
 

 

 
 
 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
De eerste Eligant introductieweek zit erop, de eerste 
schoolweek van dit jaar en van onze nieuwe school zit 
erop. We kijken met plezier terug op deze eerste week. 
Maandag was de aftrap van deze week voor de ouders. 
Ruim 100 ouders van onze brugklassers woonden de 
inspirerende lezing door Mark Mieras bij. Mark vertelde 
hoe ‘een tiener werkt’. Aan de hand van herkenbare 
voorbeelden die hij wetenschappelijk onderbouwde nam 
hij ons mee in het puberbrein en gaf hij tips. Dank 
allemaal voor jullie komst! 

Dinsdag was school weer echt school met de 
komst van onze brugklassers. Zij gingen aan de slag met 
een afwisselend programma waarin kennismaken de rode 
draad was: kennismaken met elkaar, de coaches, 
docenten, medewerkers, hun juniorcoaches, de school én 
met Zutphen. Dat laatste via modules die passen bij ons 
onderwijsconcept. Op vrijdag waren er weer heel veel 
ouders op school om samen de week af te sluiten. Een 
aantal kwam al naar de Wijnhuistoren om de winnaars 
van de pitches te zien abseilen; de meesten zagen we op school, waar ze een kijkje namen in de A-
vleugel en kennismaakten met Eligant-medewerkers. Fijn dat jullie zo betrokken zijn!  
 
Met plezier kijken we terug en met plezier en vertrouwen kijken we vooruit naar een heel mooi 
schooljaar 2019-2020. 
 
Fijn weekend en hartelijke groet, ook namens alle collega’s van team Eligant,  
Marieke van Loo (teamleider) 
 

Definitieve dagindeling 
Hieronder in rood een kleine wijziging in de dagindeling ten opzichte van de informatie in ons 

brugklasboekje. 
 

8.10 – 8.25 uur  teamdagstart (medewerkers nemen de dag door) 
1 8.30 – 8.45 uur   coachmoment (ruimte voor individuele 10-minutengesprekjes) 
2 8.45 – 9.15 uur   dagstart met de klas in een vast lokaal (zie ook hieronder) 
3 9.15 – 10.30 uur  (ochtend-)maatwerkuur met actualiteit in de klas 

10.30 – 10.50 uur  pauze (voor leerlingen in de Grote Beer) 
4 10.50 – 11.50 uur  lesuur 
5 11.50 – 12.50 uur  lesuur 

12.50 – 13.15 uur  pauze (voor leerlingen in de Grote Beer) 
6 13.15 – 14.30 uur  (middag-)maatwerkuur met vrij lezen (op donderdag is er geen 

   maatwerkuur) 
7 14.30 – 15.45 uur  stermodules (start na de herfstvakantie, op dinsdag, woensdag en 

vrijdag) 



 

 

Dagstart tot de herfst zonder inloopmoment 
Tot de herfstvakantie is de dagstart met de klas voor alle leerlingen van 8.45 tot 9.15 uur. Na 

de herfstvakantie is er een inloopmoment en moeten alle leerlingen uiterlijk om 9.00 uur in de klas 
bij hun coach zijn. 
 
 

Vaste maatwerkuren in week 37 en 38 
Voor week 37 en 38 hebben we de maatwerkuren in het rooster vastgezet. Leerlingen 

hoeven zich dus in die weken nog niet in te schrijven via SOM voor de maatwerkuren. We hebben 
ervoor gekozen de maatwerkuren per klas en door een eigen vakdocent te laten geven, zodat deze 
uren gebruikt kunnen worden voor kennismaking met elkaar en met het vak. Tijdens de dagstart 
plannen de coaches samen met leerlingen de vanaf de week van 16 september de maatwerkuren in 
in SOM. 
 
 

Actualiteit in de klas 
Tijdens de eerste 10 tot 15 minuten van ieder ochtendmaatwerkuur besteden we aandacht 

aan actualiteit. De leerlingen kijken, lezen en/of bespreken het nieuws van de dag. Ze kunnen 
bijvoorbeeld de ochtenduitzending van het jeugdjournaal kijken, online een jongerenkrant lezen of 
een nieuwsitem uit een journaal bespreken. Wat minder bekend is ‘NOS Stories’. NOS Stories maakt  
nieuws voor jongeren op YouTube, Instagram en Snapchat.  
 
De docent en de leerlingen bepalen samen hoe ze hier vorm aan geven. 
 
 

Vrij lezen  
Een aandachtspunt binnen de school is het vergroten van de taalvaardigheid van de 

leerlingen. Daarom geven we de leerlingen leestijd tijdens de eerste 10 tot 15 minuten van ieder 
middagmaatwerkuur. De leerlingen bepalen zelf wat ze lezen. Het mag jeugdliteratuur zijn (fictie, 
Nederlands, Engels, Duits, Frans), maar ook artikelen voor een module, een tijdschrift of een krant 
(non-fictie). Om verleidingen van het internet te voorkomen lezen we vanaf papier of een e-reader. 
 
 

Inlog SOM 
Bij een aantal leerlingen verliep de inlog in wifi en SOM niet helemaal vlekkeloos. Inmiddels 

zijn alle problemen opgelost en kan iedereen inloggen in SOM en waar nodig kunnen ze in de les op 
internet. Onze excuses voor het ongemak. 
 
Reminder: als ouder kijkt u in SOM mee met uw kind. U ontvangt dus geen eigen inlogcode. Dit is een 
bewuste keuze vanuit ons onderwijsconcept. De leerling is verantwoordelijk voor zijn leerproces. De 
stevige basis vanuit huis (u als ouder(s)) en wij als school (coach) helpen daarbij. 
 
 

Kennismakingsavond 
Dinsdag 17 september nodigen wij u van harte uit voor de kennismakingsavond. Tijdens deze 

avond maakt u nader kennis met de coach en mede-coaches van de klas van uw kind. U ontmoet 
ouders van klasgenoten en we informeren u over een aantal praktische schoolzaken. De inloop is 
vanaf 18.45 uur, de avond begint om 19.00 uur. Deze avond is bedoeld voor ouders. Graag tot dan! 
 
 


