
 
 
 
 
 
 
          1 oktober 2019 
 
Driehoeksgesprekken – reminder 
Tijdens de kennismakingsavond op 17 september jl. informeerden we u over de 
driehoeksgesprekken. We maakten toen de data bekend voor deze gesprekken: 2 oktober, 3 
december, 3 maart en 26 mei. Omdat het niet voor iedereen haalbaar is om overdag te komen, 
kunnen coaches de gesprekken ook de avond voorafgaand aan deze data inplannen. En er zijn 
natuurlijk meer momenten, altijd in overleg en rondom de data hierboven. 
 
Op de 4 vastgestelde dagen zijn er geen lessen. Wel is het belangrijk dat leerlingen beschikbaar zijn 
voor school. Om het driehoeksgesprek te voeren, het gespreksverslag af te ronden en in te leveren 
en indien nodig zijn er leerlingen die op school een andere opdracht moeten afmaken. Dat laatste 
komt momenteel nog niet voor in de brugklas. 
 
Het driehoeksgesprek is het gesprek van de leerling. Leerlingen leren het gesprek zelf te leiden. 
Tijdens de dagstart hebben de leerlingen het gesprek voorbereid. We kijken naar uit naar de eerste 
ronde gesprekken! 
 

 
Minister Slob op bezoek 
Maandag 30 september kwam minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Slob naar het Eligant 
Lyceum. Het is een leuke en interessante middag geworden. De minister kreeg een rondleiding door 
de school, en heeft nog met een paar personen gepraat over de samenwerking van het Baudartius 
College en het Stedelijk Lyceum. Om 14:00 reed minister Slob weer naar Den Haag, en was het 
bezoek klaar.   – Anne-loes en Max 
 

 
 
Anne-loes en Max waren bij dit bezoek gastvrouw en –heer. Zij gingen met de minister in gesprek over 
onder andere participatie en zorgden ervoor dat hij zich thuis voelde hier op school. Onze leerling 
Floortje sprak mee met de identiteitscommissie. Dank ook aan alle andere betrokkenen! 
 



Schoolwerk 
Wanneer leerlingen in de les goed opletten en aan het werk gaan en wanneer ze hun maatwerkuren 
goed benutten, kunnen ze hun werk op school af hebben. We spreken daarom van schoolwerk. Of 
een leerling thuis met zijn schoolwerk aan de slag gaat, is in de meeste gevallen de keuze van de 
leerling. Als hij bijvoorbeeld kiest vijf van de negen maatwerkuren te sporten, blijft er schoolwerk 
over dat thuis gemaakt moet worden. Soms is het ook goed om thuis nog even iets door te nemen, 
bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het afsluiten van een basismodule. 
 
De basismodules moeten leerlingen voldoende afsluiten. Wanneer er onverhoopt een keer een 
‘onvoldoende’ gehaald wordt, is dat niet erg. Belangrijk is dat de leerling inzicht krijgt in wat hij nog 
niet voldoende beheerst, waarin hij nog meer vaardigheid moet krijgen, wat hij misschien op een 
andere manier moet leren, et cetera. De vakdocent houdt de vorderingen van zijn leerlingen goed in 
de gaten en stuurt op de voortgang. Indien nodig deelt de vakdocent zijn bevindingen met de coach. 
Docenten en coaches kunnen via Som de voortgang volgen. 
 
Belangrijk is dat een leerling zijn eigen leerproces goed in de gaten heeft of krijgt en een balans vindt 
tussen dingen die moeten en dingen die minder belangrijk zijn. Leerlingen moeten daarin hun weg 
vinden en dat zal per leerling anders zijn. In de dagstart en de individuele coachgesprekjes bespreken 
coach en leerling dit.  
 

 
Diatoetsen 
In de maand oktober zal tijdens de lessen Nederlands, Engels en wiskunde (de kernvakken) de 
nulmeting van Diatoetsen worden afgenomen. De volgtoetsen zullen in het voorjaar in leerjaar 1, 2 
en 3 afgenomen worden. Zo wordt de ontwikkeling van iedere leerling inzichtelijk gemaakt en krijgen 
we informatie over op welk gebied de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De coach zal dit dan 
met u en de leerling bespreken en een plan maken (eventueel samen met de vakdocent). 
 
Vrije inloop bij de dagstart na de herfstvakantie 
Tot en met de herfstvakantie werken we met een vaste dagstart: alle leerlingen zijn om 8.45 uur op 
school. Na de herfstvakantie is de inloop het eerste kwartier ‘vrij’ en verwachten we alle leerlingen 
uiterlijk 9.00 uur op school. Vanaf 8.45 zit de coach al klaar voor eventuele vragen of hulp; misschien 
willen ze nog iets doornemen of alvast aan het werk. Belangrijk is wel dat leerlingen in Som in de 
gaten houden of ze een coachgesprekje hebben. Die voeren we ’s ochtends of na afloop van de 
lessen.  
 
Inloggen? Tip! 
Wanneer uw zoon of dochter even vergeten is hoe hij/zij kan inloggen in Som of het Office-account 
(Word, Outlook-mail, opslag), kijk dan op de website onder het tabblad login (www.eligant.nl/login/). 
 

 
Update foto’s 
Onlangs maakte een oud-leerling, inmiddels een aantal jaren zelfstandig fotograaf, nieuwe foto’s 
voor onze website en de Eligant Express die we dit jaar weer uitbrengen voor de huidige groep 8. We 
zijn zelf erg blij met het resultaat. Momenteel vervangen we de foto’s op onze website door foto’s 
van “onze eigen leerlingen”. Aan het einde nog twee van deze foto’s.   
 
Zoals altijd vroegen we op het moment van fotograferen of er leerlingen zijn die bezwaar hebben. 
Mocht u of uw kind toch een foto tegenkomen, waarmee u niet blij bent, stuurt u dan een mailtje 
naar m.meerbeek@eligant.nl. Dan wordt de foto verwijderd van de website en niet voor 
promotiemateriaal gebruikt. 
 
 

 
 

https://www.eligant.nl/login/
mailto:m.meerbeek@eligant.nl


 
 
(Kinder)fietsen gezocht 
Tot aan de herfstvakantie sporten we buiten op het veld, mits het weer het toelaat. We merken dat 
leerlingen veel tijd kwijt zijn door de weg naar de velden en terug naar school. We beschikken over 
een aantal leenfietsen, maar niet genoeg en ook niet altijd in de juiste maat. Mocht u nog een veilige 
fiets over hebben, misschien wel een ‘grotere kinderfiets’ omdat uw zoon of dochter een nieuwe 
kreeg voor naar de middelbare school, dan houden we ons van harte aanbevolen. Stuur alstublieft 
een berichtje naar de collega’s van het leerlingencentrum (leerlingencentrum@eligant.nl). Alvast 
veel dank!    
 

 
 
 
Veilige fietsroutes 
Onderstaand een mooi advies dat we graag met u en uw kind(eren) delen: 
 
 
Beste lezer,  
 
Veel middelbare scholieren fietsen van Deventer (Epse, Gorssel) naar de middelbare scholen in 
Zutphen. De route die ze kiezen tussen Gorssel en Zutphen, is veelal de route langs de (nieuwe) 
rondweg Eefde/de Mars om zo via het station de stad in te fietsen (een deel zal ook door het dorp 
Eefde fietsen, daar is geen probleem met veiligheid). 
 
Om op het fietspad langs de rondweg Eefde te komen moeten ze de Zutphenseweg (N348) 
oversteken (80km-weg). Daarvoor zijn 2 mogelijkheden: 

1. oversteek bij de stoplichten bij Gorssel om vervolgens via de Gorsselse en Eefdese Enkweg bij de 
Quatre Brasweg uit te komen = veilige oversteek!  Deze route is onbekend bij de meeste 
scholieren en hier staat ook géén bewegwijzering. 

2. oversteek bij de kruising Flierderweg en Quatre Brasweg = erg onveilig!  
  
Deze 'kruising' had deze zomer aangepast moeten zijn, maar dit is alweer uitgesteld. Op dit punt 
halen automobilisten vaak in (automobilisten zien het niet als een kruising) en omdat het erg druk is, 
is de wachttijd lang. Twee componenten van een zeer onveilige situatie! 
 
Ik heb de gemeente gevraagd of de bebording kan worden aangepast waardoor scholieren (en 
andere fietsers) via een veilige weg worden geleid van Zutphen naar Gorssel. 
In de bijlage vindt u de veilige route via de stoplichten bij Gorssel. 

  
Waarom ik dit stuur? Ik woon aan de Zutphenseweg t.h.v. de Flierderweg/Quatre Brasweg en we 
zien erg gevaarlijke taferelen met overstekende fietsers tussen verkeer dat 80 km/u rijdt.   
 
Daarom vraag ik uw aandacht hiervoor.  
Vriendelijke groet, 
Els Kadijk 
 
 
 
 
 
 



 
 
Planning 
 

Dinsdag 1 oktober Mogelijkheid voor driehoeksgesprekken tot 
22.00 uur 

Woensdag 2 oktober Driehoeksgesprekken leerling-ouder(s)-coach 
(tot 19.00 uur) 
Leerlingen hebben een lesvrije dag 

19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

Na de herfstvakantie Start stermodules, informatie volgt 

Donderdag 7 november Leerlingen zijn vanaf 11.50 uur vrij 

 
 
 
 
Uitspraak van een leerling bij de afsluiting van een basismodule: 
 

“Ik heb geleerd dat het niet gaat om het resultaat, maar om de weg er naar toe” 

 

Mooi hè…       

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Namens alle Eligant-collega’s, 

Elise Altena, Sem van der Ree en Marieke van Loo 


