
Nieuws van het Eligant No 3    
11 september 2020, leerjaar 1 & 2   
Vrijdagmiddag 11 september. De leerlingen 
verlaten net de school. Hiermee sluiten we onze 
projectweek af. Afgelopen jaar kon deze week niet 
doorgaan en wat is er mooier om er dan voor zowel 
klas 1 als 2 mee te starten. We werkten vanuit ons 
onderwijs aan twee prachtige projecten: 
Zutphenkunde en Artcadia. Leerlingen 
werkten samen, presenteerden, ontdekten, 
waren creatief, leerden, maakten keuzes, 
waren actief, et cetera. We kijken terug op 
een goede start en komende week beginnen 
de lessen, volgens het rooster in Som. 

In de eerste week staan onze maatwerkuren 
vast en vanaf 21 september volgen 
leerlingen de maatwerkuren waarvoor ze 
zelf inschrijven. Tijdens de dagstart 
besteden we hier natuurlijk aandacht aan.  

 

Belangrijk nieuws bewegingsonderwijs 
Komende week starten de lessen bewegingsonderwijs met een 
korte introductie in de gymzaal. Daarna gaan we sporten op het veld. Neem dus alsjeblieft 
sportkleding en -schoenen mee voor op het veld! In de ochtenden is het al wat kouder, goed om 
rekening mee te houden. 

Kennismakingsavond 
Aanstaande donderdag 17 september is, zoals eerder aangekondigd, onze online 
kennismakingsavond. De luisteraars voor de eerste klas kunnen via het device in het Team 
‘klassen_2021_Team_Leerjaar 1’ aansluiten van 19:00 tot 19:30. De luisteraars van leerjaar 2 doen 
dat in het team ‘klassen_2021_Team_Leerjaar 2’ van 19:45 – 20:15. We houden het kort en bondig 
en zullen de belangrijkste informatie met jullie delen. Er is ook ruimte voor vragen. We vragen jullie 
bij het deelnemen de microfoon en de camera uit te zetten. Vragen kunnen gesteld worden door 
een chat te sturen aan Sem van der Ree. De 
coach ontmoeten jullie tijdens het eerste 
driehoeksgesprek. Daarvoor worden jullie 
binnenkort uitgenodigd door de coach. 

Maatwerktrajecten klas 2 
Afgelopen jaar zijn er verschillen ontstaan 
tussen leerlingen in voortgang door de 
thuiswerkperiode. Voor de een betekent dat 
meer moeite met plannen en structuren en 
voor een ander betekent dat dat er voor 
wiskunde bepaalde onderwerpen nog aan bod 
moeten komen. Dit is op scholen in het hele 



land aan de orde en vandaar heeft de overheid een subsidie beschikbaar gesteld om deze leerlingen 
extra hulp aan te bieden buiten de reguliere lessen. Deze hebben wij ook toegekend gekregen. 

Vorig jaar hebben we al met alle collega’s samen geïnventariseerd per leerling wat de stand is per 
vak. Aan de hand van die bevindingen bieden we leerlingen maatwerktrajecten aan. Daaronder zal 
bijvoorbeeld ook een extra wiskunde-uur vallen om te zorgen dat alle leerlingen de basis op orde 
hebben.  

We zorgen dat deze uren in de roosters komen. Ons streven is om deze uren zoveel mogelijk vóór 
de herfstvakantie in te plannen van 14.45 tot 16.00 uur. Na de herfstvakantie starten de 
stermodules. Zodra alles gepland is, informeren we jullie uiteraard weer. De coach bespreekt dit 
ook in de coach- en driehoeksgesprekken. 

Lezing Marcel van Herpen 
Op 31 augustus was Marcel van Herpen op school en gaf de lezing ‘weten wat je moet doen als je 
niet weet wat je moet doen’. Hij hield zijn verhaal voor ons team én voor ouders. Zoals beloofd 
hierbij de link naar de lezing. We stellen het erg op prijs wanneer jullie als ouders deze opname 
bekijken en niet verder delen met mensen buiten school. Hartelijk dank voor jullie medewerking en 
veel kijkplezier! 

 

 

Namens Team Eligant een heel zonnig weekend allemaal! 

Leerlingen, dank jullie wel voor de mooie start van  
schooljaar 2020-2021! 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ffce1bATZLDE&amp;data=01%7C01%7CMarieke.vanLoo%40achterhoekvo.nl%7Cbcd04ab1313645a8acb608d851e002c3%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C1&amp;sdata=IZf%2FKuoQmxMgB1DyNJAbhMbNlz%2F58XBC4F3FpX2eDDU%3D&amp;reserved=0

