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Stage leerjaar 3 
Onze derdejaars hebben stage gelopen! 

 

‘Je bent in korte tijd erg vooruit gegaan, je neemt steeds meer initiatief ook al vind je het nog 

spannend soms’.  

‘Voor een jeugdige stagiair een prima pro-actieve houding’. 

 ‘Doet alles netjes.’ 

‘Sociaal en zeer zelfstandig. Heeft respect voor iedereen’. 

‘Aanpakker, werkt zelfstandig en goed.’ 

 

Dit is zoomaar een greep uit de opmerkingen van de stagebegeleiders van onze leerlingen.  

 

De afgelopen twee weken (van maandag 4 november t/m vrijdag 15 november 2019) hebben 

alle derdejaars leerlingen stage gelopen. Net voor de zomervakantie kregen de derdejaars de 

opdracht om een stageplaats te zoeken. Een moeilijke klus, maar iedereen heeft uiteindelijk een 

stageplaats gevonden. Sommigen echt last-minute! Maar het lukte! 

 

Het kiezen ‘waar wil ik stage lopen’ was de eerste lastige stap. Waar moet je beginnen? Samen 

met ouders lukte het jullie om een stageplek te vinden. Ook de mentor of vakdocent had tips of 

belde even naar een bedrijf om het eerste contact te leggen. Veel leerlingen zijn steeds weer bij 

het stagebureau langs gekomen om te praten over de stage en om hulp te vragen bij het zoeken 

naar geschikte bedrijven. Ondanks afwijzingen hebben veel leerlingen volgehouden, met als 

resultaat dat iedereen op tijd kon starten met de stage.  

 

En zo vlogen 90 leerlingen van Het Element – Kaliumweg en 110 leerlingen van locatie 

Hooglandseweg uit om te ervaren hoe het is om in een bedrijf/instelling een kijkje te mogen 

nemen. De stages zijn nu bijna afgerond. Bijna, want…. Sommige leerlingen hebben stagedagen 

gemist door bijvoorbeeld ziekte. De komende tijd worden deze gemiste dagen nog ingehaald. Ook 

moet er nog een verslag gemaakt worden van de stage.  

 

De mentoren en lesgevende docenten hebben de stagiaires bezocht tijdens de stage en samen 

met de praktijkbegeleider een beoordelingsformulier ingevuld. We zijn trots op onze leerlingen! 

Veel mooie, positieve verhalen over onze derdejaars. 

 

En wat vonden zij er zelf van? 

‘Het werk is leuk, ik heb geleerd om tickets te boeken.’ 

‘Het ging wel goed, ik vind de snijtechnieken moeilijk om te leren.’ 

‘Alle namen onthouden vond ik lastig!’ 

‘Ik vond het contact met klanten goed gaan. Ik hoop dat ik een volgende stage meer mag doen.’ 

‘Ik heb geleerd hoe ik met jonge kinderen om moet gaan.’ 

 

Vanaf maandag 18 november jl. zitten de leerlingen weer ‘gewoon’ in de schoolbanken. Ook al 

was deze stageperiode maar kort en ook al was dit misschien nog niet de richting waarin de 

leerling verder zou willen gaan. Al onze derdejaars zijn weer een ervaring rijker!  

 

Anne de Rijk, stage-coördinator 

 

Jaargang 4 , nummer 6, 22 november 2019 
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Personeelszaken 

In verband met de afwezigheid van de heer O. Topal (afdelingsleider), zal de heer. J. van 

Duivenvoorde zijn taken overnemen. Dit is zolang de afwezigheid van de heer Topal duurt. 

Natuurlijk hopen wij op een spoedige terugkeer.  

 

Mevrouw Meijer komt per 25 november ons team versterken als docent Nederlands. Daarnaast  

gaat zij tot aan de kerstvakantie de lessen M&M van de heer Versluis overnemen. Wij haar een 

goede start toe samen met onze leerlingen. 
 

Zoals u wellicht weet, gaat de heer Bos (docent BWI) na de kerstvakantie met pensioen. Jammer 

voor ons, fijn voor hem! Zijn lessen zullen met ingang van het nieuwe jaar vervangen worden door 

de heer W.J. Velema. Ook mevrouw Broers (docent PIE) zal ons binnen afzienbare tijd gaan 

verlaten i.v.m. een nieuwe baan. Dat betekent wederom voor ons de uitdaging om een nieuwe 

docent techniek te vinden. We hebben al een flink aantal gesprekken gevoerd en houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen.  

 

In ons element (de vijf pijlers) 

Eind vorig schooljaar heeft u mee kunnen denken 

over ons pedagogisch klimaat. Eenvoudiger 

gezegd: de manier waarop wij met elkaar omgaan, 

de aanpak van leerlingen en de sfeer op school.  

We praten dan over de vijf pijlers van Het Element, 

namelijk: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, 

we luisteren naar elkaar, we zien elkaar en we 

respecteren elkaar. Deze vijf pijlers of vijf 

elementen zijn onze uitgangspunten in de omgang 

met elkaar (ouder-leerling-medewerker).   

Hieronder lichten we alvast een pijler uit. De 

komende tijd zullen de andere pijlers ook voorbij 

komen.  

 

We verwachten dat iedereen die bij ons op school is, gedrag vertoont dat past bij deze tekst:.   

WE HELPEN ELKAAR: we steunen en motiveren elkaar als dat nodig is. Iedereen kan altijd op ons 

rekenen. We geven elkaar complimenten. We staan voor iedereen klaar.  

 

De werkgroep pedagogisch en didactisch klimaat 

 

Wijziging voorlichtingsavond MBO leerjaar 3 

Via het overzicht met belangrijke data bent u aan het begin van het schooljaar geïnformeerd dat 

er op dinsdag 14 januari 2020 een voorlichtingsavond gehouden zou worden voor de leerlingen 

uit leerjaar 3 en hun ouders over het MBO-traject in leerjaar 4. Deze datum hebben wij helaas 

moeten wijzigen. De voorlichting vindt nu plaats op maandag 20 januari 2020. Voor die tijd 

ontvangt u nog nadere informatie over de detailinvulling van de avond, maar wij verzoeken u deze 

datum nu vast in uw agenda te wijzigen, zodat u niet pas op het laatste moment hiervan op de 

hoogte bent. 

 

Oriëntatiemiddagen/workshops MBO 

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. De tijd gaat snel en het definitieve keuze- 

moment voor het MBO komt steeds dichterbij. Voor leerlingen van klas 3 is het de vraag naar 

welke opleiding zij gaan in klas 4. Voor de eindexamenkandidaten is het de vraag aan welke 

(nieuwe) opleiding jullie gaan beginnen. Het is altijd goed om te vergelijken, om iets nieuws te 

proeven of juist om een bevestiging te krijgen.  

 

Binnen het programma Intergrip kunnen jullie je aanmelden voor verschillende workshops van 

verschillende opleidingen. Dit kan via de tegel ‘Zoek jouw MBO’. Hier kan je dus echt gaan 

proeven en vergelijken. 
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De workshops worden alleen op donderdagen in december, januari en februari aangeboden. Het 

is belangrijk dat je school op de hoogte brengt van je deelname aan deze workshops in verband 

met je afwezigheid. Voor deze middagen krijg je namelijk vrijstelling van je lessen.  

 

Wacht dus niet te lang met je in te schrijven. De tijd gaat snel en voor je het weet, is het 

keuzemoment daar. Wil je graag ondersteuning bij je keuze? Geef dit dan aan bij je mentor. 

 

Ivo van Witzenburg 

LOB-coördinator  

 

Sinterklaas- en Kerstviering 

We zitten midden in de donkere dagen aan het einde van het kalenderjaar. 

Sinterklaas is al in het land. Ook wij geven aandacht aan zijn aanwezigheid 

en doen dat op de volgende manier: Op 5 december geven wij lesuur 1 en 2 

les volgens rooster. Lesuur 3 en 4 zijn beschikbaar voor Sinterklaas-

activiteiten met de klas. De mentor zal samen met de klas een programma 

hiervoor opstellen. In de middag is er een Sinterklaasactiviteit voor de 

medewerkers van Het Element. De leerlingen zijn dan roostervrij. Wij wensen iedereen een 

heerlijk avondje toe. 

 

Ook willen wij u vast kort informeren over onze kerstviering. Alle leerjaren vieren Kerst 

op donderdag 19 december met een gezellig etentje met de klas. Daarna is er een 

disco. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 gaan van 17.00-18.00 uur aan tafel en 

hebben van 18.00-20.00 uur een kerstdisco. De derde- en vierdejaars leerlingen eten 

van 19.30-20.30 uur en hebben hun disco van 20.30-22.00 uur. 

 

AVG 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese wet, die ingegaan is in mei 

2018. Het doel is een aanscherping van de bescherming van persoonsgegevens. Dat houdt in dat 

met externe instanties verwerkings- of bewerkingsovereenkomsten worden gesloten om de 

privacy van onze leerlingen te garanderen. Het betekent ook dat wij niet (meer) ongevraagd 

beeldmateriaal van leerlingen mogen gebruiken. Hiervoor moet expliciet schriftelijk toestemming 

worden gegeven met de omschrijving van het doel waarvoor de beelden gebruikt worden. Zo 

moeten wij bijvoorbeeld expliciet toestemming vragen aan ouders van leerlingen jonger dan 16 

jaar, of aan de leerling zelf als ze 16 jaar en ouder zijn, of wij foto’s die op school gemaakt zijn 

mogen gebruiken voor bijvoorbeeld de schoolgids en website. 

 

Afgelopen schooljaar is dit geregeld met behulp van het programma Wis-communicator. Dat 

proces verliep moeizaam. Het programma is ook niet gebruiksvriendelijk. Binnenkort is het 

mogelijk om dit via Magister te regelen. De afgelopen weken zijn de medewerkers van de 

administratie bezig geweest om dit goed in te richten. Vanaf volgende week streven wij ernaar om 

alle betrokkenen te benaderen voor toestemming via Magister. In een extra e-mail zullen we 

ouders/verzorgers attenderen op het moment dat de AVG-toestemmingsmodule aanstaat.  

 

Johan Prenger 

 

Oproep leden ouderraad 

De ouderraad vormt binnen Het Element de intermediair tussen school en ouders en fungeert als 

klankbord voor de directie met betrekking tot (nieuw) beleid. Dit gebeurt veelal door participatie 

in de diverse commissies en/of klankbordgroepen. 
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De ouderraad adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd, en zorgt voor een goed contact 

tussen ouders/verzorgers van de leerlingen en de school. Er is aandacht voor allerlei onderwer-

pen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van boeken, indeling van toetsweken, ouderbijdrage, 

lesuitval, gebruik van computers, regels rondom mobiel telefoongebruik enz. Maar ook veiligheid, 

gezonde voeding en pedagogisch klimaat op school en daarbuiten, of meer actuele concrete 

thema’s zoals pesten, gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen hebben de aandacht van de 

ouderraad. 

 

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen van alle leerjaren en alle niveaus. De 

ouderraad komt tijdens het schooljaar een paar keer per jaar samen met één of meer 

vertegenwoordigers van de schoolleiding. De bijeenkomsten vinden in de avonduren plaats op 

Het Element locatie Hooglandseweg Noord 55, 3813 VD Amersfoort. 

 

Lijkt het u leuk deel te nemen aan de ouderraad en mee te praten over actuele onderwerpen dan 

kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar: yk.patty@gmail.com. Ook voor vragen of 

opmerkingen is de ouderraad bereikbaar op dit mailadres. 

 
Consequenties vuurwerk op school 

Het is bijna december en binnenkort zullen de vuurwerkfolders weer in de brievenbus vallen. Van 

31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag er vuurwerk afgestoken worden. De 

verkoopdagen zijn 28, 30 en 31 december. Tot 31 december 18.00 uur mag men op de 

openbare weg vóór en ná de verkoopdagen geen vuurwerk bij zich hebben. 

De politie controleert dit in onze wijk en staat op scherp! Dit betekent dat het in bezit hebben, 

verkopen of afsteken van vuurwerk op andere dagen verboden is en dat we op Het Element de 

volgende regels hanteren:  

• Leerlingen mogen geen vuurwerk meenemen naar school. 

Mochten we vuurwerk aantreffen dan zullen we u als ouders, 

maar ook de politie, op de hoogte stellen.  

• In de buurt van de school mogen leerlingen geen vuurwerk 

verkopen of afsteken. Als dit gebeurt wordt er door school 

aangifte gedaan bij de politie 

• De leerling die vuurwerk bij zich heeft, verkoopt of afsteekt 

wordt extern geschorst. Afgelopen week hebben wij dit helaas 

al weer moeten doen. 

 

Wij hopen dat iedereen begrijpt dat deze regels er zijn om de veiligheid in en om de school te 

vergroten en wij gaan ervan uit dat de leerlingen zich hieraan houden.  

 


