Nieuwsbrief, juni 2019
Beste ouders/verzorgers en beste leerlingen,
De eerste nieuwsbrief van het Eligant Lyceum! Op deze manier houden we u op de hoogte van waar
we momenteel mee bezig zijn, wat komen gaat en andere belangrijke schoolzaken.
In eerste instantie schrijven we deze nieuwsbrief voor u (ouders en verzorgers). Na de zomervakantie
komt er een aparte nieuwsbrief voor de leerlingen (die we natuurlijk samen met hen gaan maken).
De leerlingen ontvangen volgend schooljaar de leerlingennieuwsbrief op hun eigen schoolmailadres.
Afgelopen weekend genoten we van een zonnig Hemelvaartweekend, komend weekend is het
alweer Pinksteren. Fijne momenten om de accu op te laden. Een volle accu is welkom in de
eindsprint naar de zomer: op het Eligant is er al ongelooflijk veel werk verzet, heel veel gebeurd en
we zijn nog veel van plan. Behalve het mooie zonnige weer geven alle ontwikkelingen op het nieuwe
lyceum ons veel energie. Hieronder leest u waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest
en wat er komen gaat. Veel leesplezier!
Namens het hele Eligant-team,
Arnold van Gessel (rector) en Marieke van Loo (teamleider

Team Eligant Lyceum

De eerste foto van ‘team Eligant’, gemaakt op de studiedag. We waren de 18de april bijna compleet,
er missen nog enkele collega’s. Zoals u kunt zien; we hebben er zin in!

Kennismaken met je coach
De acht brugklassen zijn ingedeeld en alle coaches weten wie hun coachleerlingen voor
komend schooljaar zijn. Dat betekent dat de coaches jullie, brugklasser en ouder(s), gaan uitnodigen
voor de kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de periode van 11 juni tot 3 juli
aan Isendoornstraat 3.
De uitnodiging voor het kennismakingsgesprek wordt door de coach zelf verstuurd. Het kan dus zijn
dat jullie zoon of dochter op de basisschool hoort dat een klasgenootje al een uitnodiging ontvangen
heeft en jullie (nog) niet. Dat heeft dan met de planning van de betreffende coach te maken. Vóór 3
juli ronden we de kennismakingsgesprekken af; uiterlijk een week voor het gesprek krijgen jullie via
de mail de uitnodiging. Mocht je voor 1 juli nog geen uitnodiging ontvangen hebben, of heb je
vragen, bel dan gerust even met Marieke van Loo (0575-590909), of stuur een berichtje naar
info@eligant.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met jullie op.

Klaar voor de brugklas 2019
Dinsdag 4 juni was de eerste ‘klaar voor de brugklas’. Leerlingen gingen aan de hand van een
speurtocht op ontdekking in het gebouw. Ze ontdekten hoe het in elkaar zit en wat komend jaar hun
thuisbasis wordt… inderdaad de A-vleugel. Ook kwamen ze (als het goed is, want de ‘tijd was te kort’,
aldus een aantal) langs de mediatheek, de gymzalen, het muzieklokaal en andere belangrijke
plekken. De eerste contacten zijn gelegd. Het was een leuke middag. Op 18 juni is ‘klaar voor de
brugklas 2’, zelfde tijd, zelfde lokaal. We gaan dan bezig met het rooster, SOM, afkortingen, en meer.
Tot dan!
Was uw kind niet bij ‘klaar voor de brugklas’? Geen probleem, hij/zij ontdekt dit snel genoeg bij de
start van het nieuwe schooljaar.

Kennismakingsmiddag
3 juli van 13.00 tot 14.30 uur is dé kennismakingsmiddag. Tijdens deze middag maken
leerlingen kennis met hun klasgenootjes en de coaches. Alle brugklassers krijgen die middag een
boekje met belangrijke informatie over het bestellen van boeken, over speciale middelen voor
leerlingen met een dyslexieverklaring, over ‘BYOD’ (bring your own device), over de schooltijden,
over wat handig is om aan te schaffen en nog veel meer. We zullen het boekje vanaf 3 juli ook op
onze website plaatsen.

Medezeggenschap
De medezeggenschap op het Eligant Lyceum wordt op verschillende manieren vorm gegeven.
We willen veel met leerlingen en ouders in gesprek om te horen wat goed gaat en wat beter kan. In
september laten we u jullie hoe we dit vorm gaan geven. Naast deze leerling- en ouderparticipatie
komt er ook een ‘officiële’ deelraad (medezeggenschapsraad). Samen met de deelraden van het
Baudartius College en het Stedelijk Lyceum wordt de formele medezeggenschapsraad voor de gehele
school gevormd.

In de deelraad van het Eligant Lyceum denken leerlingen, ouders en medewerkers van het Eligant
Lyceum mee over de verdere ontwikkeling van onze school. We zijn vooral op zoek naar ouders die
creatief en constructief mee kunnen en willen denken over de verdere ontwikkeling van het
onderwijskundige concept. Daarnaast staan ook onderwerpen als de jaarkalender, de
meerjarenbegroting en de verantwoording van de ouderbijdrage op de agenda. In de deelraad gaat
het om beleidsmatige zaken en gaan we niet in op individuele casussen van leerlingen, ouders of
personeelsleden. Heeft u belangstelling om plaats te nemen in de deelraad? Stuur dan een mailtje
met een korte motivatie (‘waarom ben ik de juiste ouder om plaats te nemen in de deelraad’) en een
kort CV naar rector@eligant.nl. De motivatie en het CV moeten samen op één A4 passen 😊. Indien
nodig worden er verkiezingen uitgeschreven.

Vrijwillige ouderbijdrage
Deze maand krijgt u van ons bericht over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze financiële
bijdrage is voor ons van groot belang. We gebruiken de vrijwillige ouderbijdrage voor de aanschaf
van extra leermiddelen, voor excursies en voor faciliteiten en activiteiten waarvan alle leerlingen
gebruik kunnen maken. In de begeleidende brief bij de nota lichten we een en ander verder toe. Als
we op het Eligant Lyceum het onderwijs niet alleen beter maar ook aantrekkelijker willen maken voor
onze leerlingen, hebben we uw bijdrage hard nodig.

Samenwerkingsschool
Het Eligant Lyceum is, na de wetswijziging in 2018, de eerste zogenaamde
‘samenwerkingsschool’ in Nederland. Een samenwerkingsschool is een school die tot stand komt
door samenvoeging van één of meer openbare scholen met één of meer bijzondere scholen. Op de
ontstane school wordt dan zowel openbaar als bijzonder onderwijs aangeboden. Dit geldt voor het
Eligant Lyceum, dat vorm wordt gegeven door het Baudartius College (bijzonder onderwijs) en Het
Stedelijk (openbaar onderwijs). De wet schrijft voor dat een samenwerkingsschool een
identiteitscommissie heeft. Deze commissie is belast met:
•
•

het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de rector over alles met
betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de identiteit van de
samenwerkingsschool;
het doen van voorstellen hieromtrent.

Natuurlijk willen we het komende schooljaar de identiteit van het Eligant vormgeven samen met
leerlingen, ouders en collega’s. We zijn op zoek naar drie ouders die in deze commissie willen
participeren. Heeft u hier belangstelling voor, dan kunt u een berichtje mailen naar
rector@eligant.nl. We nodigen u dan uit voor een eerste bijeenkomst met alle ouders die zich
hiervoor opgeven. Na die bijeenkomst kunt u kijken of de commissie en de bijbehorende
werkzaamheden bij u passen. Ook eventuele ideeën of aanbevelingen voor de commissie kunt u
mailen.

Schooltijden
De schooltijden voor komend schooljaar zijn bekend. Ten opzichte van het voorbeeldrooster
op de open dag zijn de tijden iets veranderd. Dit komt omdat we heel graag de pauzetijden apart van
die van de andere leerlingen wilden plannen in verband met ons telefoonbeleid. De lestijden en
pauzetijden van het Eligant Lyceum zijn:

8.30 – 8.45 uur
8.45 – 9.15 uur

9.15 – 10.30 uur
10.30 – 10.50 uur
10.50 – 11.50 uur
11.50 – 12.50 uur
12.50 – 13.20 uur
13.20 – 14.30 uur
14.30 – 15.45 uur

coachmoment (de coach nodigt leerlingen voor individuele coachgesprekjes
uit)
dagstart met de klas (tot de herfstvakantie start iedereen om 8.45 uur). We
gebruiken deze tijd dan voor allerlei introductie-activiteiten en om samen
met de leerlingen de dagplanning door te nemen. Na de herfstvakantie is het
tussen 8.45 uur en 9.00 uur ‘vrije inloop’.
(ochtend-)maatwerkuur
pauze
lesuur
lesuur
pauze
(middag-)maatwerkuur (behalve op de donderdag)
stermodules (of je meedoet met een stermodule is jouw keuze)

De Eligant-mediatheek in C15 is open van 9.15 tot 14.30 uur. Leerlingen kunnen ook terecht in de
schoolmediatheek in C14.

Informatieavond ‘bring your own device’ (BYOD)
We gaan ervan uit dat iedere leerling op het Eligant Lyceum beschikt over een eigen device
(laptop of tablet). Niet omdat de leerlingen ieder uur en bij ieder vak zo’n apparaat nodig hebben,
wél om de leerlingen verder kennis te laten maken met digitaal werken en leren.
Afgelopen week ontving u van ons al een uitnodiging voor een informatieavond door The Rent
Company. Zij informeren u op 11 juni over het gebruik van devices en doen u een vrijblijvend aanbod.
We werken al een aantal jaar met dit bedrijf. Ze zijn een betrouwbare partner voor ouders en
leerlingen. Met name de service van The Rent Company bij schade en diefstal is prettig. Mocht u
overwegen een laptop voor uw zoon/dochter aan te schaffen via koop of huurkoop, dan bent u van
harte welkom op deze informatieavond. Behalve de ouders van de brugklassers van het Eligant
Lyceum nodigden we ook de ouders van de brugklassers mavo-XL van het Kompaan College uit.
•

Heeft u thuis geen device en heeft u ook niet de middelen om deze aan te schaffen, stuur
dan een mailtje naar rector@eligant.nl. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

•

Heeft u misschien een nog goed werkend device liggen die u niet meer gebruikt, stuur dan
alstublieft ook een mailtje naar rector@eligant.nl. Mogelijk kunnen we daar een toekomstige
leerling blij mee maken.

Vooraankondiging lezing door Mark Mieras
Op maandag 2 september komt wetenschapsjournalist Mark Mieras* naar het Eligant
Lyceum. ‘s Middags geeft hij een lezing voor de teams van Eligant, Stedelijk, Baudartius en Kompaan.
We zijn blij dat hij wat langer blijft en ’s avonds een tweede lezing geeft voor de ouders van de
brugklassers van het Eligant Lyceum (u dus…). Mark gaat tijdens zijn lezing in op het leerproces van
tieners en de bijdrage die ouders daaraan kunnen leveren. Hij geeft inzicht in hoe u uw tiener het
beste kunt begeleiden en hoe u om kunt gaan met onvermijdelijke conflicten.
Een avond waar je als ouder van een (toekomstige) puber eigenlijk bij móet zijn…

Inschrijven voor de lezing kan vanaf 10 juli tot uiterlijk 27 augustus. U krijgt hier nog apart bericht
over. In principe is er één kaartje per leerling beschikbaar. Wanneer er kaarten over zijn, informeren
we u opnieuw.
*Mark Mieras houdt zich als wetenschapsjournalist met name bezig met hersenen en
hersenonderzoek. Hij publiceerde in onder andere Volkskant, NRC-Handelsblad en Psychologie
Magazine. Mieras is vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken
geven een onthullend beeld van ons bewegelijke brein. In 2013 verscheen ‘Heftige Hersens!’, een
hersenboek over pubers en voor pubers. In 2016 verscheen ‘Voor de leeuwen!’ over succesvol
lesgeven aan tienerhersenen.

Studiedag en tweedaagse
Vrijdag 19 april gingen we met team Eligant aan het werk tijdens een studiedag. Op 15 en 16
juli is er nog een ‘tweedaagse studiedag’. Er wordt hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het
onderwijsconcept. De eerste basis-, keuze- en stermodules van de vakgebieden liggen klaar. We
kunnen van start in september!

Om vast te noteren in de agenda: vakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart en dag erna
Pinksteren
Zomervakantie

21 oktober t/m 25 oktober
23 december t/m 3 januari
24 t/m 28 februari
10 t/m 13 april
23 april t/m 5 mei
21 t/m 22 mei
31 mei t/m 1 juni
20 juli t/m 30 augustus

Onze speerpunten
o je wordt gezien → iedere leerling heeft een persoonlijke coach;
o je kunt het → leerlingen hebben plezier in leren en geloof in eigen kunnen. Wij
helpen ze daarbij. Dit doen we door te werken met modules en leerdoelen, toetsen
onderdeel van het leerproces te maken, de basisstof voldoende af te laten sluiten,
leerlingen in principe niet te laten zitten en leerlingen de kans te geven om (nog)
beter te worden in iets waar ze al goed in zijn;
o je kiest je eigen leerroute → er is veel ruimte voor leerlingen om keuzes te maken.
Zowel in het curriculum (keuzemodules en de mogelijkheid om modules op
verschillende manieren af te sluiten) als in het rooster (welke maatwerkuren en
stermodules volg je). Ons onderwijs is voor alle leerlingen geschikt, ook voor
leerlingen die (nog) geen keuzes kunnen maken of misschien wel verkeerde keuzes
maken.

Tot slot brengen we nog twee interessante activiteiten onder uw aandacht. Het SOIL summercamp en
de musical Shrek.

Shrek! Dé grote schoolmusical 2019
De repetities voor onze jaarlijkse grote musical zijn in volle gang! 27 en 28 juni om 14.00 en 20.00 uur
is de musical te zien op de locatie Isendoornstraat 3.
Toekomstige brugklassers zijn van harte welkom op donderdagmiddag 27 juni om 14.00 uur. Je hoeft
je alleen maar aan te melden. Dat doe je door een mailtje te sturen naar j.geerdink@eligant.nl. Je
mag dan gratis naar binnen, samen met een betalende volwassene. Een kaartje kost €10,-. We zien je
graag! (Tip: wanneer je wilt, reageer dan snel, want er is beperkt ruimte in onze grote aula.)

SOIL SummerCamps

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van het nieuwe Eligant,
In de aanloop naar een nieuw bijzonder schooljaar van uw kind aan het Eligant Lyceum, staan een
aantal kennismakingsmomenten gepland. In het verlengde hiervan biedt de School Of Innovative
Learning de mogelijkheid om mee te gaan op één van de SOIL SummerCamps, speciaal bedoeld voor
de regio. Dit droomkamp, waarbij de deelnemers zelf de invulling kiezen, vindt plaats in de 1e week
van de zomervakantie (21 t/m 27 juli) in Vorden. Net zoals het Eligant, werkt SOIL al jaren vanuit het
principe ‘eigenaarschap van en door het kind’. In de zomerkampen komt dit dan ook op heel veel
fronten tot uiting. In het bijzonder omdat de deelnemers zelf invulling geven aan het kamp. Ideeën
van deelnemers die al zijn toegevoegd aan het keuzeprogramma zijn: Drone vliegles van de
Nederlands kampioen (inclusief ontwerp workshop), interactieve video’s maken en escaperoom
bouwen.
Onder begeleiding van ervaren professionals/coaches én met ondersteuning van studenten van de
Hogeschool Utrecht en Aventus ontwerpen en realiseren de deelnemers hun eigen droomkamp. Op
de laatste kampdag (zaterdag 27 juli) worden alle ouders/verzorgers verwacht voor de grote
eindpresentatie en feestelijke afsluiting.
Kortom: een droomkamp dat niet alleen VOOR uw kind is, maar ook VAN uw kind wordt. Een ultiem
ontspannen, super leuke en creatieve voorbereiding op een carrière aan het Eligant Lyceum. Speciaal
voor de nieuwe leerlingen geldt daarom een korting van 50%.
Enthousiast geworden? Help dan uw kind bij zijn/haar inschrijving op
https://soil.community/inschrijven/ en vergeet niet ‘Kortingsactie Eligant' te vermelden achter uw
naam. Let op! Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Met vriendelijke groet namens het SOIL team,
Antoine van der Helm
Founder
School Of Innovative Learning
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(+31) 8 58 77 24 30
(+31) 6 55 78 31 47
antoine@soil.community
www.soil.community

We wensen jullie allemaal een fijn Pinksterweekend!

