Juli 2019

Kennismaken met het Eligant
Afgelopen weken stonden in het teken van kennismaken met
het Eligant Lyceum. Zo’n 160 toekomstige brugklassers deden mee
met ‘klaar voor de brugklas’. Ze zochten hun weg in de school en
Leerlingen en docenten bogen zich
gingen aan de slag met SOM, afkortingen en meer. Op 3 juli tijdens
op de kennismakingsmiddag over de
de grote kennismakingsmiddag maakten bijna alle 210 leerlingen
‘marshmallow challenge’
kennis met hun brugklas. Inmiddels heeft ook iedere leerling een
kennismakingsgesprek met de coach gehad. Jullie zijn klaar voor de start!
Dat geldt ook voor het team Eligant: de roosters zijn in de maak, de modules voor de vakgebieden
zijn klaar en ook wij maakten kennis met elkaar tijdens een tweedaagse. Kortom, ook wij zijn klaar
voor de start van het eerste schooljaar van het Eligant Lyceum. We hebben er zin in en kijken er naar
uit.
We stappen straks met een gerust hart schooljaar 2019-2020 in. Maar nu eerst vakantie…
Opstart schooljaar en introductieweek
Vanaf 28 augustus informeren we u verder over de start van het schooljaar en alle andere
bijkomstigheden. We zien uw zoon/dochter graag op dinsdag 3 september om 09.00 uur op school.
Dan is de aftrap van de introductieweek. Het is handig dat leerlingen etui, papier en een lunch
meenemen. Graag herinneren wij u nog dat we een mobielvrije school zijn. Op de eerste dag van de
introductieweek krijgen de leerlingen een sleutel voor hun eigen kluisje, waarin ze hun mobieltje
veilig kunnen opbergen.
Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school moet een medezeggenschapsraad hebben. Het is wettelijk vastgelegd dat
personeel, leerlingen en ook ouders advies geven en zelfs instemming hebben over bepaalde
besluiten. Wij zijn op zoek naar betrokken ouders die, in het belang van de leerlingen en de school
kunnen meedenken en –beslissen over allerlei zaken. In de medezeggenschapsraad vergadert u met
personeel, leerlingen en andere ouders met de directie. Er is een aantal plekken beschikbaar. Meer
informatie of meedoen? U bent meer dan welkom! Graag een mailtje naar s.vanderree@eligant.nl.
‘Introductie’ voor ouders: lezing over leren en het brein
Maandag 2 september reist wetenschapsjournalist Mark Mieras (www.mieras.nl) af naar het
Eligant om een lezing te geven over leren en het (puber)brein. Wij nodigen u van harte uit deze lezing

te bezoeken. Mark vertelt bevlogen over de werking van het brein, en zoomt daarbij onder andere in
op hoe het brein ontwikkelt, leert en omgaat met feedback en andere invloeden. Mark Mieras geeft
hiermee ook een wetenschappelijke onderbouwing van het leren op het Eligant Lyceum. Daarbij
geeft Mark steeds adviezen voor in de praktijk. Handig voor in de omgang met uw tiener, maar ook
voor uzelf. Een aantal Eligant-medewerkers hebben eerder al een lezing van hem in Doetinchem
bezocht en waren zeer enthousiast. Daarom hebben wij besloten deze zeker nuttige en interessante
lezing kosteloos aan te bieden. In verband met een beperkt aantal plaatsen vragen wij u zich aan te
melden via deze link: https://laposta.nl/f/ss8vo7mgdwy0. Vol = vol. We hopen u maandagavond 2
september te zien. Tot dan!
Datum:
Inloop:
Lezing:

maandag 2 september 2019
19.00
19.30 - 21.00

Ophalen devices
Bestelde u een device bij The Rent Company, dan kan uw zoon of dochter maandag 2
september op school zijn/haar device op kan halen. Er is dan nog geen school. Die dag kunnen jullie
de tijd nemen het apparaat thuis rustig in te stellen. Ophalen kan in lokaal A07 op deze tijden:
klas
1a
10.00 uur
Klas
1e
11.00 uur
1b
10.15 uur
1f
11.15 uur
1c
10.30 uur
1g
11.30 uur
1d
10.45 uur
1h
11.45 uur
Informatie
Wij raden aan het brugklasboekje dat leerlingen op de kennismakingsmiddag van hun coach
kregen goed door te nemen. Uw zoon/dochter begint dan goed voorbereid aan volgend schooljaar.
Op onze website www.eligant.nl vindt u ook belangrijke informatie zoals informatie over Bring Your
Own Device (BYOD) en schoolvakanties (tabblad ‘documenten’).
Met de bus of trein naar het Eligant Lyceum?
Veilig en voordelig naar school met Arriva
Dagelijks reizen duizenden leerlingen en werknemers in heel Nederland met het openbaar vervoer
van Arriva. Ook in de Achterhoek brengt Arriva je graag veilig naar school of naar je werk. De bussen
(en treinen) van Arriva stoppen dicht bij jouw school. Reizen met het openbaar vervoer is niet alleen
groen en veilig, maar ook erg praktisch. In de bus of de trein kun je bijvoorbeeld je proefwerk Engels
of een vergadering voorbereiden. Zo wordt reistijd (huis)werktijd!
Speciaal Eligant tarief voor abonnement
Voor leerlingen en werknemers van het Eligant Lyceum, biedt Arriva een speciaal
tarief aan voor het abonnement Altijd Vrij Gelderland. Met dit abonnement reis
je onbeperkt met de bussen en treinen van Arriva in de hele Achterhoek. Ook in
de spits en in het weekend.
Voor scholieren
Prijstabel abonnementen scholieren per juli 2019
Jaarabonnement
Jaarabonnement
Kwartaalabonnement
Kwartaalabonnement

Bus
Trein en bus
Bus
Trein en bus

Regulier
€ 1.114,34
€ 1.425,64
€ 329,99
€ 387,71

Incl. korting
€ 891,47
€ 1.140,51
€ 313,49
€ 368,32

Ik wil een abonnement bestellen. Hoe werkt dat? Om gebruik te maken van één van deze producten
heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Met zo’n OV-chipkaart kan namelijk je leeftijd

gecontroleerd worden. Als je die hebt (besteld) kun je een formulier invullen op
www.arriva.nl/hetstedelijk (deze naam is nog niet aangepast, vandaar dat je “hetstedelijk” gebruikt).
Je krijgt dan na enkele dagen een kortingscode toegestuurd. Dit gebeurt nadat de school heeft
gecontroleerd dat je daadwerkelijk op school zit. Zodra je de code hebt gekregen, kun je het
abonnement van jouw keuze (Trein/Bus of Bus, Jaar of Kwartaal) bestellen via onze webshop Hier
volg je het proces zoals getoond en kun je de kortingscode invullen. Als je een product hebt besteld
in de webshop van Arriva, moet je het product nog ‘op je OV-chipkaart zetten’. Dat kun je heel
eenvoudig doen bij een blauwe of gele ophaalmachine in de bus of bij één van de vele
verkooppunten. Zodra het abonnement op je persoonlijke OV-chipkaart staat, ben je klaar om te
reizen.
Ik heb nog geen OV-chipkaart?
Als je nog niet eerder met het OV hebt gereisd of nog geen OV-chipkaart hebt, dien je die wel eerst
aan te schaffen. Een OV-chipkaart vraag je eenvoudig aan via ov-chipkaart.nl/aanvragen. Let op: om
te profiteren van de kortingen en tarieven voor scholieren, heb je een persoonlijke OV-chipkaart
nodig in plaats van een anonieme variant. Met een persoonlijke OV-chipkaart kan namelijk je leeftijd
gecontroleerd worden. Nadat je de OV-chipkaart thuis hebt ontvangen, kun je de stappen hierboven
volgen om het abonnement op de kaart te zetten en ermee te reizen.
Reisadvies op maat
Via onze reisplanner kun je een specifiek reisadvies opvragen naar jouw school. Je ziet dan eenvoudig
met welke bus- of treinlijn je het beste naar school kunt reizen, vertrek- en aankomsttijden en bij
welke halte of welk station je kunt in- en uitstappen.
Hulp nodig bij het maken van je keuze?
Onze medewerkers van de Klantenservice helpen je graag om het juiste reisproduct te kiezen, dat
past bij jouw situatie. Je kunt ons bellen, maar bijvoorbeeld ook je vraag stellen via Facebook of
Twitter. Bellen: 0800-0232545 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur en
op zaterdag, zon- en feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur.
School met vakantie
Vanaf nu is ook het Eligant Lyceum met vakantie. Woensdag 28
augustus zijn we weer telefonisch bereikbaar. U kunt ons dan bereiken op
het nieuwe Eligant-nummer 0575 – 590 940. Dit nummer is ook bedoeld
voor bijvoorbeeld het ziekmelden van uw kind. Natuurlijk kunt u om
contact op te nemen ook een mailtje sturen. Dat kan naar info@eligant.nl
of naar het e-mailadres van de coach van uw zoon/dochter. De mailtjes
beantwoorden we zo spoedig mogelijk na onze vakantie.

We wensen jullie allemaal een fijne vakantie
en een zonnige zomer.
Tot ziens in het nieuwe schooljaar 2019-2020!

