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Dynamiek  
Een dynamische werkomgeving is een plek waar veel gebeurt en veel verandert. 
Leerlingen en medewerkers van de school stromen in en uit, en de dagelijks gang 
van zaken op school kan van het ene op het andere moment anders zijn. De 
afgelopen weken waren van die weken. Met de portfolio-activiteiten, stages, 
schoolonderzoeken, een gala en een afsluitende winterdag. Leerlingen van leerjaar 3 
hebben deze week nog vijf dagen stage gelopen en werden op woensdagavond 
samen met ouders, in het mooie MBO gebouw van ROC Midden Nederlands aan de 
Disketteweg, geïnformeerd over de opleidingen die ze volgend jaar één dag kunnen 
volgen.    
Leerjaar 1, 2 en 4 volgden weer de lessen volgens het rooster, in de structuur van 
het schoolleven, maar met voldoende dynamiek tussen én in de lessen.  
Ik het kader van ons leermiddelenbeleid hadden we deze week een voorbereidend 
gesprek. De vraag die toen op tafel kwam: “Wat hebben onze leerlingen in de 
toekomst nodig?” Essentiele input voor het maken van ons beleid. Voor dit gesprek 
hebben we dynamische leerlingen, ouders en medewerkers van de school nodig. 
Personen die actief, daadkrachtig en ondernemend zijn en die zich flexibel opstellen. 
Leerlingen zelf geven aan dat ze op school o.a. een leraar, beloning, zelf richting 
geven, persoonlijke doelen en interesse nodig hebben. De komende tijd gaan we 
antwoorden zoeken op de gestelde vraag. En het mooie is dat je bij een dynamisch 
persoon nooit precies wat je kan verwachten. Misschien is dat nu juist wat we nodig 
hebben om veranderingen door te voeren in ‘onze’ dynamische omgeving. 
 
Johan 
 
Onze derdejaars lopen stage! 
‘Je hebt je flexibel en hebt je open opgesteld voor alle werkzaamheden. Heel goed 
van je’. 
‘Doet goed zijn best en toont interesse.’ 
‘Niveau boven verwachting. Hoofdrekenen en typevaardigheid kunnen wat 
verbeteren, verder niets dan lof!’ 
‘Komt meer dan op tijd! Werkt netjes en toont veel interesse.’ 
Dit is zomaar een greep uit de opmerkingen van de stagebegeleiders van onze 
leerlingen.  

 
De afgelopen twee weken hebben alle derdejaars leerlingen stage gelopen. Begin 
oktober kregen zij de opdracht 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 
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leggen. Veel leerlingen zijn steeds weer bij mij langs gekomen om te praten over de 
stage en om hulp te vragen bij het zoeken naar geschikte bedrijven. Ondanks afwij-
zingen hebben veel leerlingen volgehouden, met als resultaat dat bijna iedereen op 
tijd kon starten met de stage.  
 
En zo vlogen ruim 120 leerlingen uit om te ervaren hoe het is om in een bedrijf of 
instelling een kijkje te 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? 
‘Gezellig in de winkel.’ 
‘Stage is leuker dan school’. 
‘Leuk. Lange dagen. Veel geleerd!’ 
‘Sommige dingen waren moeilijk in het begin, maar ik kreeg goede uitleg en daarna 
ging het goed. Gewoon een top-stage.’ 
 
Vanaf maandag 5 februari 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 
stagecoördinator 
 
Herkansingen schoolexamens leerjaar 3 en 4 
Donderdag 8 februari is de herkansing van schoolexamen 5 (leerjaar 4). Het 
inschrijven hiervoor sloot gisteren. Op het publicatiebord in de hal staat vermeld wie 
wanneer waar verwacht wordt voor welke herkansing. Woensdag 14 februari is de 
herkansing van schoolexamen 2 (leerjaar 3). De leerlingen kunnen hun opgave 
hiervoor nog t/m dinsdag 6 februari 16.00 uur inleveren op de administratie. Ook voor 
hen is daarna op de publicatieborden de nadere informatie te lezen. 
 
Portfoliogesprekken en inhaalweek leerjaar 3 
In verband met de stage van de afgelopen 2 weken voor leerjaar 3 zijn de 
portfoliogesprekken voor deze leerlingen verplaatst naar maandag 5 februari a.s. De 
leerlingen krijgen maandag van de mentor de gelegenheid om zich hierop voor te 
bereiden. Indien de mentor op maandag niet aanwezig is, worden de gesprekken 
later in de week gevoerd. 
 
Leerlingen die achterstanden hebben krijgen komende week de kans om deze 
achterstanden weg te werken. Wilt u er op toezien dat uw zoon/dochter afspraken 
maakt met de vakdocent? 
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Open avond 
Woensdag 14 februari zijn wij voor de tweede keer gastheer voor potentiële nieuwe 
leerlingen. De lessen zullen deze dag stoppen om 12.50 uur, zodat wij de school 
weer in orde kunnen maken voor de ontvangst van deze leerlingen en hun ouders. 
Om het schoolconcept nog duidelijker onder de aandacht te brengen hebben wij een 
mooi filmpje gemaakt. Geïnteresseerd? Klik eens op onderstaande link. 
https://www.youtube.com/watch?v=ok6kgiV4sYU&feature=youtu.be. Binnenkort is dit 
filmpje ook op onze website te zien.  
 
Gala 
Donderdag 25 januari  was het gala voor de derde- en vierdejaars leerlingen. 
Aanvankelijk waren er weinig aanmeldingen waardoor het nog even spannend was 
of het gala door zou gaan, maar wat waren we blij dat het toch doorging. Op de rode 
loper verscheen de ene na de andere prachtig geklede leerling. Roze hummers, 
oude cabrio’s; niets was te gek. De leerlingen konden los gaan op de muziek van de 
DJ en foto’s maken bij de rode loper. Vooral de polaroidfoto’s waren erg populair. Wij 
hebben er een mooie avond van gemaakt en hopen volgend jaar net zo’n tof feest te 
mogen geven. Hieronder een aantal van de gemaakte kiekjes. 
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Winterdag 
Vorige week vrijdag hebben onze leerlingen een geslaagde Winterdag gehad. 
Leerjaar 1 & 2 zijn gaan schaatsen in Deventer en leerjaar 3 was in Zoetermeer om 
te skiën c.q. snowboarden. Hieronder een impressie van het snowboarden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik MBO voorlichtingsavond 
Afgelopen woensdag 31 januari was de voorlichtingsavond van het MBO voor onze 
leerlingen uit klas 3. 
Ondanks het feit dat de definitieve datum pas in een laat stadium bekend werd en de 
leerlingen op stage waren, kunnen we spreken van een goede opkomst.  
Gelukkig, want deze voorlichting was van groot belang voor onze leerlingen en hun 
ouders. Tijdens de avond werd uitleg gegeven over het examen voor de 
beroepsgerichte vakken (de praktijkvakken). Dit examen vindt plaats tijdens het 
derde leerjaar. In klas 4 gaan de leerlingen één dag in de week meelopen met het 
MBO en lopen ze één dag in de week stage.  
De avond begon met een inleiding door een van de directeuren van ROC Midden 
Nederland, Jan Nieuwenhuizen, gevolgd door een toespraak van onze directeur, 
Koen Janssen. Daarna waren er twee voorlichtingsrondes, verzorgd door docenten 
van de verschillende richtingen van ROC MN en ook van MBO Amersfoort.  
Na afloop waren er wisselende reacties; mensen die het verhaal duidelijk en 
verhelderend vonden en mensen die nog vol vragen zaten. Begrijpelijk, want zeker 
voor de ouders en leerlingen van de locatie Kaliumweg is dit een nieuwe manier van 
werken. 
Over de gang van zaken rondom het examen voor het beroepsgerichte vak en de 
keuze voor de MBO-richting tijdens het 4e leerjaar zult u uiteraard nog, via mentor en 
per mail, geïnformeerd worden.  
 
Geert Smalbrugge 
contactpersoon MBO-zaken 
 
Mediatheek  
Hieronder staat kort toegelicht hoe je nog beter gebruik kunt maken van het lenen 
van boeken uit de mediatheek. 
 
Zelf boeken verlengen en reserveren 
Om dit te doen, adviseren we je de Aura Library App op je mobiele telefoon te 
installeren. Superhandig want je krijgt een berichtje als je boeken (bijna) te laat zijn, 
en met één druk op de knop kun je verlengen, reserveren en je leenhistorie bekijken. 
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Voordat je dit allemaal kunt doen moet je wel eerst een account in MIJN 
AURASPACE maken via de site van de school www.hetelement.eu  WEBSITE 
KALIUMWEG  INDEX  mediatheek  zoeken in de catalogus  MIJN 
AURASPACE een account aanmaken (pasnummer = leerlingnummer) 

Download vervolgens de App  op je mobiele telefoon volg de aanwijzingen via 
de app. De lenerscode is je leerlingnummer (dat kun je vinden op je schoolpasje). Bij 
‘plaats’ vul je in: Amersfoort en bij ‘school’ vul je in: Element.  
 
Een boek opzoeken: via Aura Online Zoeken in de openbare bibliotheek. 
Je kunt via de site van de school: www.hetelement.eu  INDEX  mediatheek   
zoeken in catalogus  Aura Online Zoeken  zoeken typ in wat je zoekt  start 
zoeken  Bibliotheek Eemland/E-Books. 
Als je lid bent van de Openbare bibliotheek kun je daar ook een boek/E-Book lenen! 
Succes ermee! 
 
VMBO On Stage 
Amersfoortse ondernemers zijn trots op onze VMBO-leerlingen. Goed contact tussen 
de school en het bedrijfsleven is belangrijk. Bij Amersfoort On Stage, een 
beroepsoriëntatieproject waar onze school aan meedoet, wordt dit gedaan door 
VMBO-leerlingen op het Beroepenfeest op 8 maart. Tijdens het Beroepenfeest gaan 
ze netwerken met professionals die werkzaam zijn bij bedrijven en instellingen in de 
regio Amersfoort. Als er een klik is en er ontstaan sterretjes in de ogen van de 
leerlingen, dan wordt er een match gemaakt. De leerling gaat tijdens de DoeDag op 
22 maart dan op bezoek bij het bedrijf of de instelling van zijn of haar keuze. Op deze 
manier leren de leerlingen netwerken, zich presenteren en krijgen ze vanuit de 
praktijk een goed beeld van het beroep dat hij/zij later mogelijk wil gaan doen.   
 
Op school worden de leerlingen goed voorbereid. Ze maken een beroepen top 3, 
volgen een netwerktraining en maken ook persoonlijke visitekaartjes, die ze gaan 
uitwisselen met de professionals op het Beroepenfeest op 8 maart. Er hebben zich al 
ruim 100 beroepsbeoefenaren aangemeld. Eén van hen is Harry de Vos van Pramis, 
bedrijfsadviseur voor het MKB en gespecialiseerd in het visueel maken van 
bedrijfsinformatie en mindmappen. Hij was zo enthousiast over het project dat hij 
namens een aantal ondernemers uit Amersfoort, besloot om een aantal VMBO- 
leerlingen in het zonnetje te zetten. Deze ondernemers zijn Tiny Risselada van 
Letterpers, Anita Simons van Symsign, Ramon van Rootselaar van Stadslab en 
Martine van Ruitenbeek van Yust Marketing. Zij hebben vanuit hun eigen specialisme 
met bewondering gekeken naar alle visitekaartjes die de leerlingen hebben gemaakt. 
Alle leerlingen hebben enorm hun best gedaan en we zijn trots op hen allemaal. De 
leerlingen die veel inzet en originaliteit getoond hebben, ontvingen uit handen van 
Harry de Vos een certificaat. 
  
Op het Beroepenfeest van Amersfoort On Stage wordt per ronde bekend gemaakt 
welke leerlingen volgens de Amersfoortse ondernemers de mooiste visitekaartjes 
hebben gemaakt. Zij mogen op 8 maart op het podium hun prijs in ontvangst nemen. 
Wij wensen al onze leerlingen een goede voorbereiding en veel succes toe!  

http://www.hetelement.eu/
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