
 

 

 

 

 

N i e u w s b r i e f        20 november 2019 

Beste ouders en leerlingen, 

Er wordt hard gewerkt op het Eligant, door onze leerlingen en ook door onze collega's. De 

eerste modules zijn afgerond en de resultaten worden in SOM gezet. We merken dat het 

geven van de eerste scores ook vragen met zich meebrengt. Vandaar dat deze nieuwsbrief 

veel praktische informatie bevat. Wat we ook zien is dat er leerlingen zijn, die het lastig 

vinden dat er nu echt iets van ze verwacht wordt. Tot nu toe ging alles vanzelf; leren leren 

en studievaardigheden waren nog niet zo nodig. Soms levert dat wat verdriet op en dat 

mag ook. Dat hoort er allemaal bij en is voor ons heel herkenbaar in deze periode van het 

jaar. Wij zijn er om leerlingen te helpen. Wanneer uw kind thuis met vragen komt of 

vastloopt, dan helpt u uw kind door hem of haar te verwijzen naar de coach en eventueel 

naar de vakdocent. Als geen ander kennen zij inmiddels de weg in ons onderwijsaanbod. 

Sinterklaas is nog niet in Zutphen of wij kijken samen met leerlingen en collega's al 

verder naar de week vóór kerst. “Oog voor een ander” staat die week centraal. In de 

nieuwsbrief van december komen we daarop terug, maar thuis aan de keukentafel is dit 

een mooi onderwerp van gesprek, passend ook bij het samen leren wat we (leerlingen en 

team) op dit moment doen. 

 

Afronding basismodules en start keuzemodules 

De eerste basismodules zijn afgerond. Docenten vermelden dit in Som. Dat doen ze op de 

volgende manier: 

A AFGEROND. 

B BIJNA AFGEROND. De leerling leverde bijvoorbeeld al iets in of maakte een toets, 

maar zit nog niet helemaal op niveau. In dat geval weet hij door de feedback waar 

hij nog aan moet werken. 

N NOG NIET AFGEROND. De leerling is wel bezig met de module, maar heeft nog 

niets of nauwelijks iets laten zien aan de docent. 

In SOM vindt een leerling de beoordelingen onder ‘cijfers’. Belangrijk daarbij is de feedback 

die de leerling krijgt. Die kan in SOM staan, maar bijvoorbeeld ook in Learnbeat, zoals bij de 

kunstvakken het geval is. Hier werkt een leerling aan zijn portfolio, reflecteert hij en krijgt 

hij feedback van de docent. In dat geval is de verslaglegging in Som beperkt. 

 

 

 

 



 

Waar staan de modules? 
De modules die we aanbieden vinden leerlingen in SOM. In het tabblad ‘cijfers’ vindt de 
leerling onder R1 de basismodules die voldoende afgerond moeten worden (dus met een 
A); onder R2 staan de keuzemodules waarvan leerlingen een aantal moeten kiezen; R3 zijn 
de stermodules.  
 
Na de herfstvakantie zijn in navolging van kunst en sport ook andere vakken met de 
keuzemodules gestart. Leerlingen kunnen in overleg met de vakdocent met een 
keuzemodule starten. Binnenkort is het aantal keuzemodules dat een leerling moet 
afronden in jaar 1 terug te vinden in SOM. Voor nu kan deze informatie opgehaald worden 
bij de vakdocent. 

Vragen? De docent helpt! 
Wanneer leerlingen vragen hebben over bijvoorbeeld de modules, is het belangrijk dat ze 

die zelf aan de docent stellen. Dat kan in de vaklessen en natuurlijk in de maatwerkuren; 

graag mondeling omdat de leerling dan meteen een antwoord krijgt. De docenten zijn 

verantwoordelijk voor de voortgang van de leerling en bewaken die. Waar nodig, overlegt 

de docent met de coach.   

Tip: kijk eens samen met je kind in Learnbeat in (bijvoorbeeld) het portfolio van kunst. 

 

Coachgesprekjes 

Coaches plannen de coachgesprekjes zowel in de ochtend als ook in de middag. Dat 

probeert de coach aansluitend aan de lessen te doen, maar soms moet een leerling even 

wachten. Zoals als we communiceerden in o.a. het Brugklasboekje: “Het is wel belangrijk 

dat je iedere dag van 08.00 uur tot 17.00 uur in principe vrijhoudt voor schoolzaken. Dus 

liever geen muziekles of sporttraining inplannen voor 17.00 uur”.   

 

Stermodules  

Na de herfstvakantie zijn de stermodules gestart. Het was een hele puzzel, maar het is 

gelukt om alle leerlingen bij in ieder geval één eerste keus in te vullen. Waar we tegen een 

‘probleem’ aanliepen, zochten we contact met de leerling en zo is iedereen naar 

tevredenheid gestart. Een aantal modules (Cambridge en Spaans) gaat het hele jaar door. 

Voor sport en kunst starten na de kerst weer nieuwe modules of herhalen we een module. 

Er start dan ook een module vanuit onderzoeken & ontwerpen. We zijn nog met collega's in 

gesprek over meer modules op het gebied de exacte vakken en ook filosofie staat op de 

planning. Er komen leuke dingen aan; we houden de leerlingen en u daarover op de hoogte. 

 

Stermodule Cambridge English 

Cambridge Engels kent vijf verschillende examens: 

1. KET = Key English Test 

2. PET = Preliminary English Test 

3. FCE = First Certificate Exam 

4. CAE = Cambridge Advanced Exam 

5. CPE = Cambridge Englisch Proficiency Exam 



 

Alle officiële Cambridge examens zijn slaag-of-zak-toetsen. Slaag je, dan krijg je een 

certificaat dat onbeperkt geldig blijft. Het eerste officiële examen, waar je je bij ons op 

voorbereidt is het FCE. Het FCE is voor leerlingen met bovengemiddelde Engelse 

vaardigheden; vergelijkbaar met Engels op havo 5-niveau. Het is een populair onderdeel uit 

de Cambridge English-reeks omdat het vaak het minimumniveau is dat vereist is voor 

universitaire programma's in Engelstalige landen. 

Wanneer een leerling klaar is voor het FCE-examen, dat is voor de meeste leerlingen zo 

rond de derde klas, communiceren we daarover tijdig met diegene en u als ouders. Dit in 

verband met de kosten die aan de examens verbonden zijn. Uw kind hoeft geen examen te 

doen. 

Door deelname aan de Cambridge-stermodule kan een leerling vlotter door de Engelse 

basis- en keuzemodules heengaan. Dat hoeft niet. Iedere leerling is welkom om aan deze 

stermodule mee te doen. Voor de een betekent dat beter worden in iets waar hij al goed in 

is of het behalen van een officieel examen; voor de ander is het een extra omdat diegene 

bijvoorbeeld nog niet zoveel Engels had op de basisschool. De docenten houden het niveau 

van hun leerlingen in de gaten; zij hebben ervaring hierin en kennen de mogelijkheden om 

bijvoorbeeld te versnellen of verdiepen wanneer dat aan de orde is. Het is fijn dat een 

leerling dit zelf ook bespreekt met zijn docent wanneer hij het gevoel heeft dat het te 

makkelijk wordt. Natuurlijk is het belangrijk dat hij dit ook deelt met zijn coach.   

 

Resultaten Diatoetsen 

Eerder informeerden we u over de afname van de Diatoetsen. Deze was voor de 

herfstvakantie. Vrijwel alle leerlingen hebben de Diatoetsen afgerond (drie 0-metingen 

Nederlands, één 0-meting wiskunde en twee 0-metingen Engels). De resultaten zijn binnen. 

De coach bespreekt deze in het coachgesprek en tijdens het eerstvolgende 

driehoeksgesprek. 

Leerlingen met een resultaat onder de streefscore op Diatekst (begrijpend lezen) kunnen 

zich inschrijven in een maatwerkuur Nederlands begrijpend lezen. Ze werken dan aan een  

keuzemodule. Dit maatwerkuur is vanaf maandag 25 november wekelijks van 9.15 tot 10.30 

uur. Gijs Wasseveld is de begeleidend docent. De docent Nederlands en de coach 

attenderen de leerling op dit maatwerkuur.  

 

Speciale maatwerkuren 

Tot de kerst kunnen leerlingen zich inschrijven voor twee speciale maatwerkuren. We 

monitoren deze uren, kijken of en hoeveel animo ervoor is en of we deze maatwerkuren na 

de kerst al dan niet voortzetten en op welke manier. 

Maatwerkuur ICT (iedere woensdag van 13.15 tot 14.30 uur door Nick Wenneker): Heb je 

een vraag over het opslaan van documenten, Word, PowerPoint, Excel, mail/Outlook of 

Som? Dan kun je die tijdens dit maatwerkuur stellen. Bespreek met je coach dat je dit 

maatwerkuur volgt en welke vragen je precies hebt, zodat je goed voorbereid naar de les 

komt. 



 

Maatwerkuur studievaardigheden (iedere maandag van 13.00 tot 14.30 uur door collega 

Marlies Taal): aan de slag met plannen van je schoolwerk, samenvatting en mindmap 

maken, woordjes/zinnen leren en zelfkennis & reflectie. 

Vanzelfsprekend kan een leerling terecht bij de ‘gewone’ maatwerkuren van alle 

vakgebieden (ter info: voor Frans is er een extra maatwerkuur bij gekomen). Daarnaast zijn 

er de stilte-maatwerkuren in de mediatheek en A06.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage in termijnen 

Afgelopen week ontvingen ouders een brief met informatie over de vrijwillige 

ouderbijdrage en het verzoek die over te maken naar de school. De facturen zijn inmiddels 

verstuurd. Het is mogelijk in termijnen te betalen. We bieden daarin 'maatwerk’. U kunt 

een berichtje sturen naar Leny Boekholt van de financiële administratie via 

l.boekholt@eligant.nl. Natuurlijk kunt u ook even bellen (0575 590940) om te overleggen 

wat de mogelijkheden zijn.   

 

Maatwerkuren 

Onderstaande is bij onze leerlingen bekend en ook voor u handig om te weten. 

▪ In het maatwerkuur kies je zelf waaraan je werkt. Voorkeur heeft dat je werkt aan 

het vak dat de betreffende docent geeft. Wanneer je daarmee klaar bent, dan ga je 

verder met werk van jouw keuze. 

▪ De coaches en docenten kunnen je, als het nodig is, helpen bij het inschrijven voor 

de maatwerkuren.  

▪ Tot 12 uur van tevoren kun je je inschrijven voor de maatwerkuren. Hetzelfde geldt 

voor veranderen van een maatwerkuur. 

▪ Vanwege je planning is het het handigst om je per week in te schrijven voor 

maatwerkuren.  Zo houd je overzicht en kun je het maatwerkuur kiezen dat je op 

dat moment nodig hebt. Elke maandag om 08:00 worden de maatwerkuren voor de 

week erop in SOM geplaatst. 

▪ Voor de keuzemodules van BO en de kunstvakken (beeldend, muziek en theater) 

schrijf je je voor een aantal weken in. Je kiest voor deze vakken namelijk een 

specifieke keuzemodule (zoals ‘frisbee’ bij BO of ‘We will rock you’ bij kunst). Eén 

keer per week volg je dit maatwerkuur van jouw keuze, steeds hetzelfde uur bij 

dezelfde docent. De periodes zijn ongeveer 6 weken (dat ligt ook aan vakanties 

bijvoorbeeld). De docenten houden je daarover op de hoogte. 

▪ Maatwerkuren zijn verplichte lestijd. Wanneer je niet bent ingeschreven dan krijg je 

een gesprekje met een collega van het leerlingencentrum. Ook is je coach op de 

hoogte. Wanneer het te vaak gebeurt, bespreken we dit met jou en je ouders.  

▪ Naast de maatwerkuren per vakgebied zijn er stilte-maatwerkuren: 

• werken in de stilteruimte (A06) – dagelijks 1 of 2 maal 

• werken in de mediatheek (C15) – dagelijks 2 maal 

▪ Gedurende het jaar bieden we speciale maatwerkuren aan. Je coach informeert je 

daar dan over. 
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Gevonden en verloren 

Leerlingen die iets kwijt zijn, kunnen terecht bij het leerlingencentrum en ook bij de 

receptie van Het Stedelijk. Op dit moment zoeken we dringend naar een zwarte gymtas met 

bedrukking “NED”. Mocht u die thuis zien en hij is niet van uw zoon of dochter, dan vinden 

we het fijn als deze bij het leerlingencentrum wordt afgegeven. Dank jullie wel voor de 

medewerking. 

 

Teammededelingen 

We zijn blij dat collega Ferdi van Gessel zijn lessen mens & wereld en de maatwerkuren na 

de herfstvakantie allemaal heeft opgepakt. Ook zijn coachtaken neemt hij weer op zich. 

Betreffende leerlingen zijn op de hoogte. Leerlingen en ouders ontvangen via Ferdi van 

Gessel een uitnodiging voor het driehoeksgesprek.  

In week 50 draaien de kunstvakken weer door en dat kan betekenen dat er wat kleine 

roosterwijzigingen zijn. Check dan dus extra goed het rooster. 

 

Bericht van de deelraad 

Onze deelraad is 31 oktober voor het eerst bijeengekomen. Anke Klein Hulse en Bert 

Zwierenberg vertegenwoordigen de ouders in de deelraad. Gijs Wasseveld en Edith 

Nijenhuis zijn namens het Eligant-personeel vertegenwoordigd. Na een voorstelrondje is in 

deze vergadering een aantal teambesluiten van vóór de zomer 2019 met terugwerkende 

kracht goedgekeurd. De ouderbijdrage, het schoolplan en de wijze van vaststelling van de 

onderwijstijd kregen instemming. De volgende vergadering staat gepland op maandag 16 

december; dan sluit er ook een leerling aan.  

Door de samenwerking tussen de moederscholen is er op het vlak van 

medezeggenschap een uitdaging ontstaan om dit zo goed mogelijk (zowel wettelijk als 

werkbaar) vorm te geven. Dit jaar wordt gebruikt als overgangs- en voorbereidingsjaar. 

Over de totstandkoming en verdere vervolg van de medezeggenschap communiceren we 

later uitgebreid naar ouders en personeel. Er is een werkgroep ingesteld die in opdracht 

van Achterhoek VO en in samenwerking met juristen (kaders voor) de nieuwe MR-

regelementen gaat opstellen. Over de voortgang worden alle betrokkenen geïnformeerd. 

Voor vragen of inbreng kunt u voor nu terecht bij Sem van der Ree 

(s.vanderree@eligant.nl).  

 

Musical Annie 

Dankzij een tip van een betrokken ouder (waarvoor heel veel dank) hebben we in overleg 

met Orpheus een korting kunnen regelen om samen met de leerlingen naar deze musical te 

gaan. De kosten bedragen €30,- (i.p.v. €60) per leerling. Wel gaan we op een andere datum: 

26 maart 2020. Er wordt gekeken of er extra kaartjes beschikbaar zijn bij Orpheus. Indien 

uw kind alsnog interesse heeft om mee te gaan, dan kunt u dit kenbaar maken door een 

berichtje te mailen naar Nikita Nieuwkerk via n.nieuwkerk@eligant.nl. Mailen kan tot en 

met 22 november. Uw kind komt op de wachtlijst en wij doen ons best! 

 

mailto:s.vanderree@eligant.nl
mailto:n.nieuwkerk@eligant.nl


 

Gezondheidsonderzoek van de GGD in klas 1 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de 
scholen, de kinderen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort 
het gezondheidsonderzoek van alle leerlingen uit klas 1 bij. Uw kind krijgt daarom een 
uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Hij/zij vult van tevoren thuis de digitale 
vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’ in. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld gezondheid, 
voeding, verslavende middelen en de omgang met leeftijdsgenoten. Uw kind krijgt meteen 
online tips.  
 
Voor het onderzoek wordt uw kind uit de klas opgehaald. Er wordt gesproken over de 
antwoorden op de vragenlijst. Ook worden lengte en gewicht gemeten. Ouder(s)/ 
verzorger(s) hoeven niet bij dit gezondheidsonderzoek aanwezig te zijn. 
 
Een filmpje over het onderzoek vindt u op onze website www.ggdnog.nl/GO1. Hier vindt u 
ook meer informatie over de vragenlijst, privacy en andere veel gestelde vragen.  
 
Wilt u tóch aanwezig zijn bij het gesprek of wilt u vooraf iets bespreken? Dat kan. Stuur u 
dan gerust een e-mail aan  
Ine Halkers 
jeugdverpleegkundige GGD Noord- en Oost-Gelderland  
i.halkers@ggdnog.nl 
 

 

Belangrijke data 

• 3 december: op of rond deze datum plannen de coaches de driehoeksgesprekken 

waarvoor leerling en ouders een uitnodiging ontvangen. Leerlingen die nog één of 

meer modules moeten afronden, kunnen door hun docent verzocht worden hiervoor 

op deze dag naar school te komen.  

• 5 december: het vieren van Sinterklaas met de klas van 13.15 uur tot 15.30 uur. 

• 6 december: de jeugdverpleegkundige start op school met de 

gezondheidsonderzoeken GGD (loopt door tot maart). 

• 13 december: Paarse Vrijdag (zie: https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/). 

• 6 januari: CAO-dag; omdat we traditiegetrouw met een 'teamnieuwjaarswens’ 

starten, is er géén les. 
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