
Hieronder brengen wij tot slot een interessante activiteit, het SOIL summercamp, onder uw aandacht. 

Bijna voorjaarsvakantie 
Afgelopen week was de eerste 
focusweek. Onder begeleiding van hun 
vakdocent werkten leerlingen tijdens 
lessen en maatwerkuren aan de 
afronding van hun modules. We horen 
van leerlingen positieve geluiden over 
de week. We evalueren in de klas en in 
het team. De focusweek krijgt later dit 
schooljaar een vervolg waarover we jullie informeren.  

Eligantplanner 
Na de voorjaarsvakantie krijgen leerlingen een nieuwe editie van de Eligantplanner. Deze is 
aangepast op basis van feedback van leerlingen, ouders en collega’s. Deze editie gebruiken we tot de 
meivakantie en ook nu verzamelen we feedback. Zo gaan we naar de zomervakantie en daarna ligt 
er voor klas 2 een eigen Eligantplanner 2020-2021. Hetzelfde geldt voor de nieuwe brugklas. 
 
Dagstart 
Na de voorjaarsvakantie is de dagstart met de klas weer ‘vrij’. Dat betekent een vrije inloop van 8.45 
tot 9.00 uur en om 9.00 uur is de klas aanwezig en start de docent de dag. Echter, wanneer de coach 
van de dag een leerling of een aantal leerlingen eerder wil zien bijvoorbeeld om de planner te 
bespreken, dan zet de coach dat in het rooster van die leerling(en) en in dat geval is de start om 8.45 
uur.  
 
Personalia 

- Per dinsdag 10 maart verzorgt Maayke Wentink, docent Engels, de dagstart van klas 1b. Ze 
geeft op die dag Engels aan 1h, een maatwerkuur Engels en de stermodule Cambridge. Docent 
Corrie van Heel geeft de stermodule Cambridge op maandag en woensdag. Voor leerlingen 
verandert er niets: zij volgen nog steeds op dezelfde dag de stermodule Cambridge. 

- Vanwege het vertrek van Isabel Wasseveld geeft Dave Suurs geeft vanaf woensdag BO op het 
Eligant. Hij doet de dagstart in 1g, geeft ook BO aan 1g en tevens aan 1b én hij geeft een 
maatwerkuur. 

 
Inspirerende ouderavond 19 maart met Marcel van Herpen 
Donderdagavond 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 jullie als ouders en voor ons als team. 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. De inloop is om 19.30 uur, we starten om 19.45 uur met een update 
door Arnold van Gessel waarna Marcel van Herpen ons van alles vertelt over coaching vanuit 
verschillende rollen. 
 
Nieuwe ronde stermodules 
Deze week schreven leerlingen zich in voor de volgende ronde stermodules. De belangstelling is 
weer groot. Bij een aantal modules is nog plek. Kijk samen naar het aanbod (Nieuwsbrief van 14 
februari) en geef je op via SOM.  
 

Een hele fijne voorjaarsweek allemaal! 
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SOIL SummerCamps 2020 
 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van het Eligant, 
 
De School Of Innovative Learning (SOIL) biedt aan alle Eligant leerlingen opnieuw de mogelijkheid om, in 
de 1e week van de zomervakantie, met 25% korting mee te gaan met de SOIL SummerCamps 2020. 
 
Net zoals het Eligant Lyceum, werkt SOIL al jaren vanuit het principe ‘eigenaarschap van en door het 
kind’. In de zomerkampen komt dit dan ook op heel veel fronten tot uiting. In het bijzonder omdat de 
deelnemers zelf invulling geven aan het kamp. 
 
Het SOIL droomkamp 2019, mede ontworpen door kinderen van het Eligant, bleek een groot succes. 
Samen hebben ze geweldige dingen ontworpen, gebouwd en uitgevoerd zoals een raceparcours voor 
drones, een creatieve interactieve video met waanzinnige dronebeelden, een uniek corvee-plan, een 
bijzonder levend stratego, een gaaf bosspel en nog veel meer… 
 
Onder begeleiding van ervaren professionals/coaches én met ondersteuning van studenten van Aventus 
ontwerpen en realiseren de deelnemers hun eigen droomkamp. Het kamp vindt plaats in de 
zomervakantie (week 30, 19 t/m 25 juli) in de mooie Achterhoek. We starten op zondag 19 juli en op de 
laatste kampdag (zaterdag 25 juli) worden alle ouders/verzorgers verwacht voor de grote eindpresentatie 
en feestelijke afsluiting. 
 
Kortom: Een droomkamp dat niet alleen VOOR uw kind is, maar ook VAN uw kind wordt. Speciaal voor 
Eligant leerlingen geldt daarom een korting van 25% (geldig tot 1 mei 2020). 
 
Enthousiast geworden? Help dan uw kind bij zijn/haar inschrijving. Klik op deze speciale kortingslink en 
vergeet niet de kortingscode “Eligant02” te vermelden. 
  
Voor meer achtergrondinformatie over de SOIL SummerCamps kunt u onze website bezoeken. 
 
Hopelijk tot ziens tijdens de SOIL SummerCamps. 
 
Met vriendelijke groeten namens het hele SOIL team, 
Björn en Antoine 

 
 

https://soil.community/week-30/
https://soil.community/product-portfolio/summercamps/
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