
 

 

 

 

           

         Vrijdag 18 okober 2019 

Stermodules 

Zoals u weet gaven leerlingen afgelopen week aan welke stermodules ze willen volgen. De 

belangstelling is echt overweldigend. Na een hoop gepuzzel en geschuif zijn we op een mooie 

verdeling uitgekomen. Deze verdeling mailden we aan elke leerling persoonlijk in Outlook. Dit 

bespraken we ook in de dagstart met de klas. Graag ontvangen we vóór 23 oktober of de indeling zo 

akkoord is. In de mail staat uitgelegd hoe dit moet. Mocht uw zoon of dochter geen mailtje hebben 

ontvangen en heeft hij/zij zich wel ingeschreven, mail dan naar s.vanderree@eligant.nl. Ook als u 

vragen heeft, kunt u natuurlijk even mailen. 

 

Kleine roosterveranderingen 

Omdat muziek, beeldend en theater steeds gevarieerde lessen aanbieden, verandert er soms wat in 

het rooster. Zo ook nu. Na de herfstvakantie is het rooster van uw kind net wat anders ingedeeld. 

Daarnaast is er voor de havo- en atheneumklassen een extra lesuur voor bo, o&o en kunst. Dat is het 

SPOOK-uur (SPort, O&O en Kunst). De gymnasiasten volgen op een ander moment klassieke talen in 

deze tijd.  

 

Vanuit de driehoeksgesprekken 

Op of rond 2 oktober waren de eerste driehoeksgesprekken. Het is mooi te zien hoeveel leerlingen 

en ouders er op de dag zelf naar school kwamen voor deze eerste ronde. Het levert meteen ook 

weer mooie feedback en vragen op: 

Welke modules zijn er? Wanneer u met uw kind in som kijkt, kunt u per vakgebied zien welke 

modules er zijn. Navigeer naar ‘cijfers’. Onder P1 staan de basismodules, met een korte beschrijving. 

Deze modules moeten alle leerlingen voldoende afsluiten. Onder P2 staan de keuzemodules. 

Leerlingen kiezen uit dit aanbod zelf een aantal modules (de docent geeft het aantal aan; dit komt 

ook in Som te staan).  

Welke maatwerkuren zijn er? Vanuit alle vakgebieden zijn er één of meerdere maatwerkuren per 

week. Daarnaast is er de mogelijkheid om onder begeleiding rustig te werken in de mediatheek en in 

het stiltelokaal. Na de herfstvakantie start er een maatwerkuur ICT, voor leerlingen die hun ICT-

vaardigheden willen verbeteren. Ook een maatwerkuur ‘studievaardigheden’ staat op de planning. 

Momenteel is een klein groepje leerlingen in een maatwerkuur bezig met 'stevige stap in de 

brugklas’, waar dit onderwerp deel van uit maakt. Deze module die 6 ‘lessen’ telt, herhalen we.  

Afsluiten van de modules. Leerlingen sluiten een module af met in ieder geval een voldoende. Over 

een van hen kregen wij terug dat zij bij wiskunde, na de afsluiting net niet voldoende te hebben 

gemaakt, beter wist waar ze mee bezig was. Ouder: “Na twee keer een ‘toets’ sloot mijn kind een 

basismodule wiskunde af. De eerste keer zat ze nog net niet op koers. Na de tweede keer wel. Toen 

begreep ze het ook echt”.  
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Leerlingen zoeken hun weg in de digitale middelen zoals Som, Digiwelt, Learnbeat, Sportfolio-app et 

cetera. Ook wij merken dat het af en toe nog lastig is. Daarom komt de vakdocent steeds terug op 

waar de informatie staat. We willen graag dat het voor iedere leerling helemaal duidelijk is. Het is 

mooi te zien hoe leerlingen elkaar de weg hierin wijzen en helpen.  

Opvallend is de manier waarop de leerlingen zich hadden voorbereid op het gesprek: samen met 

hun coach in de dagstart en ook thuis met jullie als ouders. Veel leerlingen namen ook al de leiding 

in hun gesprek. Coaches waren daarvan echt onder de indruk.  

Ouder: “Mijn kind gaat nog steeds fluitend naar school en komt blij weer thuis.  

Daar zijn we echt blij mee.”      En wij ook! 

 

Jeugdgezondheid (JG) op school 

In de bijlage vindt u een brief van de GGD over jeugdgezondheid. 

 

Lesflitsen 

Bij o&o werken leerlingen aan de module ‘veiligheid’. Afgelopen week 

stond ‘veiligheid in het lab’ op het programma. Na de uitleg en een 

aantal demonstraties gingen ze zelf aan de slag met de bunsenbrander.  

 

 

 

 

 

 

In de beeldende kunstles maakten leerlingen een zelfportrettenreeks waarin ze zichzelf op verschillende 

manieren in beeld brengen. Op de foto's maken ze Artsy Selfies waarin ze een artistieke toevoeging doen 

in het zelfportret. 

 

Wanneer u ons volgt op Facebook, ziet u af en toe een bericht van wat er speelt op het Eligant. 

https://www.facebook.com/Eligant-Lyceum-212152282995021/ 
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Herfstontbijt voor de herfstvakantie 

Op initiatief van leerlingen ontstond het herfstontbijt. Een aantal klassen koos voor spellen. En zo 

sloot iedereen deze eerste periode tijdens de dagstart op een vrolijke en gezellige manier af. Het 

rook heerlijk in school naar poffertjes, gebakken eieren, bacon… en overal blije gezichten. Wat een 

goed idee      ! 

 

 

 

 

Wij wensen jullie allemaal een fijne herfstweek! Tot snel! 

Hartelijke groet, 

Team Eligant 


