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Pr8klas! gestart 

Afgelopen dinsdagmiddag zijn 75 basisschoolleerlingen samen met ouders en docenten/ 
directeuren groep 8 op school geweest voor de kick-off van de Pr8klas!. De doelgroep van de 
Pr8klas! is de leerling uit groep 8 bij wie het leren op cognitief vlak soms moeizaam gaat en die 
een uitdaging zoekt in praktische lessen en andere vaardigheden. Het primaire doel van de 
Pr8klas! is het zelfvertrouwen en de motivatie voor school te vergroten. Dit is een prachtige vorm 
van samenwerken tussen Het Element en PCBO Amersfoort, Voila Leusden, PCBO Soest/Baarn 
en de Meerkring Amersfoort.  

 
  
 
 

 
 
 

 
Na een centrale bijeenkomst en welkom in de aula door de coördinator, mevrouw T. Zervaas, 
gingen de ouders met leerlingen een bezoekje brengen aan de docenten en lokalen waar de 
lessen plaatvinden. De ontmoeting en het kennismaken met elkaar was erg geslaagd. Iedere 
groep werd begeleid door een leerkracht - de mentor - uit het basisonderwijs. Na een rondleiding 
van oud-Pr8klas! leerlingen gingen leerlingen en ouders enthousiast en vol verwachting naar huis. 
De lessen vinden na de herfstvakantie tot de meivakantie iedere dinsdag plaats op onze school 
van 13.00–15.00 uur. 
  
Een oud-Pr8klas!-leerling: 
“In de Pr8klas! heb ik veel geleerd van verschillende vakken en hierdoor ging ik onbewust beter 
mijn best doen, zodat ik naar die school kon waar ik het nu erg naar mijn zin heb.” 
  
Zoals de Pr8klas! leerlingen zijn gestart, zijn al onze leerlingen weer gestart dit schooljaar. Voor 
de eerstejaars, als nieuwe brugklassers, de eerste stappen in het voorgezet onderwijs. Een 
nieuwe omgeving, nieuwe klasgenoten, een brugklaskamp, veel verschillende lessen, huiswerk 
en de afgelopen weken ook de eerste toetsen. Ze hebben het goed gedaan tot nu toe. Moe maar 
voldaan nu een week uitrusten.  
De tweedejaars zijn  ‘deels’ opnieuw gestart in een klas van hun profielkeuze. Hier ook de 
ontmoeting met nieuwe klasgenoten, vrienden en docenten. Voor een groep leerlingen zelfs een 
nieuwe locatie op de Euroweg. Mooi te zien hoe de tweedejaars dit allemaal oppakken.  
De derdejaars richten zich met de beroepsgerichte vakken op het praktijkexamen eind dit 
schooljaar. De theorievakken zijn gestart en hiermee is het examen begonnen, met de eerste 
toetsen deze week voor periode 1. Nu afwachten hoe een en ander gemaakt is. 
Voor de vierdejaars leerlingen is er op dit vlak niet veel nieuws onder de zon. Ook zij hadden een 
toetsweek. Toch blijft het spannend of de opgedane kennis opgeroepen kan worden als het nodig 
is. Daarnaast natuurlijk gestart met lessen op het MBO en een dag stage.  Dit zijn toch 
veranderingen die van invloed zijn op het doen en laten van de leerlingen en processen die wij als 
medewerkers van de school met plezier begeleiden.  
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De parallellen met de Pr8klas! en het aanbod op Het Element zijn naast de theorie, de praktische 
lessen en andere vaardigheden waar we een beroep op doen. Leerlingen maximaal voorbereiden 
op de stap naar het VO en MBO en een plek in de maatschappij is het uiteindelijke doel. Wat 
hebben een mooie job! 
  
Johan Prenger 
Afdelingsleider brugklassen  
 
Fietsen aan de ketting 
Op de locatie Hooglandseweg-Noord worden er veel fietsen op de stoep bij de ingang van de 
school neergezet. Het is de kortste en snelste route voor de leerling, maar vervelend en gevaarlijk 
voor voetgangers en verkeersdeelnemers. De conciërges spreken leerlingen hierop aan en 
verplaatsen de fietsen naar de fietsenstalling, maar elke dag staat er weer een flink aantal. 
Vandaar dat we na de herfstvakantie met de volgende aanpak starten: Alle fietsen van leerlingen 
die op de stoep geparkeerd staan, worden aan een lange ketting gelegd. De fietsen blijven op slot 
totdat de ketting er elke dag om 16.30 uur van afgaat. De conciërges houden in de gaten of het 
telkens dezelfde leerlingen zijn en zo ja, dan wordt de afdelingsleider erbij betrokken. Wij hopen 
dat dit ervoor dat er geen fietsen meer op de stoep geparkeerd worden en er weer veilig op de 
stoep gelopen kan worden. 
 
Vanuit de portfoliocommissie 
De eerste portfolioweek 
De eerste schoolperiode zit er alweer bijna op en na de vakantie staat de eerste portfolioweek 
dan ook op het programma; een week waarin de leerlingen op een andere manier leren dan 
tijdens de reguliere weken.  
Voor de eerste en tweede klassen staan er leuke activiteiten op het programma, zoals een 

sportdag, culturele activiteiten en uiteraard een 
mentoruitje Bij leerjaar 3 staat de week in het teken van 
projecten. De leerlingen krijgen verschillende workshops 
in hun vakrichting en werken samen aan een mooi 
eindproduct. Op donderdag vinden voor deze leerjaren 
de portfoliogesprek-ken plaats. Hierbij mag u als 
ouder/verzorger ook weer aanwezig zijn. Uw zoon of 
dochter vertelt dan over zijn of haar passie en talenten. 
Waarin ben ik beter geworden? Wat zou ik nog willen 
leren? Welke richting vind ik leuk en waarom?  
Voor leerjaar 4 gaan de reguliere MBO- en stagedagen op 

dinsdag en donderdag wel gewoon door, waardoor hun portfolioweek iets korter is dan voor 
leerjaar 1, 2 en 3. Zij hebben hun portfoliogesprek op de woensdag. 
We kijken er naar uit weer velen van u te ontmoeten. 
 
Einde website portfoliogesprekken 
De afgelopen jaren hebben we 
https://elementportfolio.nl/ als website gebruikt voor de 
inhoudelijke invulling van het portfoliogesprek. Vanaf de 
komende portfolioweek zullen we de gesprekken iets 
anders gaan inrichten en zal de website niet meer als 
onderligger gebruikt worden.  
Vanaf 1 januari 2023 gaat deze website dan ook uit de 
lucht. Mochten leerlingen nog foto's, afspraken, doelen 
en of andere zaken van de website willen halen, dan kan 
dat tot aan 1 januari. Na deze datum kunnen we niet 
meer bij de gegevens komen.  
Op de achtergrond bouwen wij hard aan een nieuwe vorm die mede bijdraagt aan de incheck - 

uitcheck van de leerlingen naast de vaste thema's uit het LOB.  

https://elementportfolio.nl/
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Herkansingen schoolexamens leerjaar 3 en 4 
Afgelopen week zijn de SE-toetsen over periode 1 afgenomen. De deadline voor het inleveren van 
de cijfers door de docenten is maandag 31 oktober. Op basis van de cijfers kunnen de leerlingen 
bepalen welke toets zij zouden willen herkansen. De opgave hiervan dient te gebeuren in de 
herkansingsmodule in Magister, die vanaf vandaag openstaat. Voor alle duidelijkheid: Van de 
herkansbare toetsen (welke dit zijn is terug te vinden in het PTA) mag er één toets herkanst 
worden en herkansen is niet verplicht. 
N.B: Om in te schrijven voor een herkansing dient er ingelogd te worden via een browser bij 
Magister (https://element.magister.net) bij het onderdeel ‘Activiteiten’. Het aanmelden kan 
helaas niet via de Magisterapp op een mobiele telefoon. 
  
De deadline (9 november) is strikt. Daarna kunnen leerlingen zich niet meer inschrijven. Mocht 
het inschrijven niet lukken, laat het ons dan even weten. Het herkansingsmoment is op vrijdag  
18 november het 1e en 2e uur. In Magister vinden de leerlingen te zijner tijd hun rooster voor die 
dag. 
 
De examencommissie 
 
Special voor ouders 
Op woensdag 23 november 2022 organiseren we onze ‘Special voor ouders’: een informatie-
avond voor ouders waarop we in vier workshops vertellen over Het Element, waar we voor staan 
en wat we aanbieden. In de workshops gaat het over onze begeleiding/ondersteuning, de 
kadermavo-klassen in samenwerking met Mavo Muurhuizen, de routes en profielen die we 
aanbieden en ons onderwijsconcept. Een mooi gevarieerd aanbod. Belangstellende ouders 
kunnen zich aanmelden via onze website www.hetelement.eu. Mocht u een zoon/dochter 
hebben, of kent u iemand, die op zoek is naar een vervolgopleiding voor een 8ste groeper, dan 
prijs ik deze avond van harte bij u aan. De avond start om 19.00 uur.  
 
Gratis steun voor ouders via de Oudertelefoon 
Soms wordt het thuis gewoon even te veel. Of mis je 
als ouder/verzorger iemand om mee te sparren of je 
verhaal aan kwijt te kunnen. De Oudertelefoon biedt 
sinds mei 2020 gratis, anonieme en direct 
toegankelijke ondersteuning aan alle opvoeders in 
Nederland. Dit doen zij in drie talen (Nederlands, 
Engels en Turks) en over alles dat te maken heeft met 
ouderschap en opvoeden. Hun slogan is ‘Zeg het 
gewoon. De Oudertelefoon.’ Opvoeden is niet altijd 
makkelijk, voor niemand! Weet dat je als 
ouder/verzorger hierin niet alleen staat en een beroep kunt doen op deze hulplijn voor een 
luisterend oor en een frisse blik op de situatie.  
 
De dienst is ontstaan in maart 2020 tijdens de eerste Nederlandse lockdown, toen bleek dat het 
aantal telefoontjes naar de Kindertelefoon en de meldingen van huiselijk geweld enorm toenam. 
De initiatiefnemers van de Oudertelefoon realiseerden zich dat er, om zoveel mogelijk kinderen 
veilig te laten opgroeien, een laagdrempeliger vangnet voor ouders nodig was. De lange 
wachtlijsten bij de GZ, de individualisering en de schaamte en taboes die er veelal rondom 
ouderschap en opvoeden hangen, maakten dat veel te weinig opvoeders de ondersteuning 
kregen die ze nodig hadden. 
 
De Oudertelefoon is iedere doordeweekse dag en avond te bereiken. Telefonisch via  
085-130 46 58  en via www.oudertelefoon.nl voor een chat. 
 
Het ondersteuningsteam 
 

https://element.magister.net/
http://www.hetelement.eu/
http://www.oudertelefoon.nl/
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Bij deze wensen wij iedereen een fijne herfstvakantie. Maandag 31 oktober verwachten wij de 
iedereen weer op school voor de portfolioweek en de week erop de start van periode 2. 


