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De eerste echte lesweek zit erop en we gaan genieten van een zonnig weekend. Het was een 
focusweek waarin leerlingen van alle vakken twee uur les kregen. De maatwerkuren stonden dus 
vast. Deze week schreven leerlingen zich, als het goed is, in voor de maatwerkuren van volgende 
week. In de dagstart met de klas besteden de coaches daar aandacht aan. Het is leuk om thuis ook 
eens met je kind(eren) mee te kijken. Er is nogal wat te kiezen! De ochtend-maatwerkuren zijn apart 
voor klas 1 en 2; in de middag zitten alle leerlingen (klas 1 en 2) door elkaar. 

Een aantal collega’s gaf deze week les via Teams, een aantal lessen werd opgevangen en we zijn 
trots dat alle lessen doorgingen. Andersom volgde ook een aantal leerlingen les via Teams. In deze 
tijd is dat een gegeven en met elkaar doen we ons best om dit zo goed mogelijk op te pakken en 
verder te verbeteren. We testen nu het buddysysteem uit, waarbij een leerling in de klas de leerling 
die thuiszit inbelt en begeleidt via Teams. Gelukkig zijn er veel leerlingen die het leuk vinden om dat 
te doen. Het is niet altijd ideaal qua geluid of beeld, daarom evalueren we en bekijken we ook 
andere oplossingen. Fijn als jullie meedenken. 

Wat dit betreft is het fijn dat we in een digitaal tijdperk leven. Dat merkten we ook tijdens de eerste 
online kennismakingsavond, waaraan velen van jullie deelnamen.  

Dank allemaal voor een mooie start en samen, ouders en school, gaan we ervoor om jullie kinderen 
en onze leerlingen verder te helpen. We zien jullie graag bij de driehoeksgesprekken; de coach 
nodigt jullie hiervoor uit. 
 
Zonnig weekend! 
 
Afmelden (bij klachten) 
Wanneer jullie zoon of dochter thuisblijft bij klachten (meer informatie op www.eligant.nl/contact) 
ontvangt het leerlingencentrum daarover graag een telefoontje of een e-mail. Uiteraard geef je het 
ook bij andere afwezigheid door aan het leerlingencentrum. Als jullie kind weer naar school komt, 
horen we dat ook graag.  
 
Koptelefoon of oortjes voor school en Reading Assistant 
Leerlingen werken bij ons op school met een device. Het zal voorkomen dat zij daarop iets 
zelfstandig moeten luisteren of bekijken. Daarom is het voor alle leerlingen belangrijk dat zij een 
paar oortjes of een koptelefoon (met microfoontje) bij zich hebben naar school.  

De microfoonfuntie komt vooral erg goed van pas bij het vak Engels. Daar maken we gebruik van 
Reading Assistant. Met dat programma verbeter en oefen je de Engelse uitspraak, lees- en 
luistervaardigheid. Het programma luistert via het microfoontje mee en geeft je live feedback op de 
uitspraak. Op school hebben we professionele koptelefoons hiervoor. Als je thuis of in een ander 
maatwerkuur ook wil oefenen, kan dat alleen als de oortjes ook een microfoontje hebben.  

Elke laptop en elk paar oortjes werken weer anders, dus we kunnen geen aanraders doorgeven. Het 
is belangrijk dat jullie zelf testen wat werkt op het specifieke device. 

 
Maatwerktrajecten 

Afgelopen week gaven we vanwege de toegekende subsidie in onze nieuwsbrief aandacht aan 

leerlingen die nog iets extra's nodig hebben, vanwege de thuiswerkperiode door corona,  voor een 

stevige basis. Voor hen zijn aparte maatwerktrajecten. Tijdens de driehoeksgesprekken bespreken 

coaches dit met betreffende leerlingen en ouders. Dit geldt alleen voor leerjaar 2. 

http://www.eligant.nl/contact


Natuurlijk is er ook een aantal leerlingen die prachtig op koers loopt of zelfs voorloopt. Ook voor 

hen hebben we aandacht. Er zijn verschillende mogelijkheden; zo is er een groot aantal 

keuzemodules voor verdieping in vakgebieden, er staan gevarieerde stermodules op het 

programma; op vakgebied is versnellen een mogelijkheid en wanneer een leerling al toe is aan 

bijvoorbeeld uitdaging via een programma van een universiteit, dan kijken we wat we daarin 

kunnen faciliteren. Voor alles is belangrijk dat de leerling dit bespreekt met de coach tijdens een 

individueel coachgesprek en natuurlijk samen met de ouders tijdens het driehoeksgesprek, omdat 

het om individuele trajecten gaat. 

Eerste online kennismakingsavond 

Gisteren was onze eerste online kennismakingsavond. Vorig jaar zat de Grote Beer met zo’n 400 

ouders. Nu zaten we met 3 collega’s in B01, op 1,5m afstand van elkaar en met op afstand 380 

computers met vaak 2 of 3 toehoorders. We zijn wel blij dat we op deze manier toch praktische 

informatie met jullie kunnen delen. De brugklassers en hun ouders hebben de coach al tijdens het 

kennismakingsgesprek vóór de zomer ontmoet en binnenkort ontmoet iedereen de coach tijdens 

het eerste driehoeksgesprek. 

Via de chat kregen we positieve reacties, complimenten voor de start en de planner en natuurlijk 

vragen, waarvan we de meeste direct konden beantwoorden binnen de tijd. Vragen die nog 

onbeantwoord bleven, beantwoorden we zo spoedig mogelijk.  

We realiseerden ons dat we jullie overlaadden met heel veel informatie. Daarom delen we de 

presentatie die we gebruikten via de website. De opname die we maakten is tot en met 25 

september beschikbaar via de volgende links. Klik hier voor de brugklas en hier voor de tweede klas. 

Wat ons betreft is een avond als deze voor herhaling vatbaar en met ons team denken we hierover 

na. Suggesties zijn welkom. Stuur deze alsjeblieft naar leerlingencentrum@eligant.nl. Met vragen 

over je kind(eren), kun je altijd terecht bij de coach; ook graag via de mail.  

Fijn dat jullie meeluisterden. Dank jullie wel voor je tijd! 

 

Stermodule Italiaans 

Arjando uit klas 1c wil graag een stermodules Italiaans ontwikkelen. Streven is een groepje van 6 

(max. 10) leerlingen te vinden die daarmee aan de slag gaat in de eerste ronde stermodules. 

Wanneer je affiniteit hebt met de Italiaanse taal, deze misschien al beheerst of wil leren, dan ben jij 

misschien degene die deze uitdaging met Arjando wil aangaan. Wanneer je iemand in je omgeving 

kent die dit leuk vindt, geef dat dan ook door. De stermodule start eerste week november en loopt 

t/m de kerstvakantie; tijd 14.45 – 16.00 uur en welke dag dat staat nog open. Wat zou het leuk zijn 

als dit lukt. Reacties graag naar leerlingencentrum@eligant.nl ovv Stermodule Italiaans. Grazie 

mille en we zijn benieuwd 😊. 

 

Toeloe brugklasvoetbaltoernooi 

Aan de keukentafel hebben jullie het misschien al gehoord: woensdagmiddag 30 september vindt 

op de velden van FC Zutphen het jaarlijkse voetbaltoernooi voor brugklassers plaats. Het is ieder 

jaar weer een heel gezellig toernooi waaraan alle Zutphense scholen voor voortgezet onderwijs 

deelnemen. Via de lessen BO en de coaches zijn leerlingen geïnformeerd en de eerste teams 

hebben zich aangemeld. We houden jullie op de hoogte. 

 

http://www.eligant.nl/documenten
https://youtu.be/wYNnEyONci4
https://youtu.be/Omv7R-Tg6Kk
mailto:leerlingencentrum@eligant.nl
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Na een les O&O bij het planetarium op woensdag, 

was er donderdag een Eligant Buitenles ☀️ Welke 

Engelse woorden ken jij al in de natuur? Veel meer 

dan je denkt!  

 

Maandag 14 september was de dag 

van de Duitse taal met in de pauzes 

Duitse muziek op de speakers en een 

Duitse versnapering in de kantine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse (buiten)les bij de IJssel 


