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Oefening baart kunst 
Door veel te oefenen kun je prachtig werk leveren. Door veel te trainen verbeteren de prestaties. 

Door veel te proberen kun je mooie opdrachten maken. Dit is zeker waar en als je ook nog aanleg 

of talent hebt, kun je hierin excelleren. Het mooie van het onderwijs op Het Element is dat je op 

de weg naar die ‘kunst’ fouten mag maken. Want daar leer je van, om vervolgens de volgende 

stap te zetten.  

Eén van de mooiste weken van het schooljaar is onze portfolioweek aan het einde van een 

periode. Ons onderwijs staat de hele week stil en de klassen doen tal van activiteiten. Op deze 

wijze werken wij aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, cultuureducatie, stage, bedrijfsbezoeken 

en reflectie op het eigen handelen van de afgelopen periode. Vandaag sluiten we de eerste 

portfolioweek van dit schooljaar alweer af. Weer kunnen we zeggen dat er bijzondere prestaties 

geleverd zijn door onze leerlingen. Zelf ben ik getuige geweest van het project Buurkracht (klas 2), 

via Gezond Gedrag en Burgerschap de verbinding en ontmoeting zoeken met de omgeving, in dit 

geval met de basisscholen. Een programma en activiteit bedenken, een brief schrijven en een 

poster maken om groep 8 leerlingen uit te nodigen en de volgende periode les te geven op 

school. Top! In klas 1 volgden enkele klassen een percussiesessie; een dynamische sessie waarin 

met stokken trommels, bellen en tonnen bespeeld werden. De man op het fluitje is dusdanig 

vaardig dat er regelmatig een melodieus deuntje te horen viel.  

Zo zag ik zelf tijdens een flitsbezoek aan een 2e klas zorg en welzijn, dat de mentor (man), zijn 

nagels netjes liet lakken met instructie van de aanwezige docenten. Door de relatie die je met 

elkaar hebt, kan dit. Plezier en gezelligheid in de klas, dat is naast de vaardigheden die de 

leerlingen deze week leren, een belangrijke opbrengst van de afgelopen dagen. 

Een aantal anders topics van deze week waren: Bedrijfsbezoeken techniek (later meer hierover), 

een bezoek aan het Eemhuis, HBR verzorgde de catering van het evaluatiemoment van het 

meerjarenplan van het College van Bestuur, een bezoek aan Corpus en een gastles over diabetes 

op de afdeling zorg en welzijn. Het is een week waarin we met trots ons onderwijs op een andere 

manier inrichten en waarvan we hopen dat u met trots terugkijkt op het portfoliogesprek met uw 

kind. 

  

Trots mogen we zeker zijn op twee leerlingen van Het Element die gisteren tijdens de 

zogenaamde ‘Tussenbalans van speerpunten op het Meridiaan’ een presentatie gaven en 

hierover in gesprek gingen met de aanwezigen uit het onderwijsveld, bedrijfsleven en ouders. Met 

leerlingen van de andere scholen van de stichting hadden ze dit voorbereid, waren ze op 

veldonderzoek (gesprek-ken op alle vier de scholen met leerlingen) geweest en stonden ze 

gisteren in de schijnwerpers. Dat deden ze enthousiast en overtuigend. Ze kregen hiervoor 

regelmatig de complimenten.  

Zo zit je in klas 1 en heb je je eerste portfoliogesprek met je 

ouders. Dat is spannend en leerlingen zijn een beetje nerveus en 

vragen zich af of ze dit wel kunnen. Trots op de prestatie die ze 

geleverd hebben gaan ze, samen met ouders, na een half uur de 

school weer uit. De genoemde twee leerlingen zijn ook zo 

begonnen en door dit ieder jaar te oefenen, te leren en zichzelf 

hierin te ontwikkelen konden ze gisteren een dusdanige prestatie 

leveren.  

 

Johan Prenger 
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Bedrijfsbezoeken techniek 

Zoals u weet, zijn de portfolioweken al jaren ook gevuld met bedrijfsbezoeken. Soms gaat dat 

soepel, soms iets minder. De portfolioweek van periode 1 in dit schooljaar hadden we een 

primeur: een vaste samenwerking met vooraanstaande bedrijven in de technische sector!  Al 

onze tweedejaars leerlingen techniek zijn bij bedrijven op bezoek geweest uit de regio. We 

hebben rekening gehouden met het profiel van de leerling (PIE, BWI of M&T) bij het koppelen aan 

een bedrijf.  

Het was niet alleen voor onze leerlingen erg inspirerend om eens in een 'echt' bedrijf te kijken. De 

begeleiders hebben ook weer wat geleerd.  

We willen de bedrijven (Croonwolter-Dros, Heilijgers, Voestalpine, PON, Karbouw, Bakker 

bedrijfswagens, POT verhuizingen, Bloemendal) hartelijk danken voor de goede ontvangst en de 

leuke programma's. Op naar de volgende portfolioweek!   

 

Rapportvergaderingen 

Afgelopen week hebben de docententeams gesproken over de cijfers van de leerlingen. Deze 

besprekingen zijn één keer per periode. We kijken tijdens deze vergaderingen naar de 

vorderingen van leerlingen, met name op resultaten en cijfers.  

Bij leerjaar 1 gaat het bijvoorbeeld over of er extra ondersteuning nodig is of juist meer uitdaging. 

Lijkt het basisschooladvies te kloppen? 

Bij leerjaar 2 gaat het naast de cijfers ook om de leerweg: wordt het basis of kader advies? Dit 

heeft naast de harde resultaten ook te maken met de competenties. Hoe zijn de beroepshouding 

van een leerling, het doorzettingsvermogen en het gedrag? En kan een leerling zelfstandig 

werken en leren?  

Bij leerjaar 4 gaat het met name over de kans op slagen. Hoe staat een leerling ervoor en is er 

een plan van aanpak nodig? Welke herkansing is nodig?  

 

Voor leerjaar 3 zijn de rapportvergaderingen aanstaande dinsdag vanaf 13.30 uur. Er kan 

daardoor wellicht een les uitvallen voor de leerlingen.   

 

De afdelingsleiding 

 

Mentoraat klas K4ZW2 
Met het vertrek van mevrouw Kruiter is de taak van het mentoraat vrijgekomen voor klas K4ZW2. 

Deze taak zal opgepakt worden door mevrouw Rutjes en mevrouw Van der Linde. In de loop van 

periode 2 zal het portfoliogesprek ingepland worden en kunt u als ouder nader kennismaken met 

deze mentoren. 

 

Mark Askamp 

afdelingsleider Zorg & Welzijn 
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Verplichte voorlichting beroepsonderwijs voor klas 2 + instroom klas 3 

Donderdag 14 november is het zover: De Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs. 

Alle leerlingen van klas 2 en de instroomleerlingen van klas 3 hebben zich 

voor de herfstvakantie ingeschreven voor drie MBO-voorlichtingsmomenten. 

De voorlichtingen over een eventueel te volgen MBO-opleiding moeten 

bijdragen aan een bewuste keuze voor de vervolgopleiding.  

 

Onze leerlingen worden ontvangen in verschillende clusters. 

Cluster A: Alle leerlingen die ingeschreven staan als basisleerling worden om 09.15 uur verwacht 

op het MBO Amersfoort aan de Leusderweg. Daar ontvangen de leerlingen hun toegangsbewijzen 

voor de voorlichtingsmomenten. Het Element biedt de mogelijkheid om vanaf de eigen 

schoollocatie mee te fietsen met een docent. Deze groep vertrekt om 08.45 uur. Wil je hier 

gebruik van maken, zorg dan dat je op tijd (ruim voor 08.45 uur) aanwezig bent op school. Vanaf 

13.15 uur zullen de lessen op school volgens het normale rooster weer doorgaan voor deze 

leerlingen. 

 

Cluster B: Alle leerlingen die ingeschreven staan als kaderleerling hebben de eerste twee uur les 

en worden vervolgens om 11.05 uur verwacht op het MBO Amersfoort aan de Leusderweg. Daar 

ontvangen de leerlingen hun toegangsbewijzen voor de voorlichtingsmomenten. Het Element 

biedt de mogelijkheid om vanaf de eigen schoollocatie mee te fietsen met een docent. Deze 

groep vertrekt om 10.45 uur vanaf school. Vanaf 14.15 uur zullen de lessen op school volgens 

het normale rooster weer doorgaan voor deze leerlingen. 

 

Tijdens de voorlichting is er een docent van Het Element aanwezig voor vragen en toezicht. MBO 

Amersfoort heet ons welkom als gasten. Graag maken wij daar in de toekomst weer gebruik van, 

of te wel: laten we er een leuke, leerzame ochtend van maken. 

De leerlingen ontvangen van hun mentor een opdracht om na de voorlichtingen te maken. Dit 

verslag kan worden opgenomen in het digitale LOB-dossier.  

 

Tot de 14e! 

 

Ivo van Witzenburg 

LOB-coördinator  

 

Inschrijving herkansing schoolexamens 

De schoolexamens van periode 1 zijn afgenomen en de resultaten hiervan staan inmiddels in 

Magister vermeld. Op vrijdag 22 november a.s. kunnen de leerlingen van leerjaar 4 één 

schoolexamen herkansen om zo het behaalde cijfer te verbeteren. Tot en met 11 november a.s. 

17.00 uur kunnen zij zich via de module ‘Activiteiten’ in Magister inschrijven voor een herkansing. 

Leerlingen van leerjaar 3 hebben hun herkansingsmoment op 29 november en kunnen zich 

hiervoor vanaf a.s. maandag t/m 18 november 17.00 uur inschrijven. 

 

LET OP! Inschrijving via Magister kan uitsluitend via het account van de leerling en via een 

computer of laptop, dus niet via de app op de telefoon! Ook kan uw zoon of dochter zich na de 

sluiting van de inschrijving niet meer aanmelden voor een herkansing. Het recht om te herkansen 

voor deze periode komt dan te vervallen. 

 

Het is verstandig om even te informeren of uw zoon of dochter zich daadwerkelijk heeft 

ingeschreven voor een herkansing. 

 

Namens de examencommissie, 

Jan Versluis  

 


