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Nieuwsbrief 
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het schooljaar. In de afgelopen periode 
hebben er weer veel activiteiten plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief doen we 
daar uitgebreid verslag over. Tevens vragen we in deze nieuwsbrief uw aandacht 
voor het schoolverzuim. Helaas zien we een toename in de absentie en het te-laat- 
komen. Om dit aan te pakken hebben wij uw hulp nodig. Daar gaan we in het 
nieuwe jaar een start mee maken. Maar nu eerst de kerstvakantie. Een vakantie 
die zich vooral kenmerkt door gezelligheid, feestelijk samenzijn en genieten.  
 
Namens het team van Elan College Huizen wil ik u hele fijne feestdagen toewensen 
en al het goede voor 2018. 

 Joop Spoelman 

 2017-2018-nr 2 
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Kerstdiner 
Inmiddels begint het een jaarlijkse traditie te worden: het kerstdiner door de klas 
van Melanie. Ook dit jaar konden de leerlingen hun kookkunsten tonen aan hun 
ouder(s). Onder leiding van Shannon hebben de jongeren hard gewerkt om de 
verschillende gerechten te bereiden. In een gezellige ambiance genoot iedereen 
zichtbaar van de culinaire hoogstandjes.  

 

 
   

Bezoek Khalid Boudou 
Voor veel jongeren is regelmatig een boek lezen een zeldzaamheid geworden. 
Appen en andere social media voeren heden ten dage  de boventoon. Om 
jongeren meer te interesseren voor het lezen van boeken, werd in samenwerking 
met de bibliotheek van Huizen, een lezing georganiseerd met de schrijver Khalid 
Boudou. Khalid Boudou is een Nederlands schrijver van Marokkaanse komaf. 
Khalid Boudou schreef al heel jong verhalen. Hij debuteerde met een roman voor 
volwassenen, Het schnitzelparadijs, over een in Marokko geboren jongen die in 
een Nederlands restaurant gaat werken als afwashulp. Dit boek is in 2005 
verfilmd. In 2007 publiceerde hij zijn eerste jeugdboek, Pizzamaffia. In al zijn 
boeken beschrijft Boudou het leven en (soms) problemen van Marokkaanse 
jongeren in Nederland. Zijn boeken bevatten vele verwijzingen naar de actualiteit. 
Tijdens de presentatie kregen de leerlingen onder andere achtergronden te horen 
over zijn boeken en fragmenten te zien van de films. De bibliotheek heeft naar 
aanleiding van de presentatie verschillende boeken ter beschikking gesteld waarin 
de leerlingen nu regelmatig lezen in de klas. 
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Voorlichting MBO 
Om leerlingen te helpen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding op 
het MBO organiseerde Feikje op 6 december een workshop voor schoolverlaters. 
Vijf leerlingen van het ROC van verschillende opleidingen kwamen naar school om 
met onze leerlingen in gesprek te gaan over een vervolgopleiding. Vanuit hun  
ervaringen konden de mbo studenten een goed beeld geven wat een opleiding nu 
precies inhoudt. 
In januari organiseert Feikje een voorlichtingsmiddag voor ouders en leerlingen 
van leerjaar vier over de verschillende opleidingen en mogelijkheden op het MBO.  

   

 

   

Voorlichting vuurwerk 
Elk jaar gebeuren er helaas  te veel ongelukken met vuurwerk. Voorlichting over 
vuurwerk en het veilig afsteken daarvan kunnen ongevallen voorkomen. Daarom 
was Bureau Halt op donderdag 16 november in de klassen aanwezig om over de 
risico’s van vuurwerk te praten en welke veiligheidsregels er in acht genomen 
moeten worden. Hopelijk heeft het bijgedragen in een veilig vuurwerk feest. 

 

 

   

Paarse vrijdag 
Vrijdag 8 december jl. was het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een dag waarop 
scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun 
solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en 
transgenders. Paarse Vrijdag wordt georganiseerd omdat scholen in Nederland 
nog vaak geen veilige plek voor lhbti-jongeren zijn. De helft van alle middelbare 
scholieren heeft moeite met openlijke uitingen van homoseksualiteit. Lhbt-
jongeren vinden school minder leuk, ze spijbelen vaker, ze vinden de onderlinge 
sfeer in de klas (en hun eigen positie hierin) minder goed, ze hebben een minder 
goede band met hun docenten en 51% van hen die uit de kast zijn, zijn het 
afgelopen jaar gepest of hebben te maken gehad met negatieve reacties rondom 
hun geaardheid. Door met leerlingen hierover in gesprek te gaan, hopen we dat er 
meer tolerantie komt voor deze jongeren. 

 

 

   

Verzuim 
De laatste weken zien wij een toename in het verzuim van leerlingen. Vooral het 
te laat komen is enorm gestegen. Ondanks de consequenties die wij eraan 
verbinden zien we niet direct een verandering. Daarom willen wij u vanaf het 
nieuwe jaar meer betrekken bij de aanpak van het verzuim. Wij zullen u eerder 
inlichten wanneer uw zoon/dochter te laat is en bij ongeoorloofd verzuim zullen 
wij u direct uitnodigen voor een gesprek.  

 

 

  Verjaardagen 

MR 
Inmiddels heeft een ouder zich gemeld om zitting te nemen in de MR en is deze 
weer compleet. Begin januari komt de MR bij elkaar. Eventuele bespreekpunten 
kunt u sturen naar de voorzitter van de MR, Holger van de Akker: 
h.vandeakker@elancollegehuizen.nl 
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Vakantieregeling 2017-2018 
Vakanties   vanaf  tot en met 
Herfstvakantie 21 oktober 29 oktober 
Kerstvakantie  23 december 7 januari 
Voorjaarsvakantie 24 februari 4 maart 
Paasvakantie  30 maart 2 april 
Meivakantie  21 april 6 mei 
Hemelvaart  10 mei  13 mei 
Pinksteren  19 mei  21 mei 
Zomervakantie 21 juli  2 september 

 24-12 Salina  
28-12 Thierry  
04-01 Michelle  

07-01 Nathalie  
17-01 Jasper 
17-01 Armen 
22-01 Lawrence 
25-01 Shirvan  
29-01  Sem   
06-02 Mike  
07-02  Annebel 
07-02 Sily  
12-02  Branton  
13-02 Destiny   
16-02 Danny Vonck 
24-02  Ferid 
25-02  Simone 
28-02 Wesley S 
 

 
 

 

http://tynfq.con-ip.com/kerstwensen-voor-facebook-vrienden.html
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Jaarplanning schooljaar 2017-2018 - Elan college Huizen 
 

Januari 
1-5 Kerstvakantie 

10-22 Rekentoets 2F leerjaar 4 
Februari 

2 Einde periode 2 
19-23 Rapport 2 + ondertekening evaluatie OPP 

26-2  Voorjaarsvakantie t/m 2 maart 
Maart 

6-19 Rekentoets 2F lj 4 
14 Open dag Elan college Huizen 
22 Studiedag, leerlingen zijn vrij 
30 Goede Vrijdag 

April 
2-4 Tweede Paasdag 

6 Einde periode 3 
 Praktijkexamen zorg en welzijn klas 4/Examentrainingen lj 4 

23-30 Meivakantie 
Mei 

1-4 Meivakantie 
10-11 Hemelvaartsdag + vrije dag, leerlingen zijn vrij 
14-23 CE examens VMBO leerjaar 4 TL, KB, BB en LWT 
15-19 CITO leerjaar 1, 2, 3 

21 Pinksteren, leerlingen zijn vrij 
22-25 Rapport 3  
22-31 Praktijkexamen zorg en welzijn klas 3 

Juni 
 Rekentoets 2F leerjaar 3 – datum volgt 
 Studiedag, leerlingen zijn vrij 

13 Examenuitslag eerste tijdvak 
18 Start tweede tijdvak-herkansingen 
29 Examenuitslag tweede tijdvak 

Juli 
6 Einde periode 4 

9-13 Activiteitenweek leerjaar 1, 2 en 3 
12 Barbecue ouders + diploma-uitreiking 

16-20 Rapport 4 + ondertekening evaluatie OPP 
23 Start zomervakantie t/m 2 september 2018 

 

 

 


