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Nieuwsbrief 
 
De eerste lesweken van schooljaar 2017-2018 zitten erop. Er zijn veel nieuwe 
gezichten te zien in school. Maar liefst 40 leerlingen zijn in september voor het 
eerst gestart. In totaal zitten er nu bijna 90 leerlingen op Elan college Huizen. Vijf 
jaar geleden telde de school nog maar 35 leerlingen. De behoefte en ook de 
noodzaak van speciaal onderwijs is met passend onderwijs niet afgenomen.  
Ook bij ons op school staat onderwijs centraal. Een diploma halen is uiteindelijk 
het doel. In de weg daar naar toe willen we de jongere zoveel mogelijk toerusten 
op de toekomst en op een verantwoorde plek in de maatschappij. Door leerlingen 
bewust te maken van hun gedrag en de gevolgen daarvan, leren we ze rekening te 
houden met zichzelf, met anderen en met hun omgeving. Een mooie uitdaging 
voor ons, maar ook voor de leerling en voor u. Daar zullen we, als we hetzelfde 
willen, samen in moeten optrekken.  

Joop Spoelman 

 2017-2018-nr 1 
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Ouder informatieavond 
Op dinsdag 3 oktober 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. Ook het Jellinek gaf een korte 
presentatie over wat zij de komende weken komt doen op school. 
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. 
 

 

 

   

Kamp leerjaar 1 en 2 
Na een succesvol kamp in juni 2017, hadden we besloten om dit schooljaar het 
kamp in het najaar te laten plaatsvinden. Twee dagen in tenten, de leerlingen van 
klas 1 en 2 waren er vooraf al weken mee bezig. Op donderdag 5 oktober 
vertrokken de leerlingen naar het plaatsje Buren. Die middag stond er gelijk veel 
spektakel op het programma. Onder begeleiding van de instructeurs van ‘Wilgje 
sport’ bedwongen de leerlingen allerlei uitdagende hindernissen, zowel hoog 
boven de grond als vlak boven (=in) het water. Na een heerlijke barbecue konden 
de leerlingen nog hun vaardigheden laten zien bij het boogschieten. Na een korte 
nachtrust en een stevige ontbijt werden de koffers alweer ingepakt. Als laatste 
activiteit stond nog kanovaren op het programma. Gelukkig ging de zon schijnen 
zodat het heerlijk varen was. Al met al een mooi kamp met dank aan Piet en de 
begeleiders voor het verzorgen van dit kamp. 
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Schooljaar 2017-2018 
Elk schooljaar blikken we terug op de resultaten van vorig jaar en benoemen we 
de ambities voor komend jaar. 
Als we kijken naar de resultaten dan zijn we erg trots op het hoog aantal 
geslaagden en dat zij konden doorstromen naar het MBO. In de zomervakantie is 
er ook nog een leerling geslaagd voor haar havo examen.  
Onze ambities voor dit schooljaar zijn: 

- De verdere ontwikkeling van de ICT vaardigheden. 
- Het gebruik van digitaal lesmateriaal verder doorvoeren.  
- Invoering van PBS, een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 
- De sociale veiligheid in en om de school verhogen.  

 

  

  Verjaardagen 

MR 
Vorig schooljaar heeft een ouder de MR verlaten. Daardoor zijn we op zoek naar 
een nieuw lid. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
h.vandeakker@elancollegehuizen.nl 

 28-10 Hidde  
30-10 Milo  
31-10  Amy-Li  
03-11 Esmée  
17-11 Bowey  

  19-11 Gilène  

Personele veranderingen 
Vanwege de enorme groei van de school en het vertrek van een collega, zijn we dit 
jaar gestart met 3 nieuwe collega’s. 
- Sabine Jager is nieuw gestart en is de mentor van klas 3b. 
- Sachsia Blank is nieuw gestart en is de mentor van klas 2. 
- Marcel van Balgooi start na de herfstvakantie en wordt de mentor van klas 4b. 

 24-11 Samuel  
29-11 Sylvana  
01-12 Ayoub 
02-12 Suljo  
24-12 Salina  
28-12 Thierry  
 

   
Track the Talent 
Na de zomervakantie is het project Track the Talent gestart op Elan college Huizen. 
De gemeente Huizen, Versa Welzijn,  Track the talent en Elan college Huizen 
werken samen in dit unieke project waarbij een groep van 12 leerlingen bedrijven 
bezoeken, trainingen volgen en werken aan hun leerdoelen. Het traject duurt 12 
weken (middag per week). Aan het eind wordt geïnventariseerd wat de 
deelnemers geleerd hebben en waar zij nog behoefte aan hebben (een coach?) en 
ontvangen zij een certificaat. Deelname maakt deel uit van de loopbaanoriëntatie. 
Op 4 oktober was de officiële start op het gemeentehuis van Huizen met 
Wethouder Marianne Verhagen. Na een korte toespraak tekenden de leerlingen 
de overeenkomst met Track the talent. Inmiddels hebben de jongeren al 2 
bedrijven bezocht. 

  

 

   
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 
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Belangrijke data 
 
16  t/m 20 oktober 2017  Ouder / OPP gesprekken nieuwe leerlingen  

21 t/m 29 oktober 2017  Herfstvakantie 

28 november 2017   Studiedag, leerlingen zijn vrij 

4-8 december 2017   Oudergesprekken rapport 1 

25 dec 2017 – 5 jan 2018  Kerstvakantie 

Het team van Elan college Huizen wenst u een prettige vakantie toe !! 


