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Vrijdagmiddag vierden we Sinterklaas. Alle klassen met hun coach(es) op hun eigen manier. Een mooi
begin van de decembermaand. Het wordt een volle maand met driehoeksgesprekken, afronden van
modules, de eerste voortgangsrapportage, Paarse Week, kerstactiviteitenweek… met elkaar doen we ons
best om goed de kerstvakantie in te gaan over twee weken. Gisterenochtend bij binnenkomst van de
school “kijk een kerstboom”, “een echte kerstboom”, “en nog meer…..!”, wat fijn dat leerlingen het zien.
Samen maken we er twee warme weken van. We hebben aandacht voor elkaar, dichtbij en ook verder
weg. In deze nieuwsbrief allerlei info over de laatste twee schoolweken van kalenderjaar 2020.

Driehoeksgesprekken
Woensdag 9 december zijn er geen lessen vanwege de driehoeksgesprekken. Door de coronarichtlijnen
zijn de gesprekken dit keer helaas online. Leerlingen en ouders kregen een uitnodiging. Wanneer dat niet
zo is, zoek dan alsjeblieft even contact met de coach of bel even naar het leerlingencentrum, zodat we
kunnen kijken of er iets mis gaat.
Tijdens de driehoeksgesprekken heeft de leerling de regie. In de dagstart zijn de gesprekken voorbereid
met de coach(es). We blikken terug op de afgelopen periode (hoe gaat het thuis en op school), kijken
vooruit en de leerling stelt een doel. De voortgangsrapportage en Schoolvragenlijst zijn helpend in het
gesprek. De informatie daaruit kan ook ondersteunen bij het stellen van een doel voor de komende
periode.

Voortgangsrapportage
Leerlingen krijgen deze week de eerste voortgangsrapportage. Gedurende het jaar vullen we de
rapportage steeds verder aan. De rapportage is een document dat we samenstellen met informatie uit
SOM. Belangrijk om te weten is dat de rapportage dus een weergave is van dit moment. Het kan zijn dat
het beeld in SOM nu al weer anders is. Goed om daar rekening mee te houden. Op de voorkant van de
rapportage vind je de ‘peildatum’.
We verbeteren de rapportage ook nu nog steeds. Feedback is dan ook zeker welkom. Vorig jaar vroegen
leerlingen onder andere naar de stermodules en extra activiteiten (‘waar staan die?’). Een terechte vraag
die we oppakten. Alle leerlingen zien nu de introductieweek in hun rapportage. Een aantal leerlingen ziet
bijvoorbeeld ook al staan dat ze meehelpen op de basisschool, deelnamen aan de leerlingencirkel, et
cetera. Echter, omdat de eerste ronde van de stermodules nog niet is afgerond, staan die er nu nog niet in.
Ook het plusdocument vullen we steeds verder.
Wanneer een leerling nog iets mist in het plusdocument van afgelopen jaar, dan kan hij dat aangeven.
Hoe? Daarover informeren we jullie binnenkort.
Voor klas 2: afgelopen jaar kregen jullie een ‘rapportmap’. Voeg deze voortgangsrapportage daaraan toe.
Leerlingen in klas 1 krijgen de rapportage nu mee in hun map. Bewaar de map alsjeblieft goed. Deze
gebruik je al je jaren op het Eligant.

Je wordt gezien…
Eén van de drie pijlers van ons onderwijsconcept. Iedere drie weken hebben leerlingen een individueel
gesprekje met hun coach, iedere acht weken is er het driehoeksgesprek waarvan woensdag ronde 2. Met
het team spraken we nog extra over leerlingen wanneer er een vraag was van de coach of een docent,
zodat we alert zijn en ‘al onze kinderen’ goed in beeld hebben, hen zien en hen helpen waar nodig.
Natuurlijk delen we dit dan met jullie tijdens coach- en driehoeksgesprekken. Verder is er de dagelijkse

dagstart met het team collega’s van de dag en daarna door coaches met de klas. Leerlingen zien elkaar en
hebben oog voor elkaar; daarin spelen klassenvertegenwoordigers een belangrijke rol. Leerlingen praten
mee in de leerlingenraad en de leerlingencirkels. Kortom ‘je wordt gezien’ op het Eligant!

Paarse Week
Gisteren begon de Paarse Week omdat het vrijdag dé Paarse Vrijdag is. Paarse
Vrijdag is al 10 jaar een landelijke dag waarop scholieren paars dragen. Dit jaar
is het thema ‘Sta op voor gelijkheid, respect, rechtvaardigheid, inclusiviteit,
voor de liefde, voor wat je voelt en voor iedereen’! Je bent natuurlijk vrij om
mee te doen. Onze leerlingenraad organiseert samen met de leerlingenraad
van het Stedelijk Lyceum en het Baudartius allerlei activiteiten aanstaande
vrijdag. Op school gebruiken we de Paarse Vrijdagkrant in de dagstart met de
klas om het hier met elkaar over te hebben. Vorig jaar was het een gezellige en
geslaagde dag.

Kerstactiviteitenweek
Nu, na Sint, gaan we door naar kerst. Een aantal collega’s is druk met de voorbereidingen. We staan klaar
voor elkaar en voor onze omgeving dichtbij en verder weg. Leerlingen van Eligant Buiten sluiten gezellig
aan in Zutphen.
✓ Maandag 14 december focussen we op afronden van werk om goed de vakantie in
te gaan. Leerlingen die de focus niet nodig hebben, gaan aan de slag met een
opdracht van de gemeente;
✓ Dinsdag 15 tot en met donderdag 17 december werken we in de ochtend vanuit de
klas aan het project; in de middagen is er een keuzeprogramma. Voor het
keuzeprogramma schrijven leerlingen zich op de normale manier in via SOM. Dat
doen ze voor twee van de drie middagen;
✓ Met klas 2 sluiten we donderdagavond af met een kerstdiner met de klas;
✓ De brugklas heeft vrijdagochtend nog een gezamenlijke afsluitende activiteit;
✓ Vrijdagmiddag gaat de school met kerstvakantie;
✓ De schooltijden zijn in deze week van 9.00 uur tot 14.30 uur, behalve op de vrijdag.
Dankjewel Bertus Waarle, René Kappert en Welkoop Vorden voor jullie medewerking bij het versieren van onze school!

Mach Mit Mobil online
Ik heb meegedaan met de ‘online’ keuzemodule Mach Mit Mobil en ik vond het erg leuk. We begonnen met een Kahoot
waar je eigenlijk je kennis over Duitsland en de Duitse cultuur mee uit kon breiden. Daarna deden we een bingo met
woorden, dit waren bijna allemaal nieuwe woorden voor mij dus ik heb zo ook weer meer woorden ‘geleerd’. Toen we
klaar waren met de Bingo kregen we een video te zien waarbij je een quiz moest doen. Je moest, om de quiz te maken,
goed luisteren naar wat de mensen zeiden waardoor je eigenlijk moest doen wat je ook in Duitsland zelf moet doen.
Eigenlijk heb ik dus vooral mijn woordenkennis uitgebreid, ik ken nu namelijk woorden als Wurzel en Sonnenblume, en
geleerd wat je moet doen als je zelf in Duitsland bent. Wat ik erg leuk vond was dat er bij elk onderdeel prijzen te winnen
waren voor de 1e 2e en 3e plek want dit maakte het een soort leuke wedstrijd.
Ann-Sophie Meijerink 2E

Tip
Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun leerproces. Ze spreken hierover met hun coach en natuurlijk met
de vakdocenten. Het is verstandig om ook samen te kijken in de Eligantplanner, de modules, SOM, et
cetera, en het er samen over te hebben. Leerzaam voor beide partijen.
Hebben jullie vragen? De leerling weet de weg … naar … precies: de coach.

Brug-quotes
Jaarlijks vragen we brugklassers naar hun ervaring over de overstap van de basisschool naar de brugklas.
We delen graag een aantal uitspraken met jullie allemaal.

Wat vond je van de overstap en het verschil tussen basis- en middelbare school?
“Op de basisschool kregen we niet zo veel huiswerk en hier is het inderdaad wel meer, naast
huiswerk is ook het gebouw anders. En dat je bijvoorbeeld naar andere lokalen moet”
“Ik vond het best wel spannend maar het bleek niet zo eng als gedacht”
“Ik had in het begin van groep 8 hier een module wiskunde gevolgd, waardoor ik al bekend was
met de school en het voor mij wat minder spannend werd”
“Het huiswerk, switchen van lokalen, etc. daar moest ik wel even aan wennen”
“Ze vertellen je over wat er nou geleerd wordt en wat je allemaal moet kunnen en als je iets niet
goed kan, dan helpen de leraren met dat probleem”
“Eligant lyceum heeft een fijne leermethode”
“Ik voelde me op de open dag gelijk helemaal thuis. De sfeer is goed en het is gezellig in de klas”
“Deze school heeft veel vrijheid en de dagen veranderen niet. Er zit een ritme in en ik word
geholpen”
“Ik vond het een best grote stap maar ik vond het juist veel leuker worden dus eigenlijk een
positieve stap”

Heb je nog tips?
“Meer sport attributen op het schoolplein”
“Misschien in het begin even goed uitleggen hoe je in Som kan inplannen en hoe het allemaal zit
met de keuzemodules en basismodules en wat het verschil precies is, want dat vond ik in het begin
nog wel moeilijk, maar nu ben ik er helemaal aan gewend!”
“Gewoon jezelf blijven”
Kan de coach je helpen bij problemen?
“Ik heb nog geen problemen gehad, maar als ik ze heb kan ik wel bij mijn coach terecht”
“Daar is deze school voor, om je te helpen als je problemen hebt”
“Het kan ook nog bij het leerlingen centrum maar ook bij je coach”

We zijn blij met alle positieve reacties en kregen natuurlijk ook tips. Daar gaan we mee aan de slag.
Mochten er los van deze enquête nog verbeteringen of tips zijn, bespreek dat dan met je coach of kom
langs in B01.
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