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Start WK en werving Het Element 
Afgelopen maandag is voor het Nederlands elftal het wereldkampioenschap voetbal begonnen met de 
wedstrijd tegen Senegal; 2-0 winst. Het WK vindt plaats in Qatar. Twaalf jaar geleden is dit besloten 
door de FIFA. Daarna is het bijna 12 jaar stil geweest. Nu is de situatie in Qatar ineens actueel. De 
media duikt er vol op: omtrent het gekochte WK, de omgekomen bouwvakkers, de schendingen van 
de mensenrechten, het bannen van homo’s en zelfs over Harry de Tietenman kan Infantino zich druk 
maken. Sport en politiek komen bij elkaar. Er zijn andere forums dan deze nieuwsbrief om hierover 
met elkaar met goede argumenten in gesprek te gaan.  
 
Ik wil -- in al zijn kleinheid – een andere situatie van het WK belichten, die ik veel mooier en 
waardevoller vind. De Senegalese journalist Papa Mahmoud Gueye, die als journalist geen vraag had 
over voetbal, maar alleen even wilde zeggen dat hij een groot fan is van Louis van Gaal. “Dat vind ik 
nou echt leuk”, zei Louis. ”Jij krijgt straks een knuffel”. Even later stonden ze daar voor de camera’s. 
Beelden die de hele wereld overgaan. De knuffel tussen beiden zegt ook iets waar we in deze donkere 
dagen voor Kerst, met oorlog en geweld onder elkaar/landen, allemaal behoefte aan hebben: Gewoon 
een beetje liefde. 
 
De liefde en betrokkenheid, voor de (toekomstige) leerlingen en ouders, werd ook gevoeld op onze 
Special voor Ouders deze week: de start van ons wervingsseizoen. Op 18 januari en 23 februari 2023 
zijn onze open Meet And Greet dagen. Ruim 80 ouders waren woensdag aanwezig om geïnformeerd te 
worden over ons onderwijs, aanbod, pedagogisch klimaat en de nieuwbouw. Blijkbaar doen en zeggen 
we de goede dingen en raken we de bezoekers. Ik weet dat de praktijk soms weerbarstig is en dat 
opvoeden van pubers, zowel thuis als op school, met vallen en opstaan gepaard gaat. Maar schuren 
moet het soms om daarna te kunnen glanzen. De basis is in orde, 
het onderwijs/de opvoeding is leerling/kindgericht en straks een 
nieuw gebouw. We zijn collectief verantwoordelijk, u als ouders en 
wij als medewerkers van de school, voor het welbevinden en de 
leerprestaties van de kinderen. Met liefde voor elkaar gaat dit een 
stuk makkelijker. Een knuffel kan helpen.   
 
Johan Prenger 
Afdelingsleider brugklassen 
 
Weer scherp 
Deze week was de mobiele telefoon in het onderwijs een hot item in het nieuws. Politieke partijen 
willen de mobiel in de kluis. Dit omdat het gebruik van de telefoon onrust veroorzaakt, concentratie 
vermindert en niet goed is voor de leerprestaties. Vraag aan een willekeurige puber wat hij/zij hiervan 
vindt en het antwoord laat zich raden. Is dit het zoveelste proefballonnetje uit Den Haag? Zou 
kunnen? Echter in de argumenten van deze boodschap zit natuurlijk wel een kern van waarheid. Daar 
moeten we onze leerlingen mee leren omgaan en opvoeden.  
Op Het Element gaan de telefoons aan het begin van de les in de telefoontas, niet in de kluis. Daar 
gaan de jassen in. Als leerlingen dit doen, zijn ze op tijd in de les en kan het onderwijs in de klas 
beginnen. De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat aan deze basisvoorwaarden om te leren gemord 
werd, zowel door leerlingen als door medewerkers. Hierover hebben we deze week met elkaar 
gesproken en afgesproken om de puntjes weer op de i te zetten met betrekking tot het gebruik van de 
mobiel, de jas uit en op tijd komen/in de les laten. Geen grootse zaken, maar wel belangrijke om tot 
leren te komen. Uiteindelijk gaat dit ook om de aandacht met elkaar voor de ander.  
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Nieuwe afdelingsleider voor HBR 
Vandaag nemen wij, na 19 jaar, afscheid van de heer Askamp, afdelingsleider van het team Horeca, 
Bakkerij en Recreatie (HBR). Dit betekent dat ouders van leerlingen uit de klassen met dit profiel 
(H2TH, H3HBR en H4TH) zich in het vervolg, als zij contact met de afdelingsleider willen, kunnen 
wenden tot  mevrouw J. van der Weide (jvanderweide@hetelement.eu). 
 
Nieuws uit de bibliotheek 
Goed nieuws vanuit onze schoolbibliotheek op de Hooglandseweg: Met ingang van 1 november jl. is 
de bibliotheek geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur. Op 
maandag- en vrijdagochtend is Ineke Ankone aanwezig en op dinsdagochtend Yvonne Steenwijk. 
Wij hopen veel leerlingen te mogen ontvangen om een boek/dvd te halen, in te leveren of te 
verlengen. Er is een ruim aanbod van leuke boeken voor 
zowel de onderbouw als de bovenbouw en we hebben zowel 
boeken voor de geoefende lezer als voor de leerlingen die wat 
meer moeite hiermee hebben. Naast fictie is er een aanbod 
non-fictie over verschillende onderwerpen en ook stripboeken 
behoren tot het assortiment. De collectie wordt regelmatig 
aangevuld. 
Er zijn ook werkplekken voor leerlingen in de bibliotheek. Het 
is echter niet de bedoeling dat leerlingen zonder begeleiding 
van een docent in de bibliotheek werken. Docenten kunnen 
de ruimte tevens gebruiken als overlegplek of om leerlingen 
bijvoorbeeld toetsen te laten inhalen.  
Graag nodigen we ook docenten uit om een kijkje te komen 
nemen in onze bibliotheek en misschien zelfs een boek te 
halen om in de klas te lezen. Goed voorbeeld doet immers 
goed volgen! 
 
Ineke Ankone 
Yvonne Steenwijk 
 
Sinterklaas 

Maandag 5 december vieren wij met onze leerlingen Sinterklaas. De eerste 3 uur zijn 
er die dag gewoon lessen. Het vierde uur is gereserveerd voor een sinterklaasviering 
met de klas. De mentoren geven hier, in samenspraak met de klas, hun eigen 
invulling aan. Vanuit school wordt er voor wat lekkers bij het feest gezorgd. De 
leerlingen zijn na het vierde uur vrij.  
 

Kerstviering 
Op donderdag 22 december is er de jaarlijkse kerstviering met leerlingen en 
medewerkers. De komende weken houden we u via de nieuwsbrieven op de hoogte. 
Als eerste willen we alvast het thema bekendmaken: GALA. Iedereen mag zich dus 
netjes en op het mooist gaan kleden!  
De lessen voor leerjaar 1 stoppen die middag om 12.50 uur en voor leerjaar 2 en 3 
om 14.15 uur. In de avond is er eerst een diner met de klas en aansluitend een 
schoolfeest met een echte DJ en feestelijke versiering. Meer informatie volgt na  
5 december ...  
 
Wijziging in overzicht met belangrijke data 
De voorlichtingsavond voor leerjaar 3 met informatie over het MBO-traject in leerjaar 4 is verplaatst 
van 31 januari 2023 naar 21 februari 2023. Te zijner tijd ontvangen ouders en leerlingen hier nadere 
informatie over, maar het is wel handig deze nieuwe datum vast te noteren. 
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Aanmelden op het mbo 
Deze week hebben alle leerlingen uit leerjaar 4 een brief van hun 
mentor meegekregen over welke stappen er doorlopen dienen te 
worden voor het aanmelden op een mbo voor volgens schooljaar. Het 
zou mooi zijn als iedere examenkandidaat rond januari zeker weet 
welke opleiding bij hem of haar past, dan kunnen onze leerlingen zich, 
zonder vervolgstress, maximaal voorbereiden op hun examenperiode. 
Wij begrijpen dat er voor sommige leerlingen meer tijd nodig is. 
Gelukkig is die er ook. Hieronder hebben wij een planning geschetst 
voor de laatste oriëntatiefase tot aan het aanmelden op het mbo. 
 
Dit moet er gedaan worden door de leerlingen: 

- December 2022 → Aanmaken van een Intergrip account (www.intergrip.nl). Dit is nodig bij het 

invullen van je Digitaal DoorstroomDossier en je LOB-dossier (zie hieronder). Mentoren kunnen 

hierbij helpen als het onduidelijk is. 

- Januari/februari 2023 → Aanmaken en invullen van een Digitaal DoorstroomDossier Deel A + 

LOB-dossier in Intergrip. 

- Februari 2023 → Mentoren vullen deel B  van het Digitaal DoorstroomDossier voor in. De 

leerling drukt op ‘verzenden/afronden’.  
- Februari 2023 → Leerlingen melden zich aan bij de gewenste onderwijsinstelling en opleiding 

via de website van de school naar keuze. 

Weet je het nog niet? 
- Bezoek open dagen e.d, zoals: 

* Zaterdag 26 november: Studiejaarbeurs Utrecht. Laat je inspireren voor de toekomst. 

* Woensdag 30 november: Open dag MBO Amersfoort van 18.00–21.00 uur. 

* Maandag 12 december: Meemaakdag MBO Amersfoort. Aanmelden via de website van MBO 

Amersfoort. 

* Donderdag 15 december: Open dag ROC midden Nederland van 18.00–21.00 uur. 

* In januari zijn er nog meer open dagen en meemaakdagen. Bekijk de websites van de 
ROC’s/mbo’s voor de actuele data.  

- Februari 2023 → Gesprek(ken) met mentor en/of LOB-coördinator van school. 

- Maart 2023 → Vul het Digitale DoorstroomDossier deel A + LOB-dossier in in Intergrip. De 

mentor vult deel B in. Bekijk of alles klopt en druk op ‘verzenden’.  
- Uiterste datum van aanmelden bij een onderwijsinstelling naar keuze: 31 maart 2023. 

Samen zorgen we ervoor dat de leerlingen voor 1 april aangemeld zijn bij de opleiding van de 
vervolgkeuze. Zo weten we zeker dat er een plaats voor iedereen. 
 
Ivo van Witzenburg en Claudia Goeken (ivanwitzenburg@hetelement.eu en cgoeken@hetelement.eu)  
LOB-coördinatoren 
 
Handige links 
Hieronder een aantal handige links die ouder(s)/verzorger(s) zouden kunnen raadplegen in 
voorkomende gevallen.  
www.samenvoorallekinderen.nl 
www.kinderhulp.nl  
www.jeugdfondssportencultuur.nl  
www.leergeld.nl  
www.stichtingjarigejob.nl  
www.geldcheck033.nl  
www.boschhuysen.nl (refurbished laptops gedoneerd door bedrijven) 
 
Het ondersteuningsteam 

http://www.intergrip.nl/
mailto:ivanwitzenburg@hetelement.eu
mailto:cgoeken@hetelement.eu
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
http://www.leergeld.nl/
http://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.geldcheck033.nl/
http://www.boschhuysen.nl/
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Voortgang nieuwbouw  

Het onderwijsteam van de technische profielen bracht onlangs een bezoek aan de nieuwbouwlocatie 
aan de Kaliumweg. Er is met name gekeken waar en hoe in de diverse onderwijsruimten alle 

machines neergezet kunnen worden: de 
autohefbruggen, de draaibanken, de plasmasnijder 
en de machines voor de machinale houtbewerking. 
Overal moeten de aansluitingen natuurlijk op de 
goede plek komen. Het was voor het team goed om 
de ruimten te zien waarin ze na de meivakantie met 
onze leerlingen aan het werk gaan. De komende 
maanden zullen ook de onderwijsteams van de 
andere profielen de nieuwbouwlocatie bezoeken.  
 
 
 

Op de bouw wordt hard gewerkt: veel binnenwanden zijn geplaatst en het 
gevelmetselwerk vordert goed. Het eerste gemetselde kunstwerk in de 
gevel is klaar en wordt ’s avonds uitgelicht: het is het symbool van ons 
Zorg & Welzijn profiel. De symbolen voor onze andere profielen worden 
ook als kunstwerk in de gevel gemetseld.  
 
Kees Berrevoets 
Intern bouwbegeleider 
 
Publieksjaarverslag Meridiaan College 
Het Element is onderdeel van het Meridiaan College. Het Meridiaan College maakt jaarlijks een 
publieksjaarverslag. Hierin wordt teruggeblikt naar het schooljaar 2021-2022 en vooruitgeblikt naar 
het huidige schooljaar. Op de website is het publieksjaarverslag te lezen. 
 
Fusie Meerwegen scholengroep en Meridiaan College 
Eind september hebben wij uw mening gevraagd over het voorgenomen besluit om de besturen van 
de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College samen te voegen in één nieuwe stichting. 
Daardoor kunnen we ook in de toekomst garant staan voor sterke scholen, divers en vernieuwend 
onderwijs en een stevig en professioneel servicebureau. 
Ruim 300 ouders hebben de digitale vragenlijst ingevuld. Uit de reacties spreekt een grote 
betrokkenheid bij de toekomst van onze scholen. De belangrijkste uitkomst is dat ruim driekwart van 
de deelnemers neutraal tot (zeer) positief staat tegenover de bestuurlijke fusie. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief worden de scores gepresenteerd en vertellen we wat we doen met de adviezen 
die u heeft gegeven. 
 
Geert Popma (bestuurder Meridiaan College) en  
Inge Sterenborg (bestuurder Meerwegen scholengroep) 
 
 
 
 

https://meridiaan-college.nl/index/https-meridiaan-college-nl-publieksjaarverslag/

