
 

Pagina 1 van 3 

 

Kaliumweg 2 • 3812 PT Amersfoort  • (033) 460 26 00 • info@hetelement.eu • 

www.hetelement.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          erst 
Al weken wordt er kerstmuziek gedraaid op de radio. Sky-radio is er al voor Sinterklaas bij. Op 

televisie zijn bijna complete kerstfilms van de grote supermarktketens te zien; samen met familie 

en vrienden, lampjes en verlichting in tuinen en op gevels van woningen. SBS maakt er voor 

Chateau Meiland een aparte uitzending van. Dit alles om ons een goed gevoel voor Kerst te 

geven. Je zult haast vergeten waarom we kerst vieren.  

 

Met Kerst vieren christenen de geboorte van Jezus. Een verhaal bekend vanuit de bijbel. Jozef en 

zijn hoogzwangere vrouw Maria moesten, op bevel van Keizer Augustus, helemaal naar Betlehem 

reizen. Daar was het zo druk dat ze nergens een plek konden vinden om te slapen. Uiteindelijk 

werd hun zoon Jezus geboren in een stal. Al snel bleek dat het een bijzonder kind was. De 

herders die in het veld lagen, hadden dit ook door. Ze werden die nacht bezocht door een engel. 

Die bracht hen het goede nieuws dat Jezus was geboren. De engel vertelde de herders dat ze het 

kind konden vinden in een voerbak in een stal in Betlehem. De herders gingen naar de stal en 

vonden daar Maria, Jozef en hun kindje.       

 

Dit is een bekend kerstverhaal voor velen van ons. Echter blijkt dat steeds minder mensen het 

verhaal kennen. Daarom is het goed dat we straks met onze leerlingen het kerstfeest met de klas 

vieren en hoop ik dat met de muziek op de achtergrond toch ook de gesprekken komen over 

waarom we dit doen?  

 

Tot slot wil ik iedereen een goede vakantie wensen en fijne feestdagen, in de geborgenheid van 

het gezin, familie en vrienden.  

 

 
 

Johan Prenger 

 

Personeelszaken 

Na de kerstvakantie zal de heer Versluis de klassen K2DP en K2ZW weer M&M gaan geven. Deze 

lessen komen volgens rooster weer bij hem terug. Wij danken mevrouw Meijer voor het tijdelijk 

geven van deze lessen. Zij zal vervolgens klas K3MZ van de heer Versluis overnemen voor 

Nederlands. Wij wensen haar veel succes. 

 

Met ingang van het nieuwe jaar gaat de heer Boutachkourt tijdelijk de wiskunde- en rekenlessen 

van de heer Prins overnemen. De heer Boutachkourt heeft net een succesvolle vervanging 
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afgerond op de andere locatie van Het Element dus hij kent de school. Ook hem wensen we veel 

succes toe. 

 

Tot slot nog een bericht over personele zaken bij techniek. Zoals u weet, gaat de heer W. Bos, 

docent BWI, met pensioen. Wij willen hem hierbij nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet voor 

onze school. Zijn vervanger hebben wij al eerder aan u voorgesteld: de heer W-J Velema. Vanwege 

zijn opzegtermijn zal hij pas per maart volledig op Het Element starten. Hij gaat dan de leerlingen 

van K1C, K4DP en leerjaar 3, zowel van de Hooglandseweg als van de Kaliumweg, lesgeven. Tot 

maart is hij al in de gelegenheid om een aantal uren te draaien bij de eerstejaars en bij klas 

K4DP. Heel prettig, want dat beperkt de lesuitval deels.  

 

Sterk techniekonderwijs: subsidie voor Het Element! 

Vanmorgen was live op radio M van RTV Utrecht het 

nieuws over de subsidie die wij en onze partners in de 

regio krijgen van de overheid. Sterk techniekonderwijs 

betekent dat Het Element investeert in samenwerken 

met mbo's, lessen op de basisscholen, materiaal, 

menskracht en een sterke samenwerking met de vier 

andere techniekscholen in onze regio.  

Het gaat om heel veel geld wat nodig was, maar 

prachtig nieuws zo aan de einde van dit jaar.  

  

In onderstaande link zijn “wij” vanaf 42:50 minuten 

live in de uitzending.   

https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/utrecht-is-wakker/20191219-0700/ 

 

Vanmiddag om 17 uur is er ook (op de site van) RTV Utrecht een tv-uitzending te zien met daarin 

interviews met leerlingen Djay, Sil en Bram over techniek. Kijken dus! 

 

Wiskunde-wand 

Vakoverstijgend lesgeven is iets wat we vaker zouden willen zien in de lessen, maar daarvoor  

ontbreekt het de docenten meestal aan tijd. Soms doet zich echter een kans voor, die niet 

onbenut kan blijven. Zo kreeg de heer Joël een vast lokaal toegewezen voor wiskunde op de 

Kaliumweg; een lokaal met een enorme posterwand, die duidelijk te lijden had van de tand des 

tijds en langzaam een graffiti-object was geworden. 

 

Wat begon als een humeurige reactie op de ongewenste graffiti, heeft uiteindelijk geresulteerd in 

een gecombineerde les Beeldende Vorming (BV)/wiskunde. Door ‘out-of-the-box’ denken van klas 

K3EM (“waarom schilderen we die muur niet over?”) ontstond het idee om een wiskunde-wand te 

maken. Met toestemming van de teamleiding heeft deze klas voor de herfstvakantie in twee uur 

tijd de muur gestript en fris wit overgeschilderd.  

 

In de portfolioweek heeft de heer Joël een eerste 3D tekening op de muur gezet en vorige week 

dinsdag heeft klas K2ZW het stokje overgenomen en tijdens de les Beeldende Vorming van 

mevrouw Vanmechelen een begin gemaakt met eigen 3D tekeningen op de muur; tekeningen 

waar leerlingen zelf ontwerpen voor hadden aangedragen. 

https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/utrecht-is-wakker/20191219-0700/
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De 3D tekeningen waren een oefening in het tekenen in 

perspectief; een wiskundig onderwerp uit de 

kijkmeetkunde. Zo kwamen BV en wiskunde bij elkaar. Voor 

BV kon hier een cijfer aan worden verbonden en omdat de 

werkzaamheden in teams werden gedaan, was dit meteen 

een mooie oefening in de competentie samenwerken. Maar 

misschien is het meest waardevolle wel dat twee klassen 

met veel plezier hebben gewerkt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle medewerkers van Het Element wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 

2020! We zien de leerlingen graag weer op school op maandag 6 januari a.s. vanaf 09.30 uur. 

 

 


