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p weg  
naar  p naar de kerst(vakantie) 
 

 
           
 
           erstviering  
Zoals reeds eerder gecommuniceerd is, organiseren wij vanavond een kerstactiviteit voor de 
leerlingen. Na de lessen worden de lokalen vanmiddag in kerstsfeer gebracht. De leerlingen van 
leerjaar 1 worden vervolgens weer om 17.00 uur op school verwacht en de leerlingen uit de andere 
leerjaren om 19.00 uur. Elke klas geeft op eigen wijze invulling aan deze viering. De leerlingen van  
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leerjaar 1 kunnen vervolgens van 18.00-20.00 uur genieten van het 
galafeest en als zij uitgefeest zijn, zijn tot 22.00 uur de hogere leerjaren 
hiervoor aan de beurt. Naast genieten van de muziek van de DJ zijn er 
in de gymzalen activiteiten te doen voor leerlingen die de avond liever 
niet dansend doorbrengen. Voor ieder is er dus wat wils. Aansluitend op 
de kerstviering begint voor de leerlingen de kerstvakantie.  
 
           
          tart nieuwe jaar  
In het overzicht met belangrijke data, dat aan het begin van het schooljaar toegestuurd is, staat 
vermeld dat de leerlingen op 9 januari, de eerste schooldag in 2023, het eerste uur vrij zijn in verband 
met een nieuwjaarsbijeenkomst van het personeel. De lessen starten die dag dus niet eerder dan 
09.30 uur. De roosters zullen hierop aangepast worden. Het verzoek is om Magister sowieso goed in 
de gaten te houden, omdat er ook nog andere zaken gewijzigd kunnen zijn. 
 
 
            bsentmelden in het nieuwe jaar 
Daar absentie/verzuimmeldingen op steeds meer verschillende plaatsen en manieren de school 
binnenkomen en het achterhalen van deze informatie hierdoor voor de verzuimregistratie steeds 
onoverzichtelijker wordt, willen wij hier met ingang van het nieuwe jaar een duidelijke(re) 
informatiestroom in creëren. Daarom zijn er na de kerstvakantie nog slechts 3 manieren van 
absentmelden mogelijk, waarbij u ervan uit mag gaan dat de melding in Magister genoteerd wordt. Dit 
zijn: 

• Via het nieuwe e-mailadres verzuim@hetelement.eu door de ouder(s)/verzorger(s). 

• Telefonisch (locatie Euroweg via 033-46 02 600 en locatie Hooglandseweg-Noord via  
033-47 28 203) door de ouder(s)/verzorger(s).  

• Door overlegging van een afsprakenkaartje bij repeterende afspraken van bijv. orthodontist 
en fysiotherapeut door de leerling bij de verzuimregistratie (Euroweg: lokaal 11 en 
Hooglandseweg-Noord: lokaal 116). 

  
Wellicht ten overvloede: Absentiemeldingen dienen dus niét aan de docent(en) of mentor(en) 
doorgegeven te worden, tenzij hier expliciet afspraken over gemaakt zijn. Tevens dienen verzuim-
meldingen tijdig gedaan te worden en niet halverwege de dag als de leerling al vanaf 08.30 uur les 
heeft.  
 
Hieronder hebben wij nog een aantal geoorloofde en ongeoorloofde absenties op een rij gezet, die 
overigens wel van tevoren gemeld dienen te worden, anders is geoorloofd alsnog ongeoorloofd: 
  
Voorbeelden van geoorloofd verzuim                                   Voorbeelden van ongeoorloofd verzuim  

► Ziekte                                                                                      ► Bezoek aan gemeentehuis in eigen plaats 

► Uitvaart                                                                                         voor legitimatiebewijzen, rijbewijzen en reis- 

► Bezoek aan arts, fysiotherapeut, orthodontist enz *       bescheiden. 
► Bezoek aan andere school of vervolgopleiding*          ► Bezoek aan opticien/brillenzaak  

► Redenen waarvoor vooraf verlof aangevraagd is         ► Tolken voor familieleden bij afspraken  

     en toegekend is door een afdelingsleider (extra          ► Meer dan 4x te laat komen (per school-  

     vakantie, bruiloften, afleggen rij-examen). Verlof             jaar) door overmacht (lekke band, file 
     kan aangevraagd worden via Het Element .                      broertje/zusje eerst naar school enz.)  

 
* = N.B: Dit zijn bij een (school)examen geen geoorloofde absenties  
  
Wij vertrouwen op uw medewerking in deze. 
  
De verzuimcoördinatoren 
  

mailto:verzuim@hetelement.eu
https://hetelement.eu/hooglandsewegnoord/index/verlof-aanvragen/
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    usie Meridiaan College en Meerwegen scholengroep 

Zoals eerder gecommuniceerd is, gaan de Meerwegen scholengroep en het Meridiaan College vanaf  
1 januari 2023 samen verder. Medewerkers en leerlingenraden hebben voor onze nieuwe organisatie 
de naam ‘Meerscholen’ gekozen. Meerscholen, omdat we samen meer kunnen. In de bijlagen bij deze 
nieuwsbrief staat zowel voor u als voor uw zoon(s) of dochter(s) uitgelegd wat er o.a. verandert en 
welke scholen er onder Meerscholen vallen. Wanneer er nog onduidelijkheden zijn, kunt u altijd 
contact opnemen met de school. 

 
 
 
 
 

 
 
Alle medewerkers van Het Element wensen iedereen fijne kerstdagen toe, een heerlijke vakantie, 
een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2023! 


