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Weet je al naar welke school je wilt? Wat je leuk en
belangrijk vindt? Wat je wilt worden? Uit welke mid-

BESTE OUDERS
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delbare scholen je straks kunt kiezen hangt af van het
advies van je basisschool. Maar natuurlijk ook van

Nog even en er breekt een nieuw tijdperk

je eigen wensen en die van je ouders. Wij vinden het

voor u aan. Uw zoon of dochter gaat naar

vooral belangrijk dat jij je straks helemaal thuis voelt

het voortgezet onderwijs. En dat is toch

op jouw nieuwe school.

een bijzonder moment. Maar voordat
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OPEN DAG

uw kind de basisschool echt verlaat
moet u samen op zoek naar een leuke en

COLOFON

passende school.

We krijgen een nieuw schoolgebouw!
Het Element krijgt een nieuw schoolgebouw.
De locatie op de Kaliumweg gaat dicht, zodat

Op Het Element krijgt uw kind goed

er nieuwbouw kan komen. Dat duurt 3 jaar.

onderwijs, op het juiste niveau. Uw

Volgend schooljaar stromen alle leerlingen

zoon of dochter kan veel met de handen

klas 1 in op de locatie Hooglandseweg Noord.

werken en krijgt de persoonlijke aan-

Een school met twee leerwegen:

dacht die het verdient. We vinden het

de Basisberoepsgerichte- en de Kaderberoeps-

belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis

gerichte-. Door onze samenwerking zijn wij

voelt.

MAAK HET IS EEN UITGAVE VAN HET ELEMENT
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033 472 82 03
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PRENGER > TEKST > EEF.NU EN HET ELEMENT >
CONCEPT, ART DIRECTION EN VORMGEVING >
FAAM APELDOORN > BEELD > D&R FOTOGRAFIE
EN HET ELEMENT

in staat om bijna alle profielen aan te bieden.
Je kunt op Het Element uit zeven profielen

In dit magazine vertellen we u graag

kiezen!

meer over onze school en ons onderwijs.

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Het Element.
Het Element sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van druk- en zetfouten uit.

We laten u graag zien waar we trots op

HET ELEMENT. WAAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN

zijn. Wilt u onze school samen met uw
kind zelf bekijken en ervaren? Dan bent
u van harte welkom op een van onze
open dagen.

Op Het Element komen passie en talent
samen. Het is een plek voor iedereen. We

Heel graag tot ziens op Het Element!

helpen je gedurende je schoolcarrière om
goede studiekeuze te maken. We beginnen in

Met vriendelijke groet,

klas 1 met een oriëntatie op het beroepsprofiel, maar voor diegenen die al weet wat hij

Koen Janssen

wil worden is er natuurlijk ook plek!

directeur

2

3

EEN NIEUWE SCHOOL

EEN NIEUWE SCHOOL

Twee goede scholen met goede oplei-

ONTDEK JE TALENT

dingen die samenwerken. Waarom?

We vinden het belangrijk dat jij je op

Omdat het nog beter kan. Leren van

je plek voelt op Het Element. Daarom

en met elkaar, om kwaliteit te bieden

geven we je veel persoonlijke aandacht en

aan de leerlingen. En daarom gaan

helpen je bij het ontdekken van je talent.

de scholen samen verder als Het

Blink je uit in techniek of verzorging?

Element. Dé school voor vmbo in

Kun jij heel goed sporten of ben je super

Amersfoort!

creatief? Op Het Element is er altijd
een profiel dat het beste bij jou past. Als

IN 3 JAAR JE PRAKTIJKEXAMEN

je doet wat je het beste kunt, is school

Op Het Element maak je in vier jaar tijd

gewoon hartstikke leuk! Daarom organi-

kennis met verschillende beroepen. In het

seren we ook veel activiteiten binnen en

derde jaar doe je examen in je praktijkvak. Zo

buiten de lessen. Op Het Element is altijd

kun je al in het vierde jaar beginnen op het

iets te beleven.

mbo en/of stage lopen bij een echt bedrijf.
Je gaat in dat jaar nog maar drie dagen naar

IN JE ELEMENT

school, om ook je theorievakken met een
goed examenresultaat af te ronden.

Er is een boek waarin Ken Robinson zegt:

uniek!

‘Het Element is het punt waar natuurlijk
talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze
het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en
halen ze het beste uit zichzelf.’ Dit is wat wij
met onze leerlingen willen bereiken. Daarom
heet onze nieuwe school Het Element.

EEN NIEUW GEBOUW
Een nieuwe school betekent ook een nieuw schoolgebouw. Een nieuw
schoolgebouw bouw je niet zo snel. Daarom geven we de komende jaren
op twee locaties les. De leerlingen van klas 1 krijgen allemaal les op de
locatie Hooglandseweg-Noord.
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DE BRUGKLAS

DE VIJF PIJLERS
van Het Element
Voor een veilige en ontspannen sfeer op

DE BRUGKLAS
LET’S MEET!

Het Element zijn onze positieve ervaringen,

Nog een paar maanden en dan ga jij naar een nieuwe school! Ga je samen met een paar

welzijn en grenzen belangrijk. We zijn een

klasgenoten naar Het Element, ken je al leerlingen van onze school of is Het Element een

school waarbij ontwikkeling, keuzevrijheid

nieuwe start? Of je nu samen of alleen op Het Element begint, een nieuwe school is best

en creativiteit centraal staan. Onze bege-

spannend. Daarom kom je al in groep 8 een paar keer naar school om kennis te maken met

leiders staan altijd klaar. We werken nauw

je nieuwe klas. Je mentor nodigt je ook uit om samen met iemand van thuis met hem of haar

samen en iedereen wordt gezien en erkend.

kennis te maken. Als je dan na de vakantie op school komt, ken je al een beetje de weg.

Samen maken we duidelijke afspraken.

WE ZIEN ELKAAR
Waar we goed in zijn. We weten wanneer we
wat voor elkaar kunnen doen. We hebben
aandacht voor elkaar. Iedereen voelt zich
welkom.

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

INTRODUCTIE

PORTFOLIOWEEK!

Na de vakantie beginnen we niet meteen met

In de tiende schoolweek staat er iets anders

de lessen. In de eerste schoolweek, de intro-

op het programma. Al je lessen vallen uit

ductieweek leer jij je mentor en klasgenoten

en de hele school is van slag. Op een leuke

(nog) beter kennen! Je komt meer over je klas-

manier natuurlijk, want iedere tiende week

genoten te weten en raakt vertrouwd met de

is het portfolioweek. Een bijzondere week

school. Je zult zien: na deze introductieweek

vol activiteiten en projecten. Iedere portfo-

heb je nieuwe vrienden gemaakt en ken je al

lioweek heeft dezelfde indeling, maar is toch

Op de donderdag van de

goed de weg in school. Na een paar weken ga

ook net weer even anders.

portfolioweek heb je jouw

je met je klas op kamp.

geven elkaar complimenten. We staan voor
iedereen klaar.

AAN DE SLAG

geen geweld, niet met handen of voeten, niet
met woorden of gebaren. Dat is onze kracht.

WE VERTROUWEN ELKAAR
We maken samen afspraken. Hoe we iets
aanpakken. We kennen elkaars grenzen. We
geloven in elkaars dromen en toekomst.

WE RESPECTEREN ELKAAR

gesprek duurt een half uur

negen weken en bereid je je portfolioge-

en is samen met je mentor

sprek voor. Op dinsdag en woensdag ga je op

en iemand van thuis. Tijdens

ductieweek ga je op het vmbo aan de slag. De

bezoek bij het bedrijfsleven en werk je aan

het gesprek vertel je zelf hoe

dagen zijn wat langer en je volgt veel verschil-

een project of activiteit. Op donderdag is het

het met je gaat op school.

Wij zitten in klas 1D. Dat is een klas met

lende lessen achter elkaar. In het begin is dat

tijd voor je portfoliogesprek en vrijdag is het

Jullie praten ook over je

verschillende routes. Wij hebben de dienst-

best even wennen. Je mentor is er om je te

tijd voor ontspanning. We gaan iets leuks

rapport en over je doelen

verlening route gekozen. Dat houdt in dat

helpen en al je vragen te beantwoorden.

doen, bijvoorbeeld naar Super-Fun, Walibi

voor de volgende negen

je de richtingen zorg & welzijn, dienst-

of we volgen een workshop bij Scholen in de

weken. Dat is natuurlijk

verlening & producten, horeca, bakkerij

Kunst!

best een beetje spannend,

TAHRA & NAOMI

elkaars motieven en gevoelens. We gebruiken

portfoliogesprek. Het
Op maandag kijk je terug op de afgelopen

Daarna gaat het echt gebeuren. Na de intro-

WE LUISTEREN NAAR ELKAAR
We laten iedereen uitpraten en vragen naar

& recreatie en economie & ondernemen

maar je mentor helpt je om

lessen volgt. Voor talenttijd heb ik (Naomi)

jouw gesprek goed voor te

creative gekozen. Hier leer je dansen, acte-

bereiden.

ren, tekenen, schilderen en we maken leerzame leuke uitjes. Ik ben bijvoorbeeld naar

Zoals iedereen is en wil zijn. We spreken

Soldaat van oranje geweest. Voor talenttijd

elkaar niet aan op het uiterlijk of seksuele

heb ik (Tahra) zorg en welzijn gekozen. We

voorkeur. We zijn aardig voor elkaar. Kortom,

doen heel verschillende dingen zoals leren

we accepteren elkaar.

met mensen omgaan, hoe je een maaltijd
maakt en je bent met uiterlijke verzorging

Samen zijn we verantwoordelijk voor boven-

bezig. Make-up aanbrengen is natuurlijk

staande afspraken en het naleven van onze

altijd leuk. Als er iets is of je ergens mee zit,

waarden, zodat iedereen zich thuis voelt op

dan kun je altijd naar je mentor toe gaan.

Het Element

De docenten helpen je met alles, als je iets
niet begrijpt. O ja, nog 1 ding: “Dit is een

6

PORTFOLIO
GESPREK

super leuke school!!”
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ORIËNTATIE

superleuk!

Op vrijdag doen we altijd
iets leuks ter ontspanning

EERST ORIËNTEREN
Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie. En welke route je ook kiest, aan het

eind van leerjaar 1 kun je uit alle profielen kiezen. Je krijgt een beeld van de vakken op
school, ontdek je wat je leuk vindt en goed kunt. En welke opleiding je wilt gaan volgen.
Er zijn drie verschillende routes:

TALENTTIJD

	Bouwen, Wonen en Interieur

geen idee welke kant je op wilt en maakt

lening-route? Dan krijg je nog een extra

in deze route kennis met alle profielen van

keuze. Je hebt namelijk Talenttijd. In deze

	Produceren, Installeren
en Energie

Het Element.

extra uren ga je op zoek naar je talent, bij-

	Mobiliteit en Transport

voorbeeld door leuke uitstapjes te maken of

	Economie en Ondernemen

workshops te volgen van professionals. Op

	Horeca, Bakkerij en Recreatie

de volgende pagina’s lees je nog meer over

	Zorg en Welzijn (richting Zorg of
Beauty)

	Techniek-route: Jij wilt iets met techniek
gaan doen. Maar wat precies?
In deze oriëntatie-route maak je kennis met
de drie techniek profielen: Bouw, Wonen &

deze Talenttijd.

Interieur (BWI) - Produceren, Installeren

KIES JE PROFIEL

en Energie (PIE) - Mobiliteit en Transport

Aan het eind van klas 1 kies je een profiel

(M&T).

voor leerjaar 2. Dan ga je zes uur beroepsgericht in de week aan de slag om het diploma

STAP 2
Talenttijd = kies één extra vak (2 uur)
PROFIELEN TECHNIEK
Bouwen,
Wonen &
Interieur

Beroepsgerichte
oriëntatie route
TECHNIEK
(4 uur)
Beroepsgerichte
oriëntatie route
DIENSTVERLENING
(4 uur)

+

Produceren,
Installeren
& Energie

Mobiliteit &
Transport

Horeca,
Bakkerij &
Recreatie

Economie &
Ondernemen

(richting Sport en Creative)

LEERWEGEN

van je keuze te halen.

technisch is het in ieder geval niet. Dan

UITDAGING

	Kaderberoepsgerichte
leerweg (KL)

kies je voor deze route, waarin je kennis-

Kun jij meer theorie aan? Dan kun je één

maakt met de profielen: Zorg & Welzijn

of meerdere vakken op een hoger niveau/

Ondersteuningsbehoefte

(Z&W) - Horeca, Bakkerij & Recreatie

in een andere leerweg lessen volgen. Gaat

Leerlingen die recht hebben op extra

(HBR) - Economie & Ondernemen (E&O)

dit goed dan kun je vanaf leerjaar 3 lessen

ondersteuning, kunnen tot alle twee

en Dienstverlening & Producten (D&P).

volgen om examen in dit vak te doen. Of

de leerwegen worden toegelaten.

deze uitdaging iets voor je is, gaan we in

PROFIELEN DIENSTVERLENING
Zorg & Welzijn
(je kiest straks uit
Beauty en Zorg)

	Dienstverlening en Producten

	Basisberoepsgerichte
leerweg (BL)

	Dienstverlening-route: Wat je wilt
worden weet je nog niet precies, maar

STAP 1
Kies je route

ONZE PROFIELEN

Kies je voor de techniek- of de dienstver-

Oriëntatie-route: Je hebt nog helemaal

Dienst–
verlening &
Producten

overleg met jou en je ouders bepalen.

EXAMEN IN DE DERDE!
Voor je beroepsgerichte vakken doe je al in

Techniek

Sport

pagina 12

pagina 14

Zorg &
Welzijn

+

pagina 15

Horeca,
Bakkerij &
Recreatie
pagina 17

Beroepsgerichte
oriëntatie route
BREED =
techniek +
dienstverlening
(6 uur)

Economie &
Ondernemen
pagina 13

Sport

pagina 14

Creative

het derde leerjaar examen! Zo focus je je
in het vierde jaar helemaal op de theorievakken en stage lopen of praktijkvakken
volgen op het mbo.

pagina 16

talenttijd

OP ZOEK NAAR JE EIGEN TALENT!
8
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MEELOOPMIDDAG
Mocht je na de open avond van 15 of 30
januari enthousiast zijn geworden voor
onze school en lijkt het je leuk om een
middag mee te lopen op Het Element dan
kan dit. Omdat dit een beetje spannend is
maken we een klas van alleen maar groep

wat kies jij?

8 leerlingen die zich hebben aangemeld.
Je volgt met deze leerlingen enkele korte
theorielesjes, maakt opdrachtjes en gaat
praktisch aan de slag. Daarnaast vertellen we over de school en mag jij vragen
stellen waarop je graag antwoord wil
hebben.

ECONOMIE & ONDERNEMEN

TALENT
TIJD

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN
ZORG OF BEAUTY
HORECA, BAKKERIJ & RECREATIE
TECHNIEK
OF BEN JIJ EEN SPORTER?
Deze meeloopmiddagen zijn op dinsdag
11 februari 2020 en op donderdag 5 maart
2020 van 13.45 – 15.45 uur op locatie Hooglandseweg Noord 55 van Het Element.
Wil jij dit graag? Stuur snel een mail naar
evangemeren@hetelement.eu. Geef hierbij
je voor- en achternaam, basisschool en op
welke datum je wilt komen door. Vergeet
daarnaast niet het aan je juf/ meester te
vertellen dat je een dagje bij ons meeloopt.
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TALENTTIJD

TECHNIEK

ECONOMIE & ONDERNEMEN

Overal om je heen vind je techniek. In

Tijdens de lessen Economie & Onderne-

gebouwen, computers, auto’s, op straat en in

men leer je alles over het verdienen van

je smartphone. En er komt steeds meer tech-

geld. De economie draait om geld. Het vak

niek bij. Houd je ook veel van techniek? Vind

economie ook. Je leert hoe het werkt als

je het leuk om ergens aan te sleutelen of te

je geld uitgeeft om iets van te kopen, hoe

bouwen? Wil je graag dingen maken? Dan

onze overheid met geld omgaat en wat er

ben je op Het Element aan het juiste adres!

allemaal komt kijken bij het runnen van je
eigen bedrijf. En aan wie wil jij verkopen?

Is techniek iets voor jou?

Bij Techniek leer je, naast vaardigheden van

Dat noemt de economie een doelgroep Je

de profielen, ook over de wetten & regels

leert ook hoe je een financieel plan maakt

van natuurkunde en wiskunde. Die worden

en je eigen administratie doet. Verder leer je

namelijk gebruikt om technische oplossin-

ook hoe je goed een agenda bij kunt houden

gen te vinden. Om te onderzoeken hoe een

voor een baas. Je leert ook hoe je iets goed

schip drijft en een vliegtuig vliegt bijvoor-

kunt plannen en organiseren.

beeld. Wat denk je van de slimme meters die

JIJ…

in iedere meterkast zitten of zonnepanelen

Misschien ben je wel die echte ondernemer

	wilt onderzoeken, ontwerpen en ontdekken;

die op de daken liggen. Je gaat natuurlijk

en ga je later je eigen bedrijf beginnen. Mis-

	vindt het leuk om met techniek bezig te zijn;

zelf aan de slag. In de praktijk leer je hoe het

schien heb je later wel je eigen personeel! Bij

	bent creatief en leert door te doen;

werkt.

Economie & Ondernemen maak je kennis
met de wereld van de detailhandel en het

	vindt het leuk om experimenten uit te voeren.

TALENTTIJD

DIT GA JE DOEN & LEREN

kantoor. Nauwkeurigheid, vriendelijk, goed

	Basistechnieken voor het bouwen
van een huis (metselen, bekisting).

kunnen luisteren, klanten willen helpen en

	Elektrische en sanitaire installaties
aanleggen (lichtschakelaar en leidingen).
	Wielophanging en carrosserie
controleren (banden en wielen).
	Design, decoratie, ontwerpen en maken.

DIT KUN JE ER LATER MEE
Techniek is de perfecte voorbereiding op de

taal zijn heel belangrijk voor dit talent.

Is economie en ondernemen iets voor jou?

	Vind je het leuk om met mensen om te

JIJ…

gaan, dan is werken in een winkel of aan

	wilt later je eigen bedrijf beginnen;

de service balie iets voor jou.

	hebt goede ict-vaardigheden;

	Verder werk je veel met de computer en

	vindt het leuk om met handel / verkoop bezig te zijn;

leer je hoe je een mooie presentatie kunt

	kunt zelfstandig werken aan je eigen opdrachten.

maken of een mooi excel bestand.

profielen BWI, PIE, M&T en het mbo. Je leert
zelf oplossingen zoeken voor problemen,

DIT KUN JE ER LATER MEE

plannen maken, uitvoeren en toepassen.

Ga jij later werken bij de belastingdienst?

Heel handig tijdens je werk als bijvoorbeeld

Of word je secretaresse, commercieel- of

bouwvakker, installateur, automonteur,

logistiek medewerker, werk je bij de receptie

ICT’er, meubelmaker, elektricien, glasblazer

verkoopspecialist of medewerker (finan-

of technicus. Of misschien ga jij wel iets

ciële) administratie. Bij een bedrijf of in je

doen in de sport en ontwikkel je een eigen

eigen bedrijf? Wanneer je kiest voor een

hulpmiddel.

opleiding in de richting Economie & Ondernemen kan het allemaal!

KOSTEN
De aanvullende ouderbijdrage voor de
Talenttijd Techniek bedraagt € 100,-. Dit geld
gebruiken we voor workshops, excursies en
extra materialen.
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DIT GA JE DOEN & LEREN
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TALENTTIJD

BEN JIJ EEN SPORTER?

ZORG EN WELZIJN

Dan is onze sportklas vast iets voor jou! In

Bij zorg en welzijn werk je met mensen. Dat

deze klas ga je natuurlijk veel sporten, maar

kan in de zorg of in de uiterlijke verzorging.

je leert ook samenwerken, organiseren,

Zorg jij graag voor anderen? Vind je het fijn

leidinggeven, hulpverlenen en improviseren.

om te helpen en wil je later graag met kinde-

Allemaal vaardigheden die je later goed kunt

ren of juist met ouderen werken¬ of liever

gebruiken tijdens je studie, in je werk en in

mensen met een beperking begeleiden? Dan

je vrije tijd.

is de zorg iets voor jou. Je leert hier onder
andere hoe je mensen in-en uit bed helpt,

DIT GA JE DOEN & LEREN

hoe je met de rolstoel om moet gaan, maar

	In de eerste klas volg je het normale
programma met alle verplichte vakken.

ook hoe je een gezonde maaltijd samenstelt

	Je krijgt zes uur beroepsgerichte
vakken in de week, waarvan twee uur

toepast.

Talenttijd Sport.

Vind je het juist fijn om mensen mooier te

	Er zijn extra (sport)activiteiten
als trainingen, clinics, excursies en

maken? Dat is uiterlijke verzorging iets voor

wedstrijdbezoeken.

andere föhnen, wikkelen, verven, vlech-

	Er is extra aandacht voor huiswerkplanning, zodat je sport en school

ten. Bij de schoonheidsverzorging onder

goed kunt combineren.

scrubben, masker en make-up aanbrengen.

en maakt, activiteiten organiseert en EHBO

jou. Hier leer je bij de haarverzorging onder

andere: Oppervlakte – en dieptereiniging,
Vervolgens leer je ook nog nagels lakken en

DIT KUN JE ER LATER MEE

handmassages

Goede sportvaardigheden komen van pas in
heel veel verschillende beroepen. Wat dacht

DIT KUN JE ER LATER MEE

je bijvoorbeeld van sportleraar, politieagent,

Met je vmbodiploma zorg en welzijn kun je

beveiligingsmedewerker of militair?

na de middelbare school doorleren aan het
mbo, bijvoorbeeld aan een van de volgende

De sportklas van Het Element begint al in
jaar één. Na de oriëntatiefase kun je verder
in het profiel Dienstverlening & Producten.

Is de sportklas iets voor jou?

opleidingen:
	Helpende zorg en welzijn;

JIJ…

	Begeleider gehandicaptenzorg;

Hier volg je de richting Sport. Het leren in de

wilt sporten en leren combineren;

	Pedagogisch medewerker kinderopvang;

sportklas geeft je al een mooie voorsprong

bent sportief;

	Kapper;

wanneer je na je examen verder gaat op het

bezit goede bewegingsvaardigheden;

	Schoonheidsspecialist.

mbo.

wilt je op sportief gebied verder ontwikkelen;

KOSTEN

wilt kennismaken met verschillende sporten.

Vind jij het leuk om met mensen te werken,
kun je goed samenwerken en ben je sociaal?

De aanvullende ouderbijdrage voor de sport-

Dan is zorg en welzijn waarschijnlijk wel

klas bedraagt € 100,-. Dit geld gebruiken we

iets voor jou!

voor extra trainingen, clinics en excursies.

Is zorg of beauty iets voor jou?

JIJ…
vindt het leuk om andere mensen te helpen;
hebt een sociale instelling;
kunt goed met anderen samenwerken in een team;
vindt het leuk om activiteiten te organiseren.
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TALENTTIJD

DIENSTVERLENING & PRODUCTEN-CREATIVE

HORECA, BAKKERIJ & RECREATIE

Maak je graag foto’s? Ben je gek van toneel?

De wereld van de Horeca, Bakkerij en

Ben je een performer, creatief en/of muzi-

Recreatie is heel erg groot. Er is veel te doen

kaal? Wil jij later schitteren in een musical,

en te beleven. Wie kent niet de tv-program-

dansen, zingen of de beste graffiti maken?

ma’s ‘Heel Holland Bakt’, ‘MasterChef’ en

Kortom, zit creativiteit in je DNA? D&P- Cre-

“3opReis. Hierin zie je al veel verschillende

ative kun jij je helemaal uitleven. Je hoeft

kanten van Horeca, Bakkerij & Recreatie

echt niet overal goed in te zijn, maar je mag

terug.

het vooral heel erg leuk vinden. Als het even
spannend wordt, dan zijn wij er om je te
helpen.

DIT GA JE DOEN & LEREN
	Je krijgt lessen in beeldende vorming,
muziek, film & media en dans.

DIT GA JE DOEN & LEREN

Is HBR iets voor jou?

	Tijdens je opleiding bij het profiel HBR
leer je hoe je gasten ontvangt in een res-

JIJ…

taurant en hoe je volgens de regels een
maaltijd serveert.

kookt graag maaltijden;

	Aan de andere kant leer je eerst de basis-

	vindt het leuk om zelf brood en/of

	Een product ontwerpen, maken en
printen in 2D & 3D.

beginselen van het koken om daarna in

banket te bakken;

een grote keuken voor veel mensen een

	bezorgt graag mensen een leuke en

	Een activiteit organiseren voor
een opdrachtgever.

volledig menu te maken.

gezellige avond in een restaurant;

	Ook leer je in onze bakkerij hoe een

	kan goed organiseren, bent

bakker diverse brood en banketproduc-

stressbestendig, sportief en creatief.

	Je leert een product te presenteren,
te promoten en te verkopen.

WAT KUN JE ER LATER MEE?

ten maakt..
	Tijdens de lessen recreatie kruip je in
de huid van een recreatiemedewerker

D&P - Creative is een goede voorbereiding

en bedenk en begeleid je verschillende

en heeft een doorgaande leerlijn in leerjaar

sport- en spelactiviteiten.

2. Na je middelbare schooltijd kun je jouw

Is creative iets voor jou?

creatieve talent verder ontwikkelen bij een
van de volgende mbo-opleidingen:

DIT KUN JE ER LATER MEE

	MultiMedia;

Bij ons op het vmbo ga je je voorbereiden en

	Grafische technieken;

oriënteren op wat je later wilt gaan doen als

vindt het leuk om creatief bezig te zijn;

	Toneelschool;

beroep. Je leert alle basisvaardigheden die je

bent expressief;

	Reclame;

daarvoor nodig hebt.

vindt het leuk om een activiteit te organiseren;

	Dans;

Later kun je verder leren aan het mbo

houdt van kunst en cultuur.

	en nog veel meer!

om kok, kelner of bakker te worden. Of

JIJ…

misschien begin jij wel je eigen café, word je
Net als bij andere profielen, krijg je ook bij

recreatiemedewerker of receptie medewer-

D&P - Creative de verplichte theorievakken.

ker bij een hotel of op een bungalowpark.

Daarnaast volg je ook verschillende creatieve vakken. Na de oriëntatiefase stromen

KOSTEN

de meeste leerlingen uit naar het profiel

Het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie

Dienstverlening & Producten.

is een heel brede opleiding en tijdens de

KOSTEN
Tijdens D&P - Creative ga je vaak op excursie

Talenttijd HBR bereid je je daar goed op
voor. Daarom vragen we een aanvullende
ouderbijdrage van € 100 per jaar.

en volg je workshops van echte kunstenaars
en artiesten. Daarom vragen we een aanvullende ouderbijdrage van € 100 per jaar.
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begeleiding

ONDERSTEUNING
Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. En dat is precies wat we
doen. Met afwisselende lesstof, die past bij je interesses en je uitdaagt om te laten zien wat je
kunt. Zo bereiden wij jou voor op het mbo. Dat doen we op Het Element met veel persoonlijke
aandacht en ondersteuning op maat.

LEREN IS LEUK!
Op Het Element vinden we het belangrijk dat

DYSLECTIE EN KURZWEIL,
DYSCALCULIE

je plezier hebt in leren. Dat je wordt uitge-

Heb jij dyslectie of dyscalculie? Dan krijg je

daagd, lekker veel doet tijdens de praktijkles-

extra hulp en begeleiding, bijvoorbeeld met

sen en vooruit gaat. Dat maakt je trots en

behulp van het programma Kurzweil. Natuur-

motiveert je om nog meer te leren. Daarom

lijk overleggen we eerst met jou, je ouders en

krijg je les op je eigen niveau en zijn er volop

je basisschool om te kijken welke hulp het

mogelijkheden om je te helpen als het (even)

beste bij jou past.

niet lukt, bijvoorbeeld met remedial teaching
en extra persoonlijke aandacht.

TAAL & REKENEN

Je rooster checken? Cijfers bekijken of je
huiswerk opzoeken? Het kan allemaal in

Sommen maken, lezen, schrijven: welk profiel

Magister, het leerlingvolgsysteem van onze

je ook kiest en wat je later ook wordt, deze

school. Met een eigen inlogcode bekijken

vaardigheden zijn onmisbaar. Ze zijn heel

jij en je ouders heel gemakkelijk alles via

belangrijk om dingen te begrijpen en oplos-

internet.

singen te vinden. Heb jij moeite met rekenen
of taal? Dan helpen we je daarmee. Met een

JE EIGEN MENTOR

aparte rekenles, meer uitleg bij Nederlands of

Elke klas op Het Element krijgt een eigen

met muiswerklessen.

mentor. Dat is eigenlijk een beetje je oude juf
of meester van de basisschool. Je kunt met al

op het element

je vragen bij hem of haar terecht en je mentor

PLEZIER IN LEREN
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MAGISTER

heeft contact met je ouders. In de eerste klas
is je mentor er vooral om je te helpen bij de
overstap van de basisschool.

19

LOCATIE HOOGLANDSEWEG-NOORD
Woensdag 15 januari 2020

18.30 - 21.00 uur

Donderdag 30 januari 2020

18.30 - 21.00 uur

EXPEDITIE HET ELEMENT
Dit is ons thema waarmee je op onze open avonden de school leert kennen. Via activiteiten in
de lokalen ontdek je de geheimen van onze drie
clubhuizen (de profielen). Bij ons vierde clubhuis
‘Brugklas’ speur je naar de codes en de sleutels

OPEN HUIS

van het eerste leerjaar.
Bij ieder clubhuis ontvang je een beloning die je
aan het eind van de avond mag laten zien, zodat
je met een verrassing naar school gaat.
Heb je hier zin in? Trek dan je avontuurlijke
schoenen aan en ga op ontdekkingsreis.

WELKOM OP HET ELEMENT!
Het Element
locatie Hooglandseweg-Noord 55
3813 VD Amersfoort
033 472 82 03

www.hetelement.eu
info@hetelement.eu

