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Kamp leerjaar 1 
Na twee weken school, de eerste lessen en huiswerk maken, stapten de eerste klassers deze 

week met hun klasgenoten en mentor(en) op de fiets om 25 km verderop af te stappen voor een 

driedaags kamp. In een heerlijke omgeving, een mooi en goed verzorgd onderkomen omringd 

door weilanden en maisvelden was het goed toeven. Verder waren er een heerlijke speel- 

sportweide, klimtoestellen, schommels en chillplekken. Om het agrarische gevoel nog meer te 

versterken liepen er konijnen, ganzen, kippen en ander klein huisvee rond. Koeien aaien en 

voeren kon in de aangrenzende stal van de boer. Opmerking van een leerling die voor het eerste 

een koe aanraakt: “Het voelt best wel raar zo’n lange, stroeve, sterke tong van een koe als die je 

hand likt.” Leren in de natuur zullen we maar zeggen. 

De leerlingen en de begeleiders kunnen terugkijken op drie leerzame en zinvolle dagen. Als je zo 

intensief met elkaar bezig bent, dan leer je elkaar ook wel kennen. Zowel in positieve zin met de 

leuke ervaringen, als in negatieve wanneer het even tegenzit. Juist daar tijd en aandacht voor 

hebben, zonder dat je last hebt van roosters en afspraken, is een prima manier voor de 

ontmoeting met elkaar.  

Aan het begin van de nacht was het in de slaapkamers van de leerlingen al vrij snel rustig. Dat 

kan ook niet anders als je de hele dag lekker buiten bent en veel energie stopt in de activiteiten 

die op het programma stonden. Dan koelt het ‘s avonds ook nog af en is een extra trui en broek 

geen overbodige luxe om je lichaam warm te houden. Alleen een kampvuur is dan niet voldoende. 

Als je aan leerlingen vraagt wat ze het leukste vonden, noemen ze allemaal wel een activiteit op 

die voor hem/haar de meeste indruk maakte. Het programma met sport/spel, workshops, 

koekjes bakken, muziekdisco, de avondwandeling, laser gamen, zwemmen in de Zwoer, de 

mentormomenten en gewoon lekker vrije tijd is een gevarieerd programma. Dat is een 

compliment aan de kampleiding. 

Met een 3-daags kamp beogen we o.a. de band 

tussen leerlingen onderling en met docenten te 

versterken en vaardigheden aan te leren buiten 

de schoolcontext. Elkaar beter leren kennen, 

groepsvorming en leren samenwerken zijn hiervan 

belangrijke opbrengsten waarmee we op school in 

de klas verder kunnen bouwen. Voor nu even 

bijkomen en lekker uitrusten, terugdenkend aan 

een je eerste kamp op Het Element.  

 

Johan Prenger 

afdelingsleider leerjaar 1 

 

De afdelingsleiding stelt zich voor 

Daar de afdelingsleiders dit jaar op beide locaties werkzaam zijn en nog niet iedereen hen kent, 

stellen zij zich hieronder kort aan u voor: 

 

Mark Askamp 

Mijn naam is Mark Askamp. Ik ben sinds de start van het schooljaar afdelingsleider van de mooie 

afdeling van Zorg en Welzijn. Ondertussen ben ik alweer ruim 15 jaar werkzaam in het onderwijs 

in Amersfoort. Na een aantal jaar als docent consumptief gewerkt te hebben, heb ik de 

uitdagingen als afdelingsleider aangenomen. Deze uitdaging wordt komend jaar groter doordat ik 

deze taak op beide vestigingen van Het Element ga uitvoeren. Ik ben de afgelopen weken met 
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heel veel plezier gestart op de Kaliumweg en heb kennis mogen maken met de leerlingen en de 

medewerkers. Ik heb hem samen bezig gezien tijdens de lessen en ik ben blij dat ik, samen met 

het team Zorg en Welzijn, verder mag werken aan de plannen voor de toekomstige nieuwbouw 

voor Het Element. Ik geniet ervan om met het team verder te bouwen aan een school, waar in een 

prettige en veilige sfeer talenten worden benut en wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen 

om het beste uit de leerlingen te halen. 

 

Johan Prenger (afdelingsleider Brugklas) 

Vorige week heb ik Abraham, waarvan zijn wieg in het mooie Hardenberg stond, mogen 

ontmoeten. Ik ben getrouwd, heb een dochter en een zoon van 16 en 14 jaar en woon in de 

Amersfoortse wijk Nieuwland. In 1992 ben ik begonnen als docent wiskunde/natuurkunde op de 

locatie Kaliumweg. Na 7 jaar fulltime docent te zijn geweest, ben ik het management ingerold en 

heb hierin verschillende functies en taken uitgeoefend. Vanaf nu als afdelingsleider van de 

brugklassen op beide locaties van Het Element. Samen met de mentoren en docenten gaan we 

de leerlingen helpen en begeleiden om de overstap vanaf de basisschool succesvol te laten zijn 

als basis voor een mooie onderwijstijd op school en de toekomst daarna. Ik zie uit naar dit 

schooljaar, ook in de ontmoeting met u als ouder(s)/verzorger(s). 

 

Olcay Topal 

Een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van kinderen in een fase naar volwassenheid. 

Misschien is het een cliché, maar dat waren en zijn voor mij nog steeds de redenen om het 

onderwijs in te gaan. 

Na meer dan 10 jaar voor de klas te hebben gestaan, ben ik sinds een aantal jaren de 

afdelingsleider over de 3 prachtige profielen Economie & Ondernemen, Dienstverlening & 

Producten en Horeca, Bakkerij en Recreatie. Dit zijn de profielen waarin dienstverlening centraal 

staat; een vaardigheid die de kern vormt van een dynamische samenleving.  

Naast mijn werk, ben ik actief met meerdere projecten die gericht zijn op de maatschappij en op 

mensen die soms een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.   

Hoewel ik veel energie uit mijn werk en nevenactiviteiten haal, probeer ik zo veel mogelijk tijd 

door te brengen met mijn gezin. Samen met mijn vrouw hebben we het geluk 3 prachtige 

dochters bij te staan in hun ontwikkeling tot volwassen dames.  

In gesprek blijven en er samen voor gaan. Dat is mijn werkwijze met mijn teamleden maar ook 

met de ouders en de leerlingen. Mocht u een gesprek met mij willen; de koffie staat klaar. 

 

Jasper de Wijs 
‘Een leven lang leren en ontwikkelen’. Dat is voor mij belangrijk in mijn werk en over het 

algemeen in het leven vind ik. Dat is ook waarom ik het loopbaanleren op school zo belangrijk 

vind. Voor zowel leerlingen als medewerkers.  

Daarnaast vind ik heel veel andere dingen ook belangrijk trouwens. Sport bijvoorbeeld. In 2003 

ben ik begonnen als docent lichamelijke opvoeding op wat toen nog Het Stromenland heette. In 

de jaren die volgden ben ik steeds meer andere taken in de school gaan doen. De school 

veranderde qua naam van Vakcollege Amersfoort naar Het Element en ik veranderde van functie 

van docent naar afdelingsleider van de sectie Techniek. Dat doe ik nu een aantal jaar met veel 

plezier. Ik kijk uit naar het moment dat we met alle leerlingen en medewerkers samen in één 

gebouw zitten.  

Naast werken doe ik ook andere dingen. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen (4 jaar en 2 jaar) 

en ben coach van dames 1 van de Amersfoortse volleybalvereniging Keistad.  

Ik ontmoet u graag op school. 

 

Roosterzaken 

Op de afgelopen ouderavond is voor inzage in het lesrooster van de leerlingen verwezen naar 

Magister èn naar een link op de website. Dit laatste is onjuist. De genoemde link bestaat niet 

meer. 

Het lesrooster van de leerlingen is m.i.v. dit schooljaar uitsluitend via Magister in te zien. 

Leerlingen hebben aan het begin van het schooljaar (schriftelijke) informatie ontvangen over hoe 
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in te loggen op Magister. Ouders van nieuwe leerlingen hebben hun inloggegevens via de post 

ontvangen. Andere ouders kunnen hun inloggegevens van vorig jaar gebruiken. 

 

Gouden Schoolkantineschaal 

Op Het Element vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers op school ook 

gezond kunnen eten en drinken. Daarom bieden wij in onze schoolkantine dagelijks producten 

aan die passen binnen de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Het aanbod 

bestaat uit gezonde broodjes, salades, smoothies, wraps, fruit, groenten, drankjes zonder 

toegevoegde suikers en koekrepen. Daarnaast beschikken wij over een watertappunt waar 

leerlingen gratis gekoeld water kunnen tappen. 

Afgelopen week zijn wij op beide locaties door de kantinebrigade van Het Voedingscentrum  

beoordeeld op ons assortiment en uitstraling. Zowel op de Kaliumweg als op de Hooglandseweg 

voldeden we aan de Richtlijnen en hebben we de Gouden Schoolkantineschaal behaald. 

 

          
 

 

 


