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Met plezier kijken we terug op de eerste ronde driehoeksgesprekken. Bijna alle gesprekken zijn gevoerd.
We waren blij dat we deze ronde zoveel mogelijk live konden doen. Voor veel ouders van leerlingen in
klas 2 was dit driehoeksgesprek de kennismaking met de coach. Fijn dat we ook weer hele goede
feedback kregen. Daarmee gaan we aan de slag. Verder waren er natuurlijk vragen. De meesten zijn als
het goed is beantwoord. Wanneer dat niet zo is, stuur dan gerust even een mail aan
sem.vanderree@eligant.nl. In deze nieuwsbrief komt ook een aantal punten uit de gesprekken aan de
orde en misschien vind je daarom hier het antwoord of de verduidelijking.

Vervanging lessen

Het aantal verkoudheden neemt hard toe. Er zijn relatief veel leerlingen ziek en ook collega’s
moeten zich laten testen of thuisblijven. We werken er hard aan om de lessen zo goed mogelijk op
te vangen. In principe worden de vaklessen door collega-docenten uit het vakgebied overgenomen.
Soms geeft een docent online les, in afwachting van een test en dan zorgen we voor toezicht in het
lokaal. Bij maatwerkuren streven we ook naar vervanging door collega’s uit het vakgebied, maar
soms zullen jullie thuis ook horen dat er een maatwerkuur wiskunde bijvoorbeeld veranderde in
Engels. Heb je hier vragen over, zoek dan contact met ons. Inmiddels heeft ook een aantal ouders
aangegeven te willen helpen in de klas. Dank jullie wel daarvoor en we zoeken contact wanneer het
nodig is.

Online lessen volgen via Teams

Wanneer leerlingen ziek thuis zijn dan kunnen ze via Teams de lessen volgen. Een klasgenoot
(buddy) belt met de leerling thuis. De buddy draait de laptop naar de docent tijdens de uitleg.
Wanneer er gewerkt moet worden, stopt de verbinding en werken beiden. Indien nodig neemt de
buddy weer contact op met de leerling (bijvoorbeeld bij het invullen van de Eligantplanner) of
andersom. Tijdens de maatwerkuren werkt de leerling die thuiszit zelfstandig door.

Streefdata en modules
Bij ons op school zeggen we: “je kunt het”! Daarom plannen de leerlingen zelf en kiezen ze ook hun
eigen modules. Natuurlijk helpen we leerlingen daarbij. Om te oefenen doen we de eerste modules
klassikaal. Alle modules hebben een streefdatum. Wanneer je de streefdata volgt en modules voor
of op die data afrondt, weet je als leerling dat je op schema ligt.
Docenten geven in de klas tips voor wat er thuis gedaan moet worden om de streefdatum te halen.
Dat noteren de leerlingen in hun planner. In de tweede editie van de Eligantplanner vermelden we
de streefdata ook.
Natuurlijk zijn er leerlingen die sneller willen en gaan. Zo zijn er al brugklassers die de eerste twee
basismodules van wiskunde afsloten. Zij volgen voor dat vak al hun eigen planning. De docent weet
daarvan en houdt dat bij. Binnen onze school is het juist goed mogelijk om sneller te gaan. Overleg
dit met de vakdocent.
Gaandeweg het schooljaar laten docenten leerlingen verder ‘los’. Wel is het zo dat een docent
verantwoordelijk is voor de voortgang bij zijn vak en dus altijd de voortgang monitort.

Dagstart
Leerjaar 1: na de herfstvakantie zijn de leerlingen tijdens het eerste kwartier van de dagstart (08:45
– 09:00 uur) kiezen de leerlingen hun eigen moment om binnen te komen. Dit noemen we de vrije
inloop. De coach is vanaf 08:45 uur in het lokaal aanwezig. Om 09:00 uur zijn alle leerlingen in het
lokaal.

Leerjaar 2: we merkten dat onze tweedeklassers toe zijn aan de vrije inloop. Daarom geldt de vrije
inloop voor hen vanaf nu. De leerlingen zijn welkom vanaf 08:45 uur bij de coach, maar uiterlijk
09:00 uur zijn ze in het lokaal.

Keuzemodules

Heel veel leerlingen volgen op dit moment al keuzemodules BO en kunst. Na de herfstvakantie
starten de leerlingen uit klas 1 ook met keuzemodules van de andere vakken. De vakdocenten
begeleiden leerlingen daarin. Wanneer leerlingen nu al toe zijn aan keuzemodules dan kan dat
natuurlijk. Sommigen doen dat al. De leerling bespreekt dat dan met de vakdocent en coach.
In klas 2 is al een heel aantal leerlingen gestart met de keuzemodules. We kregen de terechte
opmerking dat nog niet alle modules zoals vermeld in de Eligantplanner online staan. Daar werken
we aan en inmiddels is er voor bijna alle vakken iets te kiezen. Wanneer een leerling een
keuzemodule wil maken die nog niet beschikbaar is, kan hij dat natuurlijk altijd bespreken met de
betreffende vakdocent en/of coach. Een leerling kan ook altijd verder met de basismodules.
Wanneer jullie vragen hebben over de keuzemodules of de keuzes, neem dan contact op met de
teamleider van leerjaar 1 (marieke.vanloo@eligant.nl) of de teamleider van leerjaar 2
(sjors.vanderheiden@eligant.nl).

Technasium

Onder schooltijd kunnen leerlingen terecht in het technasium om te werken. Het technasium is
dagelijks geopend tot 16:00 uur. Dit schooljaar maakten we de bewuste keuze om het vak
onderzoeken & ontwerpen tijdens een blokuur te geven. Leerlingen hebben dan ruim de tijd om in
het technasium samen verder met materialen en gereedschappen aan hun opdracht.
Aan de leerdoelen voor biologie, natuurkunde en scheikunde werken we ook in de onderbouw. Deze
komen aan bod bij de verschillende projecten én in afzonderlijke modules.

Annie de musical

Vorig schooljaar zouden we met zo’n 50 leerlingen naar Annie de musical in Apeldoorn gaan. Door
Covid-19 ging dit helaas niet door. Gelukkig is er een nieuwe datum gevonden: donderdag 3 juni
2021. We hopen dat het feest dan wel doorgaat. Fingers crossed!

Schoolgids 2020 – 2021

De schoolgids voor dit schooljaar is gepubliceerd en beschikbaar op onze website op
www.eligant.nl/documenten onder het kopje Algemeen.

Enquête profielwerkstuk sociale media

Daniel Chesal, V6: “Ik zit in vwo 6 en heb voor mijn profielwerkstuk een enquête over sociale media
gemaakt die onder de leerlingen wordt afgenomen. De vragen gaan over hoe leerlingen sociale
media gebruiken, dus bijvoorbeeld hoeveel uur per dag ze eraan besteden of wat voor dingen zij
erop plaatsen. Hierbij ga ik vooral kijken naar privacy op sociale media. Uit onderzoek is gebleken
dat er niet altijd een verband is tussen wat mensen zeggen dat ze belangrijk vinden en wat ze
daadwerkelijk doen. Ik ben benieuwd of dit ook uit mijn enquête gaat blijken. Nadat ik de resultaten
heb geanalyseerd (in november) kan ik conclusies trekken. Ik doe dit onderzoek onder alle leerlingen
van klas 1 t/m 6 af omdat ik zo ook kan zien of er op dit gebied verschillen tussen leeftijden zijn.”

Tip in verband met de open ramen

Velen van jullie merkten tijdens de driehoeksgesprekken dat in alle lokalen ramen openstaan. Dit is
nodig om de ventilatie op peil te houden. Onze tip is om daar met je kleding rekening mee te
houden. Een dik vest of dikke trui is zelfs in de herfst geen overbodige luxe. Laagjes werken ook heel

goed. Natuurlijk houden we de temperatuur en omstandigheden in de lokalen en aula’s goed in de
gaten.

Jeugdboekenschrijfster Anna Woltz op bezoek

Vrijdag 9 oktober bezoekt jeugdboekenschrijfster Anna Woltz de tweedeklassers van onze school.
Anna Woltz (www.annawoltz.nl) is ongetwijfeld voor velen een bekende naam, want ze schreef met
bijvoorbeeld Honderd uur Nacht, Gips en Alaska boeken die ook door veel van onze leerlingen
gelezen worden. Twee leerlingen gaven afgelopen schooljaar aan dat ze haar graag op school
zouden zien en dat gaat nu dus ook echt gebeuren!
Vlak voordat het coronavirus ons vorig jaar thuishield, deden we een oproep voor onze Eligante
boekenclub. Als we vinden dat de jeugd moet lezen, moeten we op z’n minst het goede voorbeeld
geven. Docenten en ouders zijn welkom om zich aan te sluiten bij onze club. We komen vier keer bij
elkaar om een boek te bespreken. De tweede keer doen we dit samen met leerlingen en nodigen we
er een schrijver bij uit. Mocht je meer willen weten of je gewoon aan willen melden, stuur dan een
mail aan Gijs Wasseveld (gijs.wasseveld@eligant.nl).
Mocht je nog een zetje nodig hebben, voordat je je daadwerkelijk aanmeldt, lees/bekijk dan
onderstaande link: waarom-zou-je-kostbare-tijd-verdoen-aan-lezen

Mondkapjesadvies
Afgelopen week ontvingen jullie een mededeling van Arnold van Gessel over het gebruik van
mondkapjes. In alle klassen spraken coaches hierover met de leerlingen. We willen er nogmaals op
wijzen dat het een advies is, ingegeven door de VO-raad en regering.

Diatoetsen
In week 44, de week na de herfstvakantie, doen de eersteklassers de nulmeting van Diatoetsen.
Tijdens de maatwerkuren maken de leerlingen digitale toetsen voor de vakken Nederlands, Engels
en wiskunde (de kernvakken).






De planning:
maandag 26 oktober: Diatekst
dinsdag 27 oktober: Diawoord en Diaspel
woensdag 28 oktober: Diatekst Engels
donderdag 29 okotber: Diawoord Engels
vrijdag 30 oktober: Diacijfer

De volgtoetsen nemen we af in het voorjaar in leerjaar 1, 2 en 3. Zo wordt de ontwikkeling van
iedere leerling inzichtelijk gemaakt en krijgen we informatie over op welk gebied de leerling extra
ondersteuning nodig heeft. De coach bespreekt dit met jullie en maakt indien nodig een plan,
(eventueel samen met de vakdocent).

Op Facebook plaatsen we updates en mooie foto’s van wat er op
school gebeurt. Kijken jullie mee? Like ons om op de hoogte te
blijven…
www.facebook.com/eligantlyceum

