
 

 

 

 

 

N i e u w s b r i e f         6 december 2019 

 
Na bijna 207 driehoeksgesprekken... 
Deze week vond de tweede ronde driehoeksgesprekken plaats. Het waren weer 
waardevolle momenten voor leerlingen, ouders en coaches. Met het team bereiden we de 
driehoeksgesprekken altijd voor (en natuurlijk met de leerlingen) en we bespreken de 
gesprekken ook na. We zijn continu aan het verbeteren en het is fijn dat velen van jullie 
daarin met ons meedenken. Waar we mede door de gesprekken de komende tijd aan 
werken is onder andere het volgende: 

 een routekaart voor leerlingen (voor wie dit nodig heeft). Op deze routekaart 
vermelden we bijvoorbeeld de uitleg van de scores A/B/N, wat te doen bij een B of 
N; de verschillende digitale leeromgevingen en hoe er te komen; 

 in ieder vaklokaal komt een poster met daarop alle basis- en keuzemodules van het 
betreffende vakgebied en ook het aantal uren dat daaraan besteed moet worden; 

 SOM: als coaches hebben wij een totaaloverzicht in matrixvorm waarin we kunnen 
zien hoe ver de leerlingen zijn. We streven ernaar een dergelijk overzicht voor de 
leerlingen zichtbaar te maken, zodat kinderen (samen met hun ouders) ook een 
totaaloverzicht hebben. 

 

Leerlingencirkels 
In de week van 25 november deelden leerlingen in de leerlingencirkels hun bevindingen van 
de eerste 3 maanden op het Eligant met ons team; de docenten en het Leerlingencentrum 
luisterden in een buitencirkel mee. Deze cirkels deden we voor het eerst en vonden iedere 
ochtend plaats. Dit leverde veel waardevolle tips en feedback op, waarmee we al bezig zijn 
en nog verder mee aan het werk gaan. We spraken onder andere over de dagstart, 
maatwerkuren, pauzes, lessen en schoolwerk.  

Leerlingen gaven achteraf aan, dat ze het waarderen gehoord te worden en vinden het fijn 
om ook op deze manier mee te denken en te praten. Zoals een leerling het verwoordde: 
“dat hoort ook echt bij dit onderwijs”. Veel dank aan de leerlingen die vrijwillig en nog voor 
de lessen hieraan meededen. Na de Kerstvakantie informeren we leerlingen, ouders en 
collega’s nader over de opbrengsten. 

Een praktische vraag in een leerlingencirkel (en driehoeksgesprekken) was het opladen van 
de elektrische fiets. Daarop hebben we inmiddels antwoord: wanneer dat nodig is, kan dat 
bij het Leerlingencentrum. Meld je daar en zij helpen je verder. 

 

 

 



 

Sinterklaas op het Eligant 
In alle klassen werd gisteren Sinterklaas gevierd. Natuurlijk bracht de Sint ook een bezoekje, 
samen met een aantal (leerling)pieten. Het was zo gezellig! Dank aan alle leerlingen en 
collega’s voor deze fijne middag 😊😊 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paarse vrijdag 13 december 
De tweede vrijdag in december is het Paarse vrijdag. Door het dragen van de kleur paars 
kan iedereen zijn steun tonen voor sekse, gender en seksuele diversiteit. Doen jullie ook 
mee? Meer informatie op https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/. 

 
Goede doelen: samen in actie voor een ander dichtbij 
Donderdag 19 december gaan we samen met alle leerlingen van de locatie Isendoornstraat 
geld inzamelen voor twee goede doelen dichtbij: 

• voor kinderen van gezinnen in 
Zutphen die in armoede leven 
(via Nationaal Fonds Kinderhulp: 
https://www.kinderhulp.nl/) 

• voor onderzoek om levens van 
mensen met type 1 diabetes te 
verbeteren en om genezing 
mogelijk te maken (via JDRF, dat 
droomt van een wereld zonder 
type 1 diabetes: 
https://www.jdrf.nl/) 

Beide goede doelen presenteerden zich donderdagochtend. Het was muisstil tijdens de 
presentaties en allemaal weten we nu dat geld voor deze twee doelen heel hard nodig is.  

 

https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/
https://www.kinderhulp.nl/
https://www.jdrf.nl/


 

Test studievaardigheden en workshops 
Op dinsdag 10 december neemt Lyceo een studievaardighedentest af bij alle leerlingen (zie 
ook bijgaande brief). Het testresultaat laat van leerlingen onder andere zien of ze op de 
goede weg zijn, of ze over de basisvaardigheden beschikken om zelfstandig op onze school 
bezig te zijn. De coach ontvangt de uitslagen en zal samen daar samen met de leerling naar 
kijken. Wanneer er blijkt dat bepaalde vaardigheden nog beter kunnen, bieden we speciale 
workshops aan (gegeven door Lyceo) om aan die vaardigheden te werken. We bieden vier 
verschillende workshops aan en er komt aan bod:  

1. plannen; 
2. herhalen/woordjes leren; 
3. mindmap/formule-overzicht maken; 
4. reflecteren: wat is het en hoe pas je het toe? 

De kosteloze workshops duren 6 tot 8 weken, worden gegeven in groepjes van maximaal 15 
leerlingen gedurende een maatwerkuur tussen de Kerst- en voorjaarsvakantie. Na afloop 
neemt Lyceo de test weer af. In de driehoeksgesprekken van maart delen de coaches de 
resultaten en voortgang natuurlijk ook met ouders. 

 

Uit de serie: bijzondere ontmoetingen op de gang van het Eligant Lyceum 
De eerste dag, ik werk aan de muurschilderingen, 
word ik aangesproken door een solitair klein meisje. 
Ze kijkt me doordringend aan. ‘Meneer, kunt u mij 
zeggen wie die schildering gemaakt heeft?’, vraagt ze 
in volle ernst. Even zo ernstig antwoord ik haar terug. 
‘Ja, dat ben ik, overigens samen met leerlingen’. Haar 
blik verinnerlijkt zich en tast in onpeilbare diepte naar 
het vervolg. ‘Oh, nou misschien wilt u hen dan 
zeggen, en u natuurlijk ook, dat ik het erg mooi 
gemaakt vind’. Ik voel meteen dat ik hier niet slordig 
mee kán en mag omgaan.  Even zo ernstig en 
zorgvuldig op mijn woorden kauwend, antwoord ik: 
‘Dank je wel voor de moeite die je neemt om ons dat 
te vertellen. Ik zal het doorgeven’. Haar blik laat mij 
los en ze loopt weer verder. De rugzak met veel 
donuts erop geprint wordt steeds kleiner totdat ze uit 
mijn zicht verdwenen is. Karel 

  

 

Stermodules 
Na de Kerstvakantie starten er vanuit sport en kunst nieuwe stermodules. We 
communiceren de mogelijkheden voor de vakantie.  

Zoals we eerder communiceerden zijn we ook bezig met stermodules filosofie, o&o 
en vanuit de natuurvakken. Deze starten vooralsnog begin maart.  

 

Karel met leerlingen aan het werk in de 
gangen van de A-vleugel 

 



 

Kaartverkoop 538 schoolfeest 
Op woensdag 18 december is er een schoolfeest van 19.00 – 22.00 uur in de grote aula. 
Vanaf woensdag 11 december t/m vrijdag 13 december kunnen leerlingen in de tweede 
pauze een kaartje kopen bij het Leerlingencentrum. Een kaartje kost 5 euro. Dit is inclusief 
een consumptie.  
 

 

Speculaaspoppenloop 
Zaterdagochtend 30 november heel vroeg stonden onze deelnemers van de stermodule 
duursporten klaar voor de start van de Speculaaspoppenloop. Het was een vrolijke boel 
met vooral veel sportiviteit. Onze leerling Levi kwam als eerste over de finish.  

Super gedaan allemaal! 
 

 
 

 

Gezonde schoolkantine 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bij ons op school een gezonde keuze kunnen maken 
als zij wat eten uit onze kantine of de automaten. Daarom is er besloten dat de zakjes soep 
plaatsmaken voor diverse rijstwafels. De kantine/cateraar werkt bij dit soort beslissingen 
samen met het Voedingscentrum. Samen werken zij aan een gezonde school. De komende 
tijd zullen we in samenwerking met hen en de GGD verder werken aan dit onderwerp. We 
houden jullie op de hoogte. 

 

Afsluiting stermodule musical 

Vandaag sloten de leerlingen die meededen aan de 
stermodule musical hun 6 weken spetterend af met 
verschillende scènes uit High School Musical. Er werd 
geacteerd, heel zuiver gezongen en energiek gedanst.  

Wat zit er toch een talent in onze school! 

 

 



 

 

Belangrijke data 

maandag 16 en dinsdag 17 december Activiteitendagen op school 
woensdag 18 december Leerlingen zetten zich in voor een ander op een 

zelfgekozen locatie en anders op school 
woensdag 18 december 538 schoolfeest van 19.00-22.00 uur 
donderdag 19 december Marathondag: via SOM schrijven leerlingen zich in bij een 

marathon naar keuze. Schooltijden zijn die dag afwijkend. 
vrijdag 20 december Kerst met de klas van 9.30 tot 11.30 uur 
vrijdag 20 december Om 15.00 uur gaat de school met kerstvakantie. Op 6 

januari zijn we er weer. 
maandag 6 januari 2020 Leerlingen vrij (zie vorige nieuwsbrief en schoolgids)  

 

Actualiteit in de klas in dichtvorm - Door Youri van Leeningen uit 1e 

Sinterklaas is alweer een tijdje in het land 
 En nog altijd is er van alles aan de hand. 
 

Er komt waarschijnlijk een Elfstedentocht, 
 dat wordt tenminste onderzocht. 
 

Chantal Janzen presenteert straks het Eurovisie Songfestival   
En dat wordt niet gehouden in een sporthal. 
 

Dat doet ze samen met Jan Smit. 
 Hij zorgt voor iets meer pit 
 

Marco van Basten zei iets stout 
 en dat is natuurlijk hartstikke fout. 
 

In de Filipijnen was een orkaan, 
 en wij zitten niet op het Kompaan.  
 

Er was een NL-alertbericht  
en dat was niet alleen in Maastricht. 
 

Max Verstappen werd bij de WK derde in de eindstand 
 en dat staat vast ook wel in de krant 
 

In Den Haag is een kind van 9 aangehouden 
 en dat kind was ook nog eens verkouden! 
 

De advocaat van Trump was in Oekraïne  
en zijn vrouw heet geen Caroline 
 

Vandaag is het code geel, 
 dat meldt althans het personeel  
 

Dit was mijn gedicht 
 bedankt voor het lezen van dit bericht. 
 
 

Voor nu een fijn weekend en tot de volgende nieuwsbrief! 


