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Nieuws van het Eligant 13-02-2020 
 
Update ouderavond 21 januari 
Wat fijn dat jullie op 21 januari met zoveel ouders op onze ouderavond kwamen. Tijdens de avond 

presenteerden de vakgebieden waar ze dit jaar met de leerlingen aan werken. We deelden ook de 

punten waar wij als team aan werken, wat we verbeteren en wat we verder ontwikkelen. Dit alles  

mede dankzij jullie feedback. Aansluitend keerden veel ouders terug in de schoolbanken en volgden 

een vakles op z’n Eligants. De tops en tips die velen van jullie voor ons achterlieten hebben we 

verwerkt en namen we mee in de verbeteracties.  

Inmiddels is er een aantal punten in gang gezet: 

1. Eligantplanner: sinds maandag 27 januari hebben alle klassen een vaste dagstart om 8.45 uur. In 

de dagstart is de Eligantplanner een vast onderdeel. De eerste geluiden van onze leerlingen zijn 

positief. Ze noemden ook onderstaande (verbeter)punten die we uiteraard meenemen in de 

definitieve versie.  

✓ Het moduleoverzicht wordt gewaardeerd 

✓ Graag lestijden en een to do-list opnemen 

✓ Driehoeksgesprekken, vakanties en vrije dagen vermelden 

✓ Goed dat ik in de planner moet invullen wat ik in een maatwerkuur ga doen 

✓ Het zou fijn zijn als er nog meer schrijfruimte komt in een volgende editie 

We verwerken de feedback en na de voorjaarsvakantie krijgen alle leerlingen een planner 

van voorjaarsvakantie t/m meivakantie. We blijven feedback verzamelen. Komend 

schooljaar resulteert dat in een Eligantplanner voor alle tweedeklassers en ook voor de 

brugklas maken we er een.  

Leerlingen die het plannen al goed onder de knie hebben, zijn ook enthousiast over de 

planner. Zij helpen medeleerlingen en voorzien ons van goede tips.  

 

2. Routekaart: deze verwerkten we in de planner en deze blijft daar.  

 

3. Overzicht modules: in de planner staat een overzicht van de modules (basis en keuze) van ieder 

vak en ook van het aantal modules dat de leerling moet afronden. Per vak hangt dit overzicht in 

posterformaat in het vaklokaal. Vanzelfsprekend is dit ter ondersteuning van de uitgebreide 

informatie die in SOM staat per vak en per module. Verder zijn we in gesprek met de 

vakdocenten over onder andere het totale aantal modules. Bij een aantal vakken zijn we iets te 

ambitieus van start gegaan qua aantal. Zodra er iets wijzigt in het programma informeert de 

docent de leerlingen. Wij houden u op de hoogte.  

 

4. Maatwerkuren: in de planner geeft de leerling ook aan wat hij in de gekozen maatwerkuren gaat 

doen. Dat is voor de leerling helpend en ook belangrijk voor de docent, die hiermee beter aan de 

individuele wensen tegemoet kan komen. De docent checkt dit aan het begin van het uur bij de 

leerlingen. Ieder einde van een maatwerkuur kijkt de leerling of het doel gehaald is en vraagt de 

docent hiernaar.  
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Aan een maatwerkuur kan een onderwerp of thema gekoppeld zijn waaraan de docent in dat 

uur speciale aandacht geeft. Dat vermelden we in SOM. Vanzelfsprekend herhalen we deze 

thematische uren geregeld. Docenten zullen hier ook in de les op wijzen. 

 

Na de voorjaarsvakantie zijn alle maatwerkuren vakgericht. We spreken af dat de leerling bij het 

maatwerkuur altijd start met werken aan het vak waarvoor hij zich inschreef. In het stilte-uur en 

de mediatheek kunnen leerlingen zelf hun keuze maken. Wel noteren ze in de planner wat ze 

gaan doen.  

 
Focusweek 
De week voor de voorjaarsvakantie werken leerlingen onder begeleiding van hun vakdocent. We 
besteden deze week aan het afronden van modules. In deze week plannen we de maatwerkuren 
vast in voor alle leerlingen en hebben leerlingen de hele week les met de stamklas. Uitzondering zijn 
de keuzemodules bewegingsonderwijs en kunst. Leerlingen vinden dit terug in hun rooster. Wanneer 
een leerling voor alle vakken de basismodules af heeft, kan hij in overleg met de vakdocent met een 
nieuwe module starten of verder werken aan de keuzemodules waar hij mee bezig is. Docenten 
verwerken de afgeronde modules meteen in SOM. Zo gaan we allemaal goed de voorjaarsvakantie 
in. 
 
 
Driehoeksgesprekken 
Op 2 en 3 maart is de derde ronde driehoeksgesprekken. Van de coach krijgen jullie de uitnodiging 
hiervoor. Tijdens dit driehoeksgesprek krijgen jullie ook een overzicht van de vorderingen van je 
kind.  
 
 
Inloopuur voor ouders 
Tijdens de ouderavond afgelopen 21 januari kondigden we aan een aantal inloopuren voor ouders te 
plannen. Tijdens het inloopuur bent u welkom om met ons in gesprek te gaan over ons concept en 
vragen te stellen. Het moment is dus niet bedoeld voor individuele vragen over uw kind. Daarvoor 
kunt u altijd terecht bij de coach. De data van de ouderinloopuren: 

✓ donderdag 2 april 
✓ dinsdag 19 mei 
✓ maandag 22 juni 

De uren zijn steeds van 15.30 tot 16.30 uur in lokaal A23. 
 
 
Technasium 
Ons technasium is klaar. Sinds 25 januari vinden alle lessen onderzoeken & ontwerpen plaats op de 
eerste verdieping van de A-vleugel. Leerlingen genieten van deze nieuwe werkplaats en ook onze 
docenten zijn heel blij dat deze klus geklaard is en dat zij weer op een vaste en professionele plek 
aan het werk kunnen. We gaan dit jaar verder met de het professionaliseren van ruimtes voor de 
bètavakken biologie, natuur- en scheikunde op de tweede verdieping van de B-vleugel. Veel dank 
aan iedereen die een bijdrage leverde aan de totstandkoming van het technasium.  
 
 
Spin met ons mee in de strijd tegen kanker 
Vanuit de stermodule sport op vrijdag 21 februari om 14.45 uur fietsen de leerlingen mee in de 
spinningmarathon. Alle leerlingen zijn welkom, een aantal collega’s fietst ook mee en we hopen dat 
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er ouders aansluiten. Opgeven kan bij Teun van Loon via t.vanloon@eligant.nl. De marathon is bij 
Basic Fit aan de Dreef 10, achter het station in Zutphen. 
 
 
 
 
Open dag en proeflessen 
Op 1 februari was onze open dag. We zijn trots op alle leerlingen die deze dag hielpen. Zij zijn de 
Eligant-ambassadeurs en deelden hun ervaringen met de toekomstige brugklassers. En dat deden ze 
goed en met plezier. Dat was ook iets wat we terugkregen van bezoekers: ‘Wat een blije kinderen en 
wat leuk dat ze op zo’n open manier aan het werk zijn.’ Veel dank aan jullie allemaal. Ook veel dank 
aan de ouders die ons hielpen en met ouders van toekomstige leerlingen in gesprek gingen en 
vragen beantwoordden.  
 
Op 11 en 12 februari volgden toekomstige brugklassers de proeflessen en nu is het wachten op de 
aanmelding die op 1 maart van start gaat.  
 

Inspirerende ouderavond 19 maart met spreker Marcel van Herpen 
Donderdag 19 maart krijgt de ouderavond van dinsdag 21 januari een vervolg. We delen dan met 
jullie de voortgang van 21 januari tot dan. We zijn ook blij dat Marcel van Herpen die avond op 
school is om ons, ouders en team, mee te nemen in de wereld van coaching. Marcel is echt een 
geweldig spreker en vanuit al zijn ervaring en expertise en met praktijkvoorbeelden vertelt hij over 
de rol van de coach voor ons als team en voor jullie als ouders. Immers het zijn jullie kinderen en 
onze leerlingen die het moeten doen, maar niet alleen en dus is een coach een must. Noteer de 
avond alvast in uw agenda. 
 
Lees hier meer over de spreker van 19 maart: https://www.marcelvanherpen.nl/ 
 
 
Nieuwe ronde stermodules 
Na de voorjaarsvakantie start er een nieuwe ronde stermodules. Voor de vakantie krijgen leerlingen 
in de dagstart een seintje van de coach om zich in te schrijven voor de modules. Dat gaat net als 
vorige keer via SOM. Ter informatie onderstaand het aanbod voor dit moment. 
 

  HELE SCHOOLJAAR   AANBOD TUSSEN VOORJAARSVAKANTIE EN MEIVAKANTIE 

maandag  Cambridge Engels  - 

dinsdag  Cambridge Engels 
 

 Natuurwetenschappen 

Wekelijks behandelen we een onderwerp op het gebied van 

natuurkunde, scheikunde, biologie of overstijgend. Je gaat 

voornamelijk zelf aan de slag. Onderwerpen waarmee je aan 

het werk gaat zijn o.a. eigen DNA isoleren, onderzoek aan 

blikje Coca Cola, Milk & Fruit maken/proeven, 

spectrofotometer maken, zonnecel maken, forensisch 

onderzoek in een notendop, bioplastic maken, ect. 
   Beeldende kunst in de remix 

Je gaat laat je inspireren door een beroemd kunstenaar en 

maakt een 'remix' kunstwerk waarin jouw kunst samenkomt 

met de kunstwerk(en) van deze kunstenaar. 
woensdag 
 

 Cambridge Engels 
 

 Word een filosoof! 

mailto:t.vanloon@eligant.nl
https://www.marcelvanherpen.nl/
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woensdag In deze module maak je kennis met filosofische vragen, ga je 

op zoek naar dilemma’s en oplossingen en leer je denken als 

een echte filosoof. 

 Spaans 
 

 Dutch DJ’s 

Nederlandse DJ’s zijn beroemd over de hele wereld. 

Producers als Martin Garrix, Hardwell en Afrojack domineren 

al jarenlang de hitlijsten. Hoe is dat zo gekomen? Wat maakt 

hun muziek zo populair? In deze module leer je over het 

ontstaan van elektronische muziek en de opkomst van de DJ. 

Ook speel je hits van bekende producers zoals Avicci en 

Martin Garrix en ontwikkel je eigen elektronische tracks met 

behulp van de iPad. 

   Atletiek meerkamp 

In deze stermodule maak je kennis met verschillende 

atletiekonderdelen zoals de sprint, kogelstoten of 

hoogspringen en leer je de techniek nog beter toe te passen. 

In de laatste les houden we een echte wedstrijd, 

georganiseerd voor en door jullie zelf. Wie weet word je wel 

gescout als atletiektalent en mag je misschien meedoen aan 

Olympic Moves, het Nederlands kampioenschap voor 

middelbare scholieren. 

   Creatief schrijven 

Met taal kun je puzzelen en kun je zeggen wat je denkt en 

wat je voelt. Deze module motiveert en stimuleert je om zelf 

creatief met taal om te gaan en daardoor zelfvertrouwen en 

plezier in taal te ontwikkelen. 

donderdag  School en media  - 

vrijdag    13 in de oorlog 

Gebaseerd op de tv-serie 13 in de oorlog duiken we in de 

Tweede Wereldoorlog en gaan we zelf scènes maken en 

spelen! Wie weet maken we wel onze eigen aflevering of 

maken we een mini-voorstelling. 

  Flashmob 
In de stermodule Flashmob gaan we a-capella (zingen, 

zonder instrumenten) een nummer instuderen. Dit nummer 

presenteren we aan het eind van de module in het centrum 

van Zutphen in de vorm van een Flashmob. 

   Training geven en krijgen 
In deze stermodules ga je meemaken hoe het is om training 
te geven en te krijgen. Je gaat heel veel sporten doen, maar 
ook kleine spellen aan elkaar presenteren en als klap op de 
vuurpijl mag je alles wat je hebt geleerd in praktijk brengen 
bij een sportclub naar keuze. 

 
 
Eligant Buiten 
Per schooljaar 2020-2021 start er een brugklas Eligant Buiten. ‘Buiten’ omdat deze klas niet in 
Zutphen maar in Vorden komt. Ook gaan leerlingen geregeld ‘buiten’ aan de slag. Ze krijgen 
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onderwijs volgens het onderwijsconcept van het Eligant. Daarbij bieden we de eerste twee jaar in 
drie jaar aan. Dat betekent dat we tijd hebben om leerlingen extra te helpen bij het ontwikkelen van 
belangrijke vaardigheden, ook op sociaal-emotioneel vlak. De klas is voor leerlingen met minimaal 
een havoadvies en heeft plek voor maximaal 24 leerlingen (en minimaal 16). Is een leerling na twee 
jaar klaar voor de overstap naar klas 3, dan kan dat ook.  
 
Op 18 februari is er een speciale informatieavond voor Eligant Buiten voor ouders aan de Nieuwstad 
49 in Vorden (aanmelden daarvoor kan door een berichtje te sturen naar info@eligant.nl, meer info 
staat op onze website). 
 
 
Finale Voorleeswedstrijd op 10 maart 14.45 uur met speciale gast Marloes Morshuis 

 

Voor de vierde keer organiseren wij een 

voorleeswedstrijd voor alle leerlingen uit klas 1 en 2.  

De voorrondes in de klas zijn gestart en op dinsdag 

10 maart 14.45 uur is de feestelijke finale in de Kleine 

Beer (inloop vanaf 14.30 uur). Jullie zijn allemaal van 

harte welkom! 

  
De wisselbeker ging vorig jaar naar winnares Isa 
Vulink. Deze beker geeft zij op 10 maart door aan ….? 
De finalisten lezen een boekfragment (gedicht mag 
ook) van maximaal 5 minuten voor. Een deskundige 

jury beoordeelt de bijdragen, waarna de winnaar/winnares bekend gemaakt wordt. 
  
Marloes Morshuis komt! 

  

Schrijfster Marloes Morshuis komt vertellen en neemt plaats in de jury. Zij schrijft spannende 
boeken waarbij de thema’s een link hebben met de actualiteit.  
  
De presentatie en muzikale omlijsting is in handen van leerlingen. Kortom, het wordt een feestje!  
  
Ouders, grootouders, vrienden, klasgenoten, docenten…. Iedereen is van harte welkom om de 
finalisten aan te moedigen. 
  
Namens de commissie Leesbeleid, 
Sabine Daalder 

mailto:info@eligant.nl

