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Eerste weken brugklas 
“Wat hebben we toch heerlijke brugklassers” zei een collega deze week tegen mij, naar 
aanleiding van zijn eerste lessen beroepsgericht en kennismaking met de eerstejaars. Het is altijd 
fijn te horen dat een enthousiaste collega het schooljaar met de nieuwe leerlingen goed gestart 
is. We kijken zeer zeker terug op een geslaagde start, met inderdaad leuke klassen en leerlingen.  
Echter weten we ook dat er veel op de leerlingen afkomt de eerste weken. Een nieuwe klas met 
klasgenoten en mentoren. Een rooster met (bijna) ieder uur een ander lokaal. Drukte in de 
gangen en aula tijdens leswisselingen en de pauze. Keuzewerk- en talenttijd met hierbij je eigen 
leerroute. Laptops, met wachtwoorden en opstartproblemen, maar het werkt in de les en sluit aan 
bij het digitale onderwijs van deze tijd. Oh ja, en dan zijn er natuurlijk nog de lessen, het huiswerk, 
het tas inpakken en het plannen van alles. Dat vraagt veel nadenken, organiseren en kost 
energie, waardoor het batterijtje aan het eind van de week bij de leerlingen soms gewoon op is. 
Niet erg; opladen in het weekend door uit te rusten. Dan volgt weer een nieuwe week.  
Naast persoonlijke (emotionele) groei is de jonge puber 
aan het zoeken. Het vertrouwde en herkenbare van de 
basisschool is weg en leerlingen zijn aan het ‘snuffelen’ 
om hun nieuwe plek te vinden. Voor de één gaat dit 
gemakkelijk dan voor de ander. Maar voor alle 
leerlingen geldt, dat ze met alle vragen in vreugde of 
verdriet bij de mentoren terecht kunnen. Gelukkig doen 
ze dit ook en samen in gesprek met u als 
ouders/verzorgers kunnen de zaken dan opgepakt en 
besproken worden. Dit zorgt dan weer voor rust en meer 
vertrouwen bij de leerlingen om zo met opgeheven 
hoofd weer verder te gaan.  
Het brugklaskamp, klas H1F, H1G en KMK2 gaan volgende week, speelt hierin ook een belang-
rijke rol. Leren van en met elkaar. Met je eigen klasgenoten, maar ook met medeleerlingen. Dat 
kan op de fiets (met vallen en opstaan), tijdens een mentormoment, met sportactiviteiten, bij het 
brood bakken, kampvuur of in het zwembad, de eet- en slaapzaal. Zoveel momenten om de ander 
te ontmoeten en beter te leren kennen. Er is veel interactie met elkaar, die van onschatbare 
waarde is voor het welbevinden van de leerlingen op school. Bij vertrek en aankomst van de 
leerlingen waren veel ouders aanwezig om uit te zwaaien - toch wel spannend, ook voor het 
thuisfront - of weer te ontvangen met een knuffel of een kus. Waardevolle momenten zijn dat. Op 
school en thuis zal, de komende tijd en jaren, nog regelmatig een situatie of anekdote van het 
kamp voorbijkomen; een dierbare herinnering voor velen.  
 
Johan Prenger 
Afdelingsleider brugklassen 
 
Personeelszaken 
Zoals u wellicht heeft gelezen, waren wij op zoek naar een vervanger voor de heer Versluis, die 
helaas nog een tijd afwezig is. Ondanks krapte op de arbeidsmarkt zijn we er toch in geslaagd 
een vervangende docent aan te stellen. We hebben afscheid genomen van mevrouw Draaisma, 
die via een arbeidsbureau gestart was en helaas niet alle lessen kon geven. We denken nu een 
sterke en duurzamere oplossing te hebben met mevrouw I. Brits. Zij gaat alle lessen op de 
Euroweg verzorgen vanaf 30 september. Waar nodig gaan we extra lessen inroosteren voor de 
klassen die een vertraging hebben opgelopen de afgelopen weken. We wensen haar een prettige 
start op Het Element toe.  
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De heer Van de Bovenkamp zit noodgedwongen nog thuis, maar daar komt snel verandering in. 
De lessen gaan waar mogelijk weer starten komende week, net als zijn mentortaken. We hopen 
dat hij snel verder herstelt en weer fit wordt.  
 
De heer Verbeek zal waar mogelijk zo snel mogelijk de lestaken weer oppakken. De mentortaken 
voor klas H2TN1 werden al deels overgenomen door mevrouw Stevens en mevrouw Hofman in 
nauw contact met de heer De Wijs. Hierover houden we u op de hoogte.  

 
Week Tegen Pesten: Grapje! Moet toch kunnen?! 
Van 26 t/m 30 september 2022 organiseert Stichting School & Veiligheid 
weer de Week Tegen Pesten. ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ 
brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen, 
weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en 
opvattingen: Is iets grappig of grensoverschrijdend? En wie bepaalt 
dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar leerlingen in een veilige setting laten 
oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor hun toekomst. 
Het Element zal in deze week in de mentorlessen, naast de leefstijlles die al gegeven wordt, extra 
aandacht besteden aan dit onderwerp. Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen zich veilig 
voelen in de school. Door middel van opdrachten en spellen zullen de leerlingen werken aan 
positief gedrag en een fijne sfeer in de klas. De leerlingen gaan samen aan de slag en werken 
aan een sociaal veilige en fijne omgeving. Een groep waarin een wij-gevoel, de kracht van 
verschillen in de groep, respect, acceptatie, waardering en veiligheid voor jezelf en elkaar 
centraal staan.  
Voor meer informatie kunt u altijd een kijkje nemen op www.weektegenpesten.com  

 

IEDEREEN HOORT ERBIJ 
IEDER MENS, IEDER KIND, IEDER LEVEN 

 
Sarah Saffrie 
Anti-pestcoördinator 
 
De naschoolse sport gaat starten! 
Op de vrije dinsdagmiddag is er voor leerlingen de mogelijkheid (vrijwillig en gratis) deel te nemen 
aan naschoolse sport. Een aantal dinsdagen staat een bepaalde sport in de ‘spot light’. Dinsdag  
27 september komt trainer Martijn Rook namens de voetbalschool langs om de zaalvoetbal-
activiteit te begeleiden. Hij komt daarna elke dinsdag tot aan de herfstvakantie. Leerlingen 
kunnen zich inschrijven bij hun/een gymdocent. Na de herfstvakantie wordt er met taekwondo 
gestart. 
Voor leerjaar 1 vindt deze activiteit van 14.15-15.15 uur plaats. 
Voor leerjaar 2 en 3 is het van 13.00-14.00 uur. 
 
Roostervrije dag 
Aanstaande donderdag 29 september 2022 zijn alle leerlingen, conform het 
overzicht met belangrijke data, lesvrij. Het personeel heeft dan een studiedag en 
het is één van onze leerlingenbespreekdagen. Op die dag bespreken we, naar 
aanleiding van de input van alle docenten, alle leerlingen. We maken 
groepsaanpakken, kijken waar we onze aanpak kunnen verbeteren en welke 
leerlingen extra ondersteuning/uitdaging kunnen gebruiken.   
 
  

http://www.weektegenpesten.com/
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Schoolfotograaf 
Maandag 3 oktober komt de fotograaf op school voor een individueel portret. Dit wordt gebruikt 
voor opname in Magister. Over een paar weken komen de resultaten naar de ouders/verzorgers 
toe, die de foto’s dan kunnen kopen of terugsturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PTA en examenreglement 
Op de ouderavond van deze maand is al iets verteld over het examenreglement en het 
programma van toetsing en afsluiting (pta). Dit zijn belangrijke documenten in de laatste twee 
jaar die als examenperiode aangemerkt wordt. Het examenreglement beschrijft de regels die met 
de schoolexamens en het centraal examen te maken hebben. In het pta staat een beschrijving 
van de te behandelen en de te toetsen leerstof. Het geeft informatie over toetsen en wegingen. 
Per profiel, leerjaar en studierichting staan de pta’s inmiddels op onze website vermeld. Ook het 
examenreglement is daar te vinden. Ze zijn daar te downloaden via 
https://hetelement.eu/hooglandsewegnoord/index/pta/ 
 
Mirjam Lenters-Vinke, examensecretaris 
 
Cursus Omgaan met pubers 
Voor wie?  
Voor ouders/verzorgers van kinderen van 12 - 16 jaar.  
 
Herkent u de volgende vragen?  
▪ Hoe houd ik het contact met mijn puber goed?  

▪ Welke regels zijn belangrijk?  

▪ Hoe kan ik praten met mijn puber?  
 
In de puberteit verandert er veel. Zowel voor kinderen als voor ouders/verzorgers. Voor 
ouders/verzorgers kan het soms lastig zijn om met de veranderingen in deze leeftijd om te gaan. 
Soms geeft dit spanningen in huis. De cursus is bedoeld om u als ouder/verzorger een steuntje in 
de rug te bieden. U kunt met elkaar ervaringen uitwisselen en oefenen met opvoedingsvaardig-
heden.  
 
Programma  
Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:  
▪ Veranderingen in de puberteit    ▪ Overleggen met je puber  

▪ Positieve aandacht en manieren van opvoeden  ▪ Grenzen stellen  

▪ Luisteren naar je puber     ▪ Middelengebruik (alcohol/drugs)  

▪ Praten met je puber      ▪ Internetgebruik en social media 
 
Data en aanmelden  
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en is gratis. De cursusdagen zijn woensdag 12 en  
19 oktober en 2 en 9 november van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Voor aanmelden kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator van Het Element, 
Janske Hofman: jhofman@hetelement.eu 
 
Locatie 
Het Element, Hooglandseweg-Noord 55, 3813 VD  Amersfoort  
Trainer: Marian de Ruiter, SOVEE 

https://hetelement.eu/hooglandsewegnoord/index/pta/
mailto:jhofman@hetelement.eu

