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Nieuwsbrief 
De herfstvakantie staat weer voor de deur en dat betekent de eerste nieuwsbrief 
van het schooljaar. In de nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte brengen en 
houden van wat er allemaal gebeurt op school.  
We hebben een goede start gemaakt met de leerlingen en het team. Juist in de 
eerste periode ligt de focus op de groepsvorming en hoe ga je met elkaar om. Er is  
veel aandacht voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede sfeer in 
de klas. Daarmee hopen we een basis te leggen voor de rest van het schooljaar. 
Voor nu wil ik u namens het team van Elan College Huizen een hele fijne vakantie 
toewensen. 
 

Joop Spoelman 

 2022-2023-nr 1 

In deze nieuwsbrief:  

- Van de directie  

- Informatieavond 

- Schooljaar 2022-2023 

- Personele       

  Veranderingen 

- Covid-19 

- Jellinek 

- MR 

- Psycho-educatie 

- Belangrijke data 
   

Ouder informatieavond 
De ouderinformatieavond kon dit jaar weer gezamenlijk plaatsvinden in de aula. 
Het was goed om te zien dat er zoveel ouders op de informatieavond aanwezig 
waren. Voor ons is de samenwerking met ouders van essentieel belang om samen 
het onderwijs goed vorm te geven. Na een welkom en een presentatie van het 
Jellinek gingen de ouders met de mentor mee naar de klaslokalen. De ouders 
kregen daar een korte presentatie over het onderwijs, de zorg en begeleiding op 
school, het verzuimbeleid en de veiligheid op school. Daarnaast hebben de 
mentoren in de klas met de ouders gesproken over hoe het gaat in de klas.  

 

 

   

Schooljaar 2022-2023 
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 gaan we dit schooljaar weer verder 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 burgerschap. Bij de 
verschillende vakken gaan we met de leerlingen in gesprek over wat er van je 
verwacht wordt als je straks in de samenleving staat.  
 
Daarnaast willen we de leerlingen beter voorbereiden op het vervolgonderwijs om 
uitval te voorkomen. Dat doen we door de lessen LOB. Ook het taal- en 
rekenonderwijs krijgt weer extra aandacht komend schooljaar. Ook 
ouderbetrokkenheid is dit jaar een belangrijk aandachtspunt. 
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Personele veranderingen 
Na de herfstvakantie zal Ron niet meer terugkeren. Ron was hier op leenbasis en 
zal na de vakantie teruggaan naar zijn oude werkgever. Gelukkig komt in 
november Ingeborg weer terug en zal in december Paul ook weer gaan starten. 
Dan hebben we het team weer compleet. 

  

   

Covid-19 
Ook al lijkt het alweer heel lang geleden, covid-19 besmettingen zijn er nog steeds. 
Binnen de school zijn de besmettingen tot nu toe nog beperkt, maar het is goed 
om er voor te zorgen dat het virus niet weer alle ruimte krijgt. Het naleven van de  
basismaatregelen is voor nu belangrijk.  
• handen wassen,  
• hoesten en niezen in de elleboog,  
• blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test,  
• zorg voor voldoende frisse lucht, voor goede ventilatie 
• haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik. 
 
Hopelijk gaan we hiermee een zorgeloze winter tegemoet. Mocht de situatie 
onverhoopt veranderen, dan zullen wij u tijdig inlichten over nieuwe maatregelen. 

 

 

   

Jellinek 
Vanuit Jellinek Preventie draai ik spreekuren op Elan College. Deze spreekuren 
gaan over het gebruik van alcohol of andere drugs, maar kunnen ook gaan over 
gamegedrag of gokken. Het zijn gesprekken waar geen dossier wordt aangemaakt 
en die tussen ons blijven. Ik ga in gesprek met leerlingen, maar ben ook 
beschikbaar voor u als ouder. Mocht u zich zorgen maken over het gebruik/gedrag 
van uw kind, neem vooral contact met me op. Mijn nummer is: 06- 5245 1193 of 
mail naar dagmar.lips@jellinek.nl. Ook in de vakantie ben ik bereikbaar. 
Hier is ook veel informatie te vinden: Online Ouderavond - Magazine 

 

 

   
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 minimaal nog 1 ouder die zitting wil nemen in de 
MR. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter 
Holger van de Akker, e-mail: h.vandeakker@elancollegehuizen.nl  

  
 
 

 

   
Psycho educatie 
Dit schooljaar zijn we gestart met psycho-educatie. Onder leiding van Josephine 
krijgen de leerlingen van leerjaar 1 uitleg over wat een bepaalde diagnose of 
problematiek nu precies inhoudt. Veel leerlingen hebben wel een diagnose, maar 
hebben daar nooit uitleg over gehad. Ook hebben ze nooit tips gehad over hoe je 
daar het beste mee kan omgaan. Met deze lessen hopen we de leerlingen meer 
inzicht te geven in hun zelf en in hun gedrag en dat ze daar beter mee kunnen 
omgaan. 

 

 

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

mailto:dagmar.lips@jellinek.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftextart.preview.foleon.com%2Farkin%2Fonline-ouderavond%2Fcover%2F&data=04%7C01%7Cj.spoelman%40elancollegehuizen.nl%7C813f7b815880463393ef08d98f25b78e%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637698214438832716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5BokIBClEOVJJV1wyCZ7r1rdUy0d%2Fs324pAB8jON8Fs%3D&reserved=0
mailto:h.vandeakker@elancollegehuizen.nl
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Jaarplanning schooljaar 2022-2023 - Elan college Huizen 
 

Augustus 
Oktober 

15-23 Herfstvakantie 

November 
11 Einde periode 1 

21-25 Rapportgesprekken 1 
29 Studiedag -leerlingen zijn de hele dag vrij 

December 
23 Studiedag -leerlingen zijn de hele dag vrij 

24-31 Kerstvakantie 

Januari 
1-8 Kerstvakantie 
25 Open dag 

Februari 
3 Einde periode 2 
6 Studiedag -leerlingen zijn de hele dag vrij 

13-17 Rapport 2 + ondertekening evaluatie OPP 
25-28 Voorjaarsvakantie 

Maart 
1-5 Voorjaarsvakantie 
10 Start stage klas 3 B/K ZW 
30 Groepsbesprekingen – leerlingen zijn vanaf 11:20/11:35 vrij 

April 
7-10 Goede Vrijdag + Pasen 

11-21 Examens digitaal VMBO KB, BB 
21 Einde periode 3 

22-30 Meivakantie 

Mei 
1-7 Meivakantie 

8 Studiedag -leerlingen zijn de hele dag vrij 
11-25 CE examens VMBO BB, KB, TL en HAVO 
15-20 Rapport 3 
16-17 Schoolkamp onderbouw 
18-21 Hemelvaartsdag, leerlingen zijn vrij 

29 Tweede Pinksterdag 

Juni 
19  Studiedag, -leerlingen zijn de hele dag vrij 

Juli 
14 Einde periode 4 

13-14 Activiteitendagen leerjaar 1, 2 en 3 
15-19 College examens VMBO BB, KB, TL en HAVO 
17-21 Rapport 4 + ondertekening evaluatie OPP 

20 Diploma-uitreiking 
22 Start zomervakantie t/m 3 september 2023 

 


