Nieuwsbrief 2019-2020
Nieuwsbrief
De eerste lesweken van schooljaar 2019-2020 zitten erop. Er zijn weer veel nieuwe
gezichten te zien in school. Maar liefst 35 leerlingen zijn in augustus voor het eerst
gestart. In totaal zitten er nu 110 leerlingen op Elan college Huizen en daarmee zit
op dit moment de school vol. Ook dit jaar staat ontwikkeling weer voorop. Zowel
voor de leerling als voor de school en de medewerkers. In deze nieuwsbrief kunt u
weer uitgebreid lezen waar we mee bezig zijn en waar we aan willen gaan werken.
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Ouder informatieavond
Op dinsdag 24 september was onze jaarlijkse ouderinformatieavond. De opkomst
was groot. Er was een korte presentatie over het onderwijs, de zorg en begeleiding
op school, het verzuimbeleid en de veiligheid op school. Voor de ouders van klas 3
en 4 volgde nog een presentatie over het examentraject.
Tot slot hebben de mentoren in de klas met de ouders gesproken over de gang van
zaken in de klas. Al met al was het een goede en informatieve bijeenkomst.

Schooljaar 2019-2020
Elk schooljaar stellen we een aantal ambities op die we het lopende schooljaar
verder willen ontwikkelen. Ook dit jaar hebben we weer een aantal doelen
geformuleerd. Zo willen we dit schooljaar verder gaan met de invoering van PBS.
PBS staat voor Positive Behavior Support en is een doelmatige, schoolbrede
aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen
van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving,
die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Naast PBS gaan we ons dit schooljaar ook richten op het ontwikkelen van
executieve functies bij de leerlingen, functies die te maken hebben met het
plannen en organiseren van werk. Ook willen we de leerlingen beter voorbereiden
op het vervolgonderwijs om uitval te voorkomen. Het taal- en leesonderwijs krijgt
extra aandacht en ook willen we meer aandacht geven aan het bevorderen van
een gezonde leefstijl.

MR
De MR gaat ook dit schooljaar weer een rol spelen binnen de school. Het is
belangrijk dat ouders en medewerkers kunnen meepraten over het beleid. Op dit
moment zijn we op zoek naar 2 ouders die zitting willen nemen in de MR. Mocht u
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interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Holger van de
Akker, e-mail: h.vandeakker@elancollegehuizen.nl

Personele veranderingen
Gelukkig konden we dit schooljaar starten met een voltallig team. De vacatures die
waren ontstaan door het vertrek van een collega en het starten van een extra
groep, zijn ingevuld door Annet Rebel, zij is mentor van klas 1b en Mirjam van den
Heuvel, zij is mentor van klas 2b.

Onderwijsstaking 6 november 2019
De onderwijsbonden hebben opgeroepen tot een landelijke staking op 6
november 2019. Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot dat dagelijks
klassen naar huis worden gestuurd. Met de staking willen de leraren en
schoolleiders een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega's
afdwingen. Als school staan wij volledig achter deze actiepunten, want uiteindelijk
wordt de leerling de dupe van alle knelpunten. Echter hebben we besloten om die
dag niet te gaan staken, maar gewoon te gaan werken. De lessen gaan dus gewoon
door.

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari 2020
vrijdag 10 april 2020
zondag 12 april t/m maandag 13 april 2020
zaterdag 18 april t/m dinsdag 5 mei 2020
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
zondag 31 mei en maandag 1 juni 2020
zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus 2020

Studiedagen
Studiemiddag 1
Studiemiddag 2
Studiemiddag 3
Studiedag
Studiedag
Studiemiddag 4

1 oktober 2019
12 december 2019
11 februari 2020
23 maart 2020
4 mei 2020
14 mei 2020

vanaf 11:40 leerlingen vrij
vanaf 11:40 leerlingen vrij
vanaf 11:40 leerlingen vrij
hele dag leerlingen vrij
hele dag leerlingen vrij
vanaf 11:40 leerlingen vrij

Het team van Elan college Huizen wenst u een prettige vakantie toe !!
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Jaarplanning schooljaar 2019-2020 - Elan college Huizen
Oktober
1
14-18
21-25

Studiemiddag -leerlingen vanaf 11:40 uur vrij
Ondertekening OPP nieuwe leerlingen
Herfstvakantie

1
11-15

Einde 1ste periode
Rapportgesprekken 1

12
19
23-31

Studiemiddag -leerlingen vanaf 11:40 uur vrij
Kerstgala
Kerstvakantie

November
December

Januari
1-3
24

Kerstvakantie
Einde periode 2

Februari
3-7
11
17-21
26

Rapport 2 + ondertekening evaluatie OPP
Studiemiddag -leerlingen vanaf 11:40 uur vrij
Voorjaarsvakantie
Open dag

Maart
23
31

Studiedag, -leerlingen zijn hele dag vrij
Einde periode 3

April
6
6-17
10-13
14-18
20-30

Start examentrainingen
CITO leerjaar 1, 2, 3
Goede Vrijdag + Pasen
Rapport 3
Meivakantie

Mei
1
4
5
7-19

14
21-22

Meivakantie
Studiedag, -leerlingen zijn hele dag vrij
Bevrijdingsdag
CE examens VMBO leerjaar 4 TL, KB, BB, LWT en HAVO
Rekenexamen 2F leerjaar 3
Praktijkexamen zorg en welzijn klas 3
Studiemiddag -leerlingen vanaf 11:40 uur vrij
Hemelvaartsdag, leerlingen zijn vrij

Juni
1
10
15-25
19
22-26
25
26
29-30

Pinksteren, leerlingen zijn vrij
Examenuitslag eerste tijdvak
Tweede tijdvak-herkansingen
Herexamen praktijkexamen zorg en welzijn klas 3 + 4
Einde periode 4
Activiteitenweek leerjaar 1, 2 en 3
Barbecue ouders
Examenuitslag tweede tijdvak
Rapport 4 + ondertekening evaluatie OPP

Juli
1-2
6

Rapport 4 + ondertekening evaluatie OPP
Diploma-uitreiking
Start zomervakantie t/m 16 augustus 2020
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