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Internationale Coming outdag 
De regenboogvlag wapperde vorige week vrijdag op Het 

Element. Onze school is divers en rijk aan culturen en 

achtergronden. Met het hijsen van deze vlag toonden wij dat 

we een school zijn waar eenieder zichzelf kan zijn en zich 

thuis moet kunnen voelen, ongeacht afkomst, 

levensovertuiging, beperking, seksuele voorkeur of andere 

achtergrond. Het was die dag de dag van de coming out. ‘s 

Morgens organiseerde de 

gemeente Amersfoort, die 

hierin actief meedeed, een 

ontbijt en workshops. Een 

aantal medewerkers van de 

school is bij deze stadsaftrap 

op het gemeentehuis aanwezig geweest. Deze collega’s hebben 

namelijk het plan opgevat om samen met leerlingen een  GSA 

(Gender and Sexuality Alliance)-groep te starten op school. Alles 

is nog in een pril stadium, maar het leek hen leuk om die dag te 

gebruiken als aftrap en inspiratie hiervoor. Hun verslag volgt op 

een ander moment. Zo ook hun activiteiten om leerlingen te 

betrekken en actief te worden in de school. Samen met vele 

leerlingen, docenten en de wethouder is vervolgens de vlag 

gehesen. 

Deze dag draait om de LHBTIQ+’ers. Voor velen is deze dag heel belangrijk. Ze zijn blij dat er 

aandacht voor hen is, want ze worden nog steeds gediscrimineerd. Veel jongeren die LHBTIQ+ 

zijn, vinden het daarom lastig om erover te praten. Sommigen worden gepest of uitgescholden en 

voelen zich niet veilig op een school. Door aandacht te geven aan dit onderwerp in de lessen 

hopen wij een positieve invloed te hebben op het welbevinden van onze leerlingen en laten wij 

zien dat wij echt oog hebben voor die ene leerling. We willen een positieve stimulans geven aan 

het met elkaar samen leven in onze stad en specifiek op onze school. 

 

Koen Janssen 

directeur 

 

Schoolexamens  

Een spannende periode van schoolexamens voor de leerlingen van leerjaar 3 en 4 is op de locatie 

Hooglandseweg sinds woensdag aangebroken en voor de leerlingen van leerjaar 4 op de locatie 

Kaliumweg vandaag. Leerjaar 3 van de locatie Kaliumweg sluit hierbij in de week na de 

herfstvakantie aan. Voor de leerlingen uit de derde klas is dit voor het eerst dat zij gaan 

toewerken naar het diploma. Voor de leerlingen van het vierde jaar is dit de weg naar de finish. In 

het rooster staat op welke moment welk schoolexamen afgenomen wordt. De te leren stof 

kunnen de leerlingen vinden in het pta (programma van toetsing en afsluiting), dat te vinden is op 

de website (zie ook de vorige nieuwsbrief).  
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Goed om te weten:  

• Zorg dat je op tijd start met leren voor de schoolexamens 

• Bij afwezigheid (bijv. door ziekte) dien je vóór de start van het schoolexamen afgemeld te 

zijn door één van je ouders/verzorgers 

• Zorg dat je op tijd bij het lokaal bent  

• Neem al je spullen t.b.v. de toets mee (pen, potlood, rekenmachine enz.)  

• Zorg ervoor dat je jas en je tas in je kluis liggen  

• Je telefoon is niet zichtbaar en of hoorbaar tijdens de afname van het schoolexamen  

• Op tijd naar bed gaan en goed ontbijten dragen bij aan hogere cijfers  

 

Wij wensen iedereen heel veel succes toe! 

 

Personeels- en roosterzaken 

Door het vertrek van twee collega’s zullen er in het rooster na de herfstvakantie enkele mutaties 

doorgevoerd worden. De lessen Nederlands van mevrouw M. Bronius worden, m.i.v. 28 oktober 

door de heer F. Hendrikse (klas K1A en K1C) en door de heer J. Wind (klas K3EM) gegeven. De 

lessen Economie & Ondernemen (K2EO), wiskunde (K2EO) en economie (K3DP en K4EM) van de 

heer T. Hartman, zullen m.i.v. 1 november door de heer M. Albostanli gegeven worden. Fijn dat 

deze collega’s dit willen oppakken zodat de lessen door kunnen gaan. 

Op maandag 28 oktober start mevrouw L. Vanmechelen op Het Element als docent Beeldende 

Vorming. Ze zal eerst meelopen in de lessen en de portfolioweek om m.i.v. maandag 11 novem-

ber les te gaan geven. Hiermee neemt ze de lessen van de heer R. Schoonhoven en B. Verbeek 

over die dit tijdelijk waarnamen. Nu krijgen de klassen K1D, K2EO, K2ZW en K2DP weer 2 uur in 

de week les in dit creatieve vak. De heer B. Verbeek gaat klas K1C twee uur Beeldende Vorming 

lesgeven.  

Door deze wijzigingen heeft ook het lesrooster op sommige uren wijzigingen ondergaan. Checkt u 

dit dus weer goed na de vakantie! 

 

Gedragscode digitale communicatie 

Om de 24/7-stress rondom e-mail- en sms-verkeer enigszins tegen te 

gaan is er een gedragscode ontwikkeld. Deze zorgt voor de juiste 

professionele afstand tussen medewerkers, leerlingen en ouders. Het 

is zaak dat iedereen van deze gedragscode op de hoogte is en hierbij 

delen wij onderstaande verwachtingen over de manier waarop we 

digitaal met ouders c.q. leerlingen communiceren, dan ook met u:  

 

1. Ouders en medewerkers gebruiken voor de communicatie het officiële e-mailaccount van 

de medewerker: voorletterachternaam@hetelement.eu 

2. Wie een mail naar een medewerker verstuurt, kan ervan uitgaan dat die binnen 2 

werkdagen wordt gelezen en binnen 3 dagen wordt beantwoord. 

3. E-mail is niet geschikt voor dringende zaken. Daarvoor wordt de telefoon gebruikt. 

Medewerkers zijn op hun werkdagen, als ze niet voor de klas staan, bereikbaar via de 

school op 033-4602600. 

4. Afspraken voor een gesprek worden onderling, in goed overleg, gemaakt. 

5. Een e-mailbericht is zakelijk, gestructureerd en heeft een duidelijk onderwerp. Een bijlage 

wordt duidelijk aangekondigd. 

6. Via de e-mail/Magister wordt er geen discussie met elkaar gevoerd; dat levert alleen maar 

misverstanden op. 

7. Het gebruik van korte berichten via sms of WhatsApp is nuttig voor dringende zaken, 

bijvoorbeeld bij excursies en stedenreizen. 

8. Medewerkers houden professionele afstand tot ouders (en leerlingen) en delen geen 

persoonlijke zaken (via chatboxen enz.) via hun zakelijke mail. 

  

mailto:voorletterachternaam@hetelement.eu
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Portfolioweek 

We zijn ondertussen alweer ruim over de helft van de eerste periode en dat betekent dat binnen 

niet al te lange tijd de portfolioweek er weer aan komt! Van 4 t/m 8 november a.s. staat er weer 

een tal van mooie activiteiten gepland waarover wij als portfolioweekcoördinatoren u graag  

inlichten. De mentoren zijn druk bezig met het plannen van prachtige activiteiten waarvan de 

eerste al vaststaan. Voor de eerste klassen op de Hooglandseweg staat op vrijdag het nationaal 

schoolontbijt gepland. Dit wordt gebruikt als aansporing om de leerlingen te laten zien hoe 

belangrijk (en lekker) een goed ontbijt is. Voor de tweede klassen techniek zijn we aan het 

proberen contacten te leggen met grote technische bedrijven in Amersfoort. Het idee hiervan is 

dat de leerlingen dan bedrijfsbezoeken of in latere jaren zelfs stage kunnen lopen bij deze 

bedrijven. Dit lijkt vooralsnog te lukken en het zou een fantastische mogelijkheid zijn om de 

leerlingen per profiel een kijkje te laten nemen binnen hun branche. Zo zien zij hoe een echte dag 

er uitziet in hun toekomst.  

De derde klas leerlingen gaan de eerste portfolioweek en de week daarna op stage. Hierin zullen 

zij twee weken lang full time (dus een volledige 40-urige werkweek) meelopen in de branche die 

zij op school als richting gekozen hebben. Vanwege deze stage zal het portfoliogesprek op 

donderdag 21 november houden in plaats van op 7 november, waarop de gesprekken voor 

leerjaar 1 en 2 plaatsvinden. De vierdejaars zullen zoals gewoonlijk op de dinsdag en donderdag 

op stage of het MBO zijn. Daardoor vallen hun portfoliogesprekken ook op een andere dag. U zult 

hier tijdig over geïnformeerd worden. Vergeet u er geen rekening mee te houden dat ouders 

verplicht aanwezig dienen te zijn bij het eerste portfoliogesprek? 

 

Graag tot ziens bij de gesprekken! 

 

Ellen de Graaf, Maarten Halfwerk, Ian van Honschoten, Sven Onland, Jorrit Schrijer en Jeroen 

Wind, 

Portfolioweekcoördinatoren 

 

Restaurant “DE PROEFTUIN” 

Op Het Element zijn diverse profielen waarin praktijkvakken gegeven 

worden. Eén daarvan is het profiel HBR. Dit staat, zoals u misschien 

wel weet, voor Horeca, Bakkerij en Recreatie. Leerlingen leren hier op 

verschillende manieren alle technieken voor o.a. bakkerij en keuken, 

zowel in een klassituatie als in het bedrijfsleven. 

Restaurantvaardigheden moeten ook aangeleerd worden. Hiervoor 

hebben we een echt restaurant op onze locatie aan de 

Hooglandseweg-Noord, waarin we zoveel mogelijk proberen te oefenen 

met de leerlingen in een authentieke beroepscontext. Dit is dus met echte gasten. Hiervoor 

organiseren we iedere donderdagavond een restaurantavond. Op deze avonden wordt er een 

driegangendiner gekookt door leerlingen en een andere groep serveert dit menu.  

 

Om deze avonden zo goed mogelijk te laten draaien en door te kunnen laten gaan zijn wij op zoek 

naar nieuwe gasten. Vindt u het leuk om onze leerlingen aan het werk te zien en voor een klein 

bedrag lekker te eten? Reserveer dan eens een keer een tafel in ons restaurant “De Proeftuin”. 

U kunt reserveren voor zowel kleine als grote gezelschappen. Dit kan dus een familie-etentje zijn, 

maar bijvoorbeeld ook een afsluiting van een werkbijeenkomst. 

 

Wat krijgt u op een restaurantavond: 

- een heerlijk 3- gangenmenu voor € 11,50. 

- wij kunnen rekening houden met evt. dieetwensen 

- drankjes tegen gereduceerde prijzen 

- u bent gast in onze les 

- een gezellige avond 

- een vriendelijke bediening door onze leerlingen 
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Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar  

hbr@hetelement.eu. Zet hierin de datum van de 

donderdag waarop u wilt reserveren en het aantal 

personen dat komt eten. Vermeld ook eventuele 

(di)eetwensen.  

 

Wij hopen u een keer in De Proeftuin te mogen 

ontvangen. 

 

Team HBR - Hooglandseweg-Noord 55 

3813 VD Amersfoort - 033-4728203 

Special voor ouders 

Op woensdag 8 januari 2020 organiseren wij van 19.00 uur – 20.30 uur onze ‘Special voor 

ouders’, voor ouders die op zoek zijn naar een geschikte school, voor hun kind, in het Voortgezet 

Onderwijs. Wij helpen de ouders hierbij graag. Op deze avond informeren we hen over de opzet en 

het onderwijsconcept van het VMBO van Het Element. De avond zal plaatsvinden op de 

locatie Hooglandseweg-Noord 55. 

 

Na een centrale opening in de aula willen we ouders graag informeren over onderstaande 

onderwerpen. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om in gesprek te gaan om vragen te 

beantwoorden gebaseerd op uw persoonlijke belangstelling. 

 

A   Eigenaarschap van de leerling 

B   Veiligheid en pedagogisch klimaat 

C   Doorlopende leerlijn: van basisonderwijs, via Het Element naar het MBO 

D   Met passie voor die ene leerling 

E    Vernieuwend onderwijs met eigentijdse vakken en ruimte voor talent  

 

Bent u een ouder die op zoek is naar een school of kent u iemand in de familie, buurt, (sport)-

vereniging dan is deze avond wellicht interessant om mensen op te attenderen of naar toe te 

gaan. Meer informatie staat op onze website www.hetelement.eu en aanmelden kan ook van 

daaruit. Zegt het voort! 

 

mailto:hbr@hetelement.eu
http://www.hetelement.eu/

