
 
 
In (driehoeks)gesprek na de voorjaarsvakantie 
Met de driehoeksgesprekken op 2 en 3 maart zaten we, leerlingen en team en waarschijnlijk jullie als 
ouders ook, er meteen weer helemaal in na de voorjaarsvakantie. De meeste gesprekken zijn op 
deze dagen gevoerd en we kijken er met een goed gevoel op terug. We zien dat leerlingen steeds 
meer de regie nemen in hun gesprek, ze hebben zich goed voorbereid en kunnen naar ouders en 
coach vertellen hoe het gaat, ze formuleren hun doelen, reflecteren, et cetera; dat is een 
compliment waard. 

 
Eerste voortgangsrapportage 
Tijdens de driehoeksgesprekken deelden de coaches de eerste voortgangsrapportage met ouders en 
leerlingen. De rapportage geeft een beeld van waar de leerling staat, wat al af is, bijna af, nog 
onvoldoende of lopend. In deze rapportage gaven we overzicht van de basis, daar ligt de focus. Eind 
van het jaar volgt een rapportage waarin we ook de keuzemodules meenemen. We ontwikkelen 
door en verbeteren de rapportage. Feedback hierover? Stuur dan een e-mail naar 
s.vanderree@eligant.nl.  
 
Plusdocument 
De stermodules en andere waardevolle activiteiten door leerlingen komen in een apart 
plusdocument. Jullie moeten dan denken aan bijvoorbeeld zitting in de leerlingenraad of de 
identiteitscommissie. Wanneer een leerling slaagt wordt het document uitgereikt; het is een 
waardevol document; je kunt het zien als toevoeging aan het CV en het kan ook waardevol zijn bij 
bijvoorbeeld decentrale selecties. We zullen dit de komende tijd ook met de leerlingen bespreken.  
 
 
Nieuwe ronde stermodules 
Na de voorjaarsvakantie is de nieuwe ronde stermodules gestart. Er ligt een gevarieerd aanbod en 
bij een aantal modules is nog plek. Misschien goed om samen thuis nog even te kijken of er iets 
tussen zit. Inschrijving via SOM staat weer open. Wanneer dat niet lukt, kan een leerling altijd 
terecht bij het leerlingencentrum. 
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AANBOD TUSSEN VOORJAARSVAKANTIE EN MEIVAKANTIE 

DINSDAG 

Natuurwetenschappen -> VOL 

 

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 

Word een filosoof!  

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.  

 

WOENSDAG 

Dutch DJ’s 

Nederlandse DJ’s zijn beroemd over de hele wereld. Producers zoals 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. 

 

WOENSDAG 

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. 

 

WOENSDAG 

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. 

 

VRIJDAG 
13 in de oorlog (theater) -> VOL 

 
VRIJDAG 
Flashmob (muziek) door te weinig animo vervalt deze module helaas. Jammer, want het is een 

leuke stermodule. Dus hopelijk zijn er de volgende keer meer aanmeldingen. 😊 
 

VRIJDAG 
Training geven en krijgen 
Bij dit blok ga je ervaren 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. 



Reminder  finale VOORLEESWEDSTRIJD klas 1 en 2 

10 maart  14.45 uur 
Speciale gast  Marloes Morshuis 
Inloop   vanaf 14.30 uur in de Kleine Beer 

Jullie zijn allemaal van harte welkom! 

 
75 jaar bevrijding 
De komende tijd besteden we in verschillende lessen en op verschillende momenten aandacht aan 
75 jaar bevrijding. Morgen, dinsdag 10 maart gaan alle leerlingen naar de Franse film “Sac de billes” 
over de 11-jarige Joseph uit Parijs. Totdat de oorlog uitbreekt leidt hij daar een gelukkig, maar omdat 
hij Joods is moet hij vluchten. Tijdens het filmbezoek vertelt Herman Polak - die de oorlog overleefde 
- over zijn ervaringen als kleine jongen tijdens de oorlog.  
 
Ook bij mens & wereld komt 75 jaar bevrijding aan bod in de les. Bij theater is dat in de stermodule 
13 in de oorlog, naar de gelijknamige serie. We houden jullie op de hoogte. 
 
 
Reminder - Inloopuur voor ouders 
Tijdens de ouderavond afgelopen 21 januari kondigden we aan een aantal inloopuren voor ouders te 
plannen. Tijdens het inloopmoment 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. 
 

Skireis 

Een aantal van onze eerstejaars ging mee op skireis. Ze hadden 
een mooie week, volop sneeuw en zon en vooral veel plezier. 

 
     
 
 

 
 

Graag tot 
ziens op onze 
ouderavond 
op 19 maart! 


