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Nieuws van het Eligant No 2   
3 september 2020, leerjaar 1 & 2  
 
Klaar voor de start 
Deze week hebben de collega’s elkaar weer ontmoet, op 1,5 m. 
We zetten met elkaar de puntjes op de i voor het programma 
van dit schooljaar. Maandagmiddag had team 1-2 een 
masterclass door Marcel van Herpen. Dezelfde avond mochten 
we 100 ouders bij de masterclass voor ouders verwelkomen. De 
video-opname van de avond komt komende week beschikbaar. 
Zowel ouders als collega’s waren enthousiast (tot nu toe krijgt hij 
4,5 van de 5 sterren). Marcel nam ons mee naar de wereld van 
de pubers en waarom zij doen zoals ze doen; soms de uitdaging 
opzoeken, in de klas en thuis en waarom dit eigenlijk heel goed 
is. Zijn kern van opvoeding in de breedste zin van het woord is: 
‘Geen prestatie zonder relatie’.  
 
Morgen, vrijdag 4 september zien we jullie kinderen weer. We 
zijn er klaar voor en zien er naar uit. School is immers pas school 
als onze leerlingen er weer zijn. Vrijdag zijn we met leerjaren 1 
en 2 op school, maken coaches kennis met leerlingen en 
leerlingen met elkaar; we gaan aan de slag met praktische (ICT-)dingen, de Eligantplanner en er is 
een aantal activiteiten. Vanaf maandag volgen klas 1 en 2 een eigen programma. Dit programma 
maakt deel uit van ons onderwijs. We werken vanuit een aantal doelen en in werkvormen waarmee 
leerlingen gedurende het jaar ook mee te maken hebben.  
 
Leerlingen ontvingen post met de aanvangstijden voor vrijdag 4 september; voor de zekerheid: 
 leerlingen klas 1 zien we graag om 9.00 uur op school; 
 leerlingen klas 2 zien we graag om 9.30 uur op school. 

 
 
Kennismaken in brede zin in leerjaar 1 
Voor de brugklassers is er heel veel nieuw en anders. We maakten met het team een afwisselend 
programma met meerdere doelen. Zo kennen de brugklassers elkaar beter aan het einde van de 
week, ze kennen hun coaches en een aantal medewerkers, ze weten de weg in de school, ze weten 
meer over Zutphen (module Zutphenkunde) en waarom de stad vroeger een belangrijke rol speelde 
en dat aan de hand van opdrachten die aansluiten bij ons onderwijs (in inhoud en werkwijze). 
Leerlingen van Eligant Buiten maken daarnaast ook kennis met Vorden.  
 
Op vrijdag 4 september krijgen alle leerlingen het programma van hun coaches. Dat doen we 
digitaal. We starten dus ook meteen met het gebruik van de devices, delen de inlogcodes uit, maken 
een begin met werken via Teams. Natuurlijk loggen we in in SOM en zo vullen we de vrijdag vooral 
heel praktisch, afgewisseld met een aantal activiteiten. Dinsdag 8 september en donderdag 10 
september zijn er sportactiviteiten op het veld. Alles is onder begeleiding van coaches en 
medewerkers. We zetten het programma ook online zodat jullie mee kunnen kijken. Natuurlijk 
kunnen jullie thuis ook samen inloggen in Teams.  
 
 
Leerjaar 2 en de week van Artcadia 
Stel je voor, je leeft in het jaar 2080. De stad, zoals je die in het begin van de 21e eeuw kende, bestaat 
niet meer. Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? Hoe gaan we om met de ruimte, 
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water en ons milieu? Er zijn nieuwe uitdagingen in de toekomststad Artcadia, en jullie bedenken de 
oplossingen! Leerlingen gaan zelf aan de slag met dringende maatschappelijke vraagstukken. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen elkaar weer ontmoeten, samenwerken en we 
zetten in op de groepsvorming. Het inhoudelijke programma wisselen we daarom af met een aantal 
sportactiviteiten. Afgelopen jaar werkte deze groep een lange periode vanuit huis en het is fijn om 
met elkaar de draad weer op te pakken; er zijn ook wisselingen in de tweede klassen en er is een 
aantal nieuwe leerlingen.  
 
Maandag 7 september fietsen we met de groep naar het zwembad in Vorden. De 
weersverwachtingen zijn tot nu toe gunstig. We krijgen een frietje en om 15.00 uur fietsen we 
gezamenlijk weer naar Zutphen. Kinderen die in Vorden wonen of onderweg een andere route 
volgen, kunnen afspreken met hun coach dat ze niet mee terugfietsen naar Zutphen. Mocht dit niet 
oké zijn dan graag even een berichtje naar het leerlingencentrum via leerlingencentrum@eligant.nl. 
Woensdag 9 september sporten de leerlingen van leerjaar 2 en is het fijn als ze in sportkleding op 
school komen.  
 
Op 14 september zijn de leerlingen echt klaar om te starten met de eerste lessen. We maken er 
een mooie week van met elkaar. 
 
Nieuwe collega leerlingencentrum 
Het leerlingencentrum (bestaande uit collega’s Rutger de 
Kreij, Edwin Jansen en Madelon Meerbeek) krijgt 
versterking van Maria. 
 

Hallo allemaal, mijn naam is Maria en ik ben de nieuwe 
stagiaire in het Eligant leerlingencentrum. In de 
aankomende 2 maanden ben ik hier om het werk te leren, 
met name om informatie te leren registreren en 
telefoontjes aan te nemen. Dit past goed bij mijn 
opleiding office assistant, ik zit nu in mijn tweede jaar en 
heb het erg naar mijn zin. 
 
Arriva 
Jaarlijks heeft Arriva een aanbod voor leerlingen van middelbare scholen. Onder deze link vinden 
jullie het aanbod voor dit schooljaar. 
 
Aanvullende mededeling corona 
Natuurlijk houden we rekening met weersomstandigheden bij pauzes. Wanneer het weer het 
toelaat pauzeren we zo veel mogelijk buiten. 
 
Kennismakingsavond online 
De kennismaking is op donderdag 17 september. De avond gaat via Teams, via het account van uw 
kind. Noteert u de datum vast? Om 19.00 uur starten we twee webinars: voor ouders klas 1 en 
ouders klas 2. Deze duren ongeveer een uur. Verdere informatie krijgen jullie volgende week. 

 
Tip 
Alle belangrijke data en relevante documenten staan op www.eligant.nl/documenten.  
 

Gelezen in de krant  
Trouw, woensdag 2 september, de opvoedvraag: hoe begeleiden we onze brugklasser in deze 
nieuwe fase? 
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