Nieuws van het Eligant NO 7
6 november 2020, leerjaar 1 & 2
Wat een mooie herfstweek was het en wat een mooie
week komt er ook aan. Dat is buiten zo en ook op school.
Het waren wel volle weken met de start van de
stermodules, meer aandacht voor de keuzemodules, de
diatoetsen in klas 1, afronding van basismodules, et cetera.
Wij kijken met het team naast de dingen van alledag
vooruit naar de tweede ronde driehoeksgesprekken op 9
december, de invulling van de decemberfeesten en ook
alweer naar de open dag. En alles moet coronaproof. Dat
heeft alle aandacht op alle fronten. Wat we in ieder geval
zien, is dat onze leerlingen bij binnenkomst allemaal een mondkapje dragen, dat ze rekening
houden met elkaar en medewerkers en dat ze samen met ons er alles aan doen om de school open
te houden. Echt heel fijn, dus dank jullie wel allemaal!
Hieronder weer een aantal nieuwsitems. Vóór de driehoeksgesprekken komen we nog bij jullie
terug. En we blijven het zeggen: heb je feedback? Mail ons dan.
Geniet van een zonnig herfstweekend!

Praat mee in de leerlingencirkels
Beste leerlingen,
Alle medewerkers van het team Eligant vinden het belangrijk om van jullie te horen hoe jullie tegen
onze school aankijken. Jullie ervaren immers als geen ander het leren en werken bij ons op school.
We zijn benieuwd naar jullie ervaringen en tips. Daarom organiseren we in week 47 (16 t/m 20
november) leerlingencirkels. Twee gesprekleiders gaan met ongeveer vijf tot acht leerlingen in
gesprek. Alle medewerkers die op die dag werken sluiten online aan en luisteren goed naar wat
jullie zeggen. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met je bijdrage. Vorig jaar zaten leerlingen en
gespreksleiders in de binnencirkel en het team van de dag in de buitencirkel. Daar komt de naam
leerlingencirkel vandaan. Door corona lukt dat helaas niet.
De gesprekken zijn vóór schooltijd in lokaal A06 en starten om 8:30 uur. Iedere dag bespreken we
andere onderwerpen. Als je zelf nog aanvullingen hebt, maken we daar ook tijd voor.
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

gymnasium (dus alleen voor leerlingen uit 1g, 1h, 2g en 2h)
Eligantplanner/dagstart
maatwerkuren/actualiteit/vrij lezen
coachgesprek/keuzemodules
pauze/stermodules

Vind je het fijn om je mening te laten weten aan de medewerkers van de school? Dan horen we
graag op welke dag(en) je wil aansluiten bij een leerlingencirkel. Je mag je opgeven voor meerdere
dagen. Dat doe je door dit formulier in te vullen. Fijn als je je uiterlijk dinsdag 10 november
aanmeldt. We maken een verdeling van leerlingen uit verschillende klassen. Je ziet in SOM wanneer
je verwacht wordt.

Stermodules
Zo’n 230 leerlingen schreven zich in voor de eerste ronde stermodules. Een aantal modules voegden
we samen en slechts 5 gingen vanwege te weinig animo niet door. De stermodules zijn een
waardevolle aanvulling op onze basis- en keuzemodules. Ze bieden verbreding (bijvoorbeeld
Spaans en heelal) en verdieping (bijvoorbeeld bij Cambridge English en basisbiologie). De
stermodules staan straks ook als onderdeel op je voortgangsrapportage. Deze bouwen we
gedurende de schooljaren op het Eligant op.
Rond je nu Cambridge English, Delf en/of Goethe af met een certificaat of behaal je de sport- of
kunstlijn, dan kan dat helpend zijn bij de toelating tot een bepaalde vervolgopleiding. Dat is
natuurlijk nog ver weg, maar wel goed om samen thuis eens naar te kijken, bij de overweging om
wel of niet mee te doen naast het feit dat het gewoon leuk is 😊. Coaches bespreken dit ook in de
individuele gesprekken met leerlingen. De eerste ronde duurt tot de kerstvakantie. Doe je nu nog
niet mee met de stermodules, dan krijg je dus nog kansen genoeg.
Voor een aantal modules was zo veel belangstelling dat er niet voor iedereen plek was. Deze
modules herhalen we nog dit schooljaar. Vragen over stermodules? Leerlingen kunnen mailen, het
navragen bij de coach of langskomen in B01.
Luizen
Er zijn luizen geconstateerd op school. Fijn als jullie alert zijn. Een tip:
Luis in je haar? Kammen maar!
Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als
kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. Op basisscholen
controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger
dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te
controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.
https://www.rivm.nl/hoofdluis geeft betrouwbare info.

O&O en BINA
Op het Eligant krijgen leerlingen in klas 1 en 2 het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O). Tijdens
de basismodules besteden we aandacht aan diverse aspecten uit
biologie en natuurkunde (BINA). Het is namelijk belangrijk dat onze
leerlingen de leerdoelen van die vakken behalen, waarmee ze een
goede aansluiting hebben naar leerjaar 3. Vanaf klas 3 komt ook
scheikunde aan bod en maken leerlingen kennis met nog meer nieuwe
vakken ter voorbereiding op hun profielkeuze. Daar komen we op
terug zodra dit aan de orde is.
De onderwerpen die in klas 1 en 2 bijvoorbeeld aan de orde komen zijn
spijsvertering, orgaanstelsel, microscopie, elektriciteit, krachten,
ademhaling en transport en voortplanting. Naast de verplichte basisstof is er de mogelijkheid te
verdiepen tijdens stermodules zoals bij Basisbiologie (“We gaan aan de slag met microscopen en
zoomen ver in. Zo ver dat je cellen kunt zien. Zoom je mee?”)
Mediawijsheid klas 2
Komende week is de week van de mediawijsheid. Klas 2 besteedt hier dagelijks aandacht aan
tijdens de dagstart. Dat betekent dat we hen graag iedere ochtend om 8.45 uur op school zien.

Leerlingen zijn op de hoogte. Tijdens de week onderzoeken de tweedejaars de balans tussen online
zijn en hun gedrag online, waarbij ze een keuze maken uit bewust gamen, nepnieuws en (a)SOCIAL.

Positief getest?
Wanneer een kind positief is getest op corona, dan vragen we ouders om dit formulier in te vullen.
Zo zijn we ook in het weekend bereikbaar en beschikken we altijd over de juiste info. Aan de hand
hiervan nemen we contact met jullie op om samen te kijken wie wat doet, waarbij we het protocol
van de GGD volgen. Jullie gegevens behandelen we uiteraard vertrouwelijk. Mocht een kind thuis
moeten blijven vanwege een positief geteste huisgenoot, quarantaine of klachten, dan vragen we
jullie contact op te nemen met het leerlingencentrum.
Donut donderdag
De laatste twee weken zien we op donderdag dat leerlingen voordat ze
op school komen de markt bezoeken om daar zakken donuts te kopen
voor in de pauze. Dat is natuurlijk leuk in aanloop naar de Amerikaanse
verkiezingen, maar nu die geweest zijn, vinden wij het fijn als leerlingen
kiezen voor een gezond tussendoortje. Dat past ook beter bij ons als ‘gezonde school’.
In de dagstart met de klas besteden we er aandacht aan en we stellen het op prijs als jullie het er
thuis ook eens over hebben met elkaar. Vanaf komende week moeten we de zakken donuts
innemen wanneer we ze zien. Hetzelfde geldt overigens voor ander ‘snoep’ zoals pepernoten,
borrelnoten, grote zakken chips en dergelijke. Dank jullie wel allemaal!

Het wordt koud – TIP
Terwijl de een nog steeds in korte broek naar school komt, vindt de ander
het al echt kouder worden. In school hebben we nog steeds de ramen en
deuren open. Onze tip voor leerlingen die toch wat last krijgen van de kou is
om laagjes te dragen, een dikke (wollen) trui of shawl en als het nog niet
genoeg is dan mag een leerling een dekentje meenemen.

Ter info hieronder een open brief ter bemoediging aan alle leerlingen en medewerkers in het onderwijs
vanuit de VO raad samen met de bonden en LAKS.
OPEN BRIEF
aan iedereen die in het VO leert of werkt
Beste leerlingen, leraren, ondersteuners en leidinggevenden,
Dit is een bijzondere brief, bijzonder omdat wij ons nog nooit gezamenlijk tot alle leerlingen,
onderwijsprofessionals en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs hebben gericht. Het zijn
dan ook bijzondere tijden. We willen jullie complimenteren met al het werk dat jullie onder lastige
omstandigheden verrichten. Daarbij nemen we jullie zorgen serieus en willen we jullie zo goed
mogelijk ondersteunen om het onderwijs op school, als het maar enigszins mogelijk is, te laten
doorgaan.
Lees verder….

