg-Noord: 033-4728203 
Euroweg: 033-4602600 
Magnesiumweg (Taalcentrum): 033-4620072 
 
Aanspreekpunt van de dag 
Bij toerbeurt zijn de afdelingsleiders aanspreekpunt van de dag. Dit 
betekent dat zij die dag verantwoordelijk zijn voor de te nemen acties als 
gevolg van gebeurtenissen die dag. Leerlingen kunnen zich ook altijd tot 
hen kunnen wenden als er zaken zijn die directe actie behoeven. Ook 
wanneer een leerling uit de les verwijderd wordt, dient hij/zij zich te 
melden bij het aanspreekpunt van de dag. De afdelingsleider van dienst is 
op de Hooglandseweg-Noord te vinden in kamer 110 en op de Euroweg in 
kamer 17. 

 

Roosterzaken  
Deze week zijn we gestart met het rooster zoals dat in Magister te zien is. De eerste 
oneffenheden waar we in de praktijk tegenaan liepen zijn er reeds uitgehaald en al in het rooster 
voor volgende week verwerkt. Wellicht wijzigen er de komende week nog wat zaken, doordat 
“kinderziektes” eruit gehaald worden. Check Magister dus elke ochtend even op wijzigingen. 
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Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en te laat komen 

Wat hebben ouders met verzuim te maken?  
De lessen zijn inmiddels gestart en natuurlijk hopen we met z’n allen dat de leerlingen alle lessen 
kunnen volgen. Echter kunnen we allemaal een keer ziek zijn of te laat komen. Wat is dan de 
gang van zaken voor u als ouder/verzorger?  
  
Ziekmelding of kortstondig verzuim  
U meldt uw zoon/dochter vóór aanvang van de eerste les telefonisch of via de mail 
(info@hetelement.eu) ziek. Zo kunnen wij in Magister registreren dat uw kind afwezig is en weet 
de docent ook van de absentie af. Mocht uw kind na het weekend nog steeds ziek zijn, dan 
verwachten wij op maandag wederom een bericht met de voortzetting van de ziekmelding.  
Ook bij bezoek aan een tandarts/huisarts geldt deze procedure. Dit zijn allemaal vormen van 
geoorloofd verzuim. Een niet gemelde ziekte kan na 48 uur niet meer omgezet worde. De 
leerplichtambtenaar zal dit zien als ongeoorloofd verzuim. 
  
Te laat komen  
We kunnen allemaal weleens een lekke band hebben of ons een keer verslapen. Gemiddeld 

gezien gebeurt dit niet meer dan 4x per jaar. Daarom hebben wij de regel dat 
een leerling 4x per jaar te laat mag komen, zonder dat er consequenties zijn. 
Vanaf  5x te laat komen, moet de leerling zich de eerstvolgende lesdag die om 
08.30 uur begint, om 08.00 melden in het opvanglokaal. Als een leerling moet 
nakomen staat dit in de agenda van de leerling in Magister. Als 
ouder(s)/verzorger(s) ontvangt u een mail dat uw zoon/dochter 5x te laat is 
gekomen. Bij 10 keer te laat ontvangt u een brief en wordt u uitgenodigd door 

de mentor voor een gesprek om samen het te laat komen terug te dringen. Bij 15 keer te laat 
ontvangt u een mail en wederom een uitnodiging van de mentor voor een gesprek, met de 
afdelingsleider erbij. Bij 16 x te laat (wel of niet in combinatie met ongeoorloofd 
verzuim/spijbelen) wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Van de leerplicht-
ambtenaar zult u een brief en/of uitnodiging ontvangen over hoe het traject verder gaat.  
  
Ongeoorloofd verzuim  
Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen alle lessen zullen volgen. De docent houdt in Magister bij 
welke leerlingen er aan- of afwezig zijn Dit kun u ook inzien in uw ouderaccount van Magister. 
Mocht een leerling niet, zonder geldige afwezigheidsreden, aanwezig zijn in een les, dan moet de 
leerling dit uur dubbel inhalen bij de mentor. Bij 3 en 5x ongeoorloofde afwezigheid neemt de 
mentor contact met u op om afspraken te maken hoe we dit gezamenlijk kunnen oplossen. 
Ouders hebben hierin een belangrijke rol. Bij 16 uur of meer (wel of niet in combinatie met te laat 
komen) wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
De verzuimcoördinatoren 
 
Zelftests beschikbaar 
Hoewel het niet meer zo aan de orde van de dag lijkt, doen zich toch 
nog regelmatig corona-gevallen voor. Wij vragen u dus extra alert te 
zijn bij coronagerelateerde klachten en uw zoon of dochter een 
zelftest te laten uitvoeren voordat hij of zij in zo’n geval naar school 
gaat. Dit om eventueel grootschalige besmetting te voorkomen. 
Evenals vorig schooljaar zijn de zelftests weer op school beschikbaar 
voor de leerlingen. Per week kan een leerling 2 tests ophalen bij de 
receptie.   
 

Uitdelen laptops 
Dinsdag 30 augustus zullen de laptops die besteld zijn, uitgedeeld worden aan de leerlingen van 
leerjaar 1 en 2. Hierbij zal ook een handleiding gevoegd worden om, samen met de mentor/ 
docent, de eerste keer het systeem op te starten. Vanaf woensdag kunnen de laptops dan 
gebruikt worden in de lessen. De leerlingen, die een eigen laptop hebben, kunnen op maandag 

mailto:info@hetelement.eu
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de laptop nog thuislaten en die dinsdag meenemen om deze gebruiksklaar te maken. Wij 
verzoeken de leerlingen een stevige tas mee te nemen om de laptop in te vervoeren. Met klem 
melden wij hierbij dat een leerling géén vervangende laptop op school krijgt als de eigen laptop 
vergeten is. 
   
Online huiswerkklas 
Het afgelopen schooljaar heeft Het Element leerlingen de mogelijkheid geboden om extra hulp te 
krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen, of zich beter voor te 
bereiden op toetsmomenten. Hiervoor is Het Element een samenwerking aangegaan met de 
organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Aangezien dit voor veel leerlingen een succes is geweest, biedt 
OnlineHuiswerkklas.nl leerlingen opnieuw de kans om zich aan te melden dit nieuwe schooljaar.  
 
Na de aanmelding ontvangt de leerling 4 uur online huiswerkbegeleiding per week. Daarnaast 
volgen de leerlingen iedere week een individueel online plangesprek (15 minuten). Eenmaal 
aangemeld gaan wij ervan uit dat de leerling zich voor minimaal één periode aan deze afspraken 
houdt. Deelnemen aan de huiswerkklas is kosteloos.  
 
De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal zes 
leerlingen. De begeleiders van OnlineHuiswerkklas.nl zullen actief begeleiden in het maken van 
huiswerk en het voorbereiden van toetsen. 
 
Inschrijven kan tot en met 4 september. De online huiswerkklas start op 12 september 2022. 
 

 
https://www.onlinehuiswerkklas.nl/element  

 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
Ouderavonden 
Op maandag 5 en 12 september organiseren we 
onze algemene ouderavonden. Nu we de leerlingen 
weer hebben gezien en het jaar is opgestart, is het 
goed dat de mentoren ook weer in contact komen 
met de ouders. De avonden worden per leerjaar op 
de volgende dagen en tijden gehouden: 
 
Locatie Euroweg:  
Maandag 5 sept. 2022: om 18.30 uur voor leerjaar 2 
en om 19.45 uur voor leerjaar 4.  
Maandag 12 sept. 2022: om 18.30 uur voor leerjaar 3 
 
Locatie Hooglandseweg-Noord: 
Maandag 5 sept. 2022: om 18.30 uur voor leerjaar 2 en om 19.45 uur voor leerjaar 4. 
Maandag 12 sept. 2022: om 18.30 uur voor leerjaar 1 en om 19.45 uur voor leerjaar 3   
 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met het programma. We kijken ernaar uit u deze avonden 
te ontmoeten, elkaar te informeren en bij te praten. 
 
De afdelingsleiders 

https://www.onlinehuiswerkklas.nl/element
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In- en uitcheckmoment en keuzewerktijd voor leerjaar 1  

Vanaf maandag 5 september starten de leerlingen in leerjaar 1 wekelijks met een check-in 
moment (30 minuten) bij de mentor. Dit is een check of iedereen er is, hoe het gaat, of de spullen 
in orde zijn en wat de leerlingen deze week willen leren en welke doelen ze voor zichzelf stellen. 
Aansluitend gaan de leerlingen het 1e en 2e uur dan naar een les Nederlands, Engels of 
wiskunde/ 
rekenen. Hiervoor hebben ze afgelopen week in de mentorles, zelf een keus gemaakt. Dit is 
onderdeel van het eigenaarschap van het leerproces van leerlingen en keuzevrijheid in het volgen 
van vakken door onze leerlingen. Ze kunnen en mogen zelf kiezen. De mentoren volgen, coachen 

en monitoren dit. De lessen vinden deels plaats in de 
lokalen voor de instructie en in de aula, die ingericht is 
als leerplein, om zelfstandig aan het werk te gaan.  
  
Op vrijdag sluiten we de week af met een check-out (30 
minuten) bij de mentor. Dit is een terugblik op de 
afgelopen week. Wat is er goed gegaan en wat kan 
beter? En zijn je doelen gehaald. Daarna is het 
weekend. Voor de lessen van het 5e en 6e uur gaan de 
leerlingen volgende week een keus maken of ze extra 

lessen beeldende vorming, future skills, muziek (theater) of sport willen. Ook dit is weer 
onderdeel van ons onderwijs om leerlingen meer keuzevrijheid te geven in de lessen die ze willen 
volgen. Natuurlijk zijn ook de mentoren hierbij betrokken. Op deze manier geven wij invulling aan 
onze slogan ‘Het Element, waar passie en talent samenkomen.’ Op de ouderavond van 5 
september zullen we de manier van werken in de keuzewerktijd (KWT) met ouders bespreken en 
toelichten.  
  
Johan Prenger 
afdelingsleider brugklassen 
 

Start op het MBO voor leerjaar 4 
In de week van 5 september gaan de vierdejaars leerlingen, die hun praktijkexamens hebben 
afgerond, één dag per week naar het mbo. De leerlingen hebben via de mbo-coördinatoren van 
onze school (mevrouw Goeken, de heer Stukker, mevrouw Kerkhof, de heer Onland, de heer Wind 
,de heer Geurtz of mevrouw Van der Weide) de uitnodigingen voor de mbo-startdag ontvangen. Op 

die startdag zal ook de mbo-coördinator aanwezig zijn om de leerlingen te begeleiden. Naast de 
mbo-dag zullen ook veel leerlingen vanaf deze week op stage gaan. Gelukkig hebben velen 
inmiddels een stageplek gevonden.  
We hopen dat de stage en de mbo-dag een leerzame ervaring zullen zijn voor onze leerlingen.  
  
De mbo-coördinatoren 
 
Brugklaskamp 

Op kamp: op de fiets naar ‘kampeerboerderij’ Katteveld in Werkhoven. Wanneer? In de week van 
maandag 12 t/m vrijdag 14 september: de klassen H1A, H1C en H1E, van 19 t/m 21 september 
de klassen H1B, H1D en KMK1 en van 26 t/m 28 september H1F, H1G en KMK2. Drie dagen en 
twee nachten dus. De mentoren gaan mee als begeleiders. Het doel van dit kamp is op een 
andere plek dan thuis en school activiteiten met de klassen te doen en elkaar nog beter te leren 
kennen en natuurlijk te chillen en te ontspannen. Daarna is iedereen klaar om het schooljaar met 
een goed gevoel te kunnen voortzetten. Met de leerlingen is het brugklaskamp afgelopen week 
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besproken. Ze krijgen volgende week een kampboekje mee met informatie, voor u om thuis door 
te lezen. Mocht u vragen hebben dan kan dit in eerste instantie via de mentoren. Wilt u er, voor 
de veiligheid onderweg, voor zorgen dat de fiets van uw zoon/dochter in orde is, zodat we zonder 
pech of ongelukken thuiskomen? Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Talitha Zervaas 

brugklaskampcoördinator  
 
Belangrijke data schooljaar 2022-2023 
Als bijlage bij deze Elementaire Deeltjes is een overzicht gevoegd van belangrijke data voor dit 
schooljaar. Dit varieert van data voor ouderavonden en activiteiten tot data van vakanties, 
portfolioweken en schoolexamens. Een belangrijk document dus voor de rest van het jaar.  
 
Terugblik introductieweek brugklassen 

Op het moment van schrijven zijn de eerstejaars leerlingen bezig met Element actief; sportief de 
introductieweek afsluiten. Gelukkig met aangenamere temperaturen dan de afgelopen dagen. 
Met kinnbal, teambuilding, hiphop, de pannakooi en een sportles zoeken de leerlingen bij zichzelf 
en met elkaar de sportieve strijd op. Tussendoor een pauze met een snack vanuit ‘de Gezonde 
school’-gedachte. Met dit mooie weer maken ze natuurlijk gebruik van de ruimte op het 
schoolplein. Met een mentormoment sluiten ze de week af. 
Op woensdag en donderdag hebben de brugklasser de eerste meters gemaakt als leerling van 
Het Element. Heerlijk was het weer dat moment op woensdag toen de leerlingen onwennig en 
nieuwsgierig de school binnenstapten. Dat je dan naar een lokaal mag waar je mentor wacht, is 
dan al een beetje vertrouwd en geeft een goed gevoel. Opnieuw kennis maken met elkaar, de 

schoolafspraken doornemen, roosters bespreken enz.. 
We kijken terug op een geslaagde en ontspannen introductieweek; een 
moment waar veel leerlingen toch al een tijdje naar uit zaten te kijken. 
‘Hij wil zo graag beginnen’ zei een moeder tegen mij. Volgende week gaat 
het normale schoolleven beginnen met lessen volgens het rooster. De 
leerlingen en de docenten hebben er zin in.  
  
Johan Prenger 
 

 


