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Emaus College

Nieuwsbrief
Voorwoord
Beste lezer,
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017, een jaar vol beweging en ontwikkeling. We kunnen terugkijken op een mooi en succesvol jaar. Ook is het een
heel sportief jaar geweest. We hebben leuke activiteiten met elkaar gedaan.
En natuurlijk zijn we heel blij met ‘s Heeren Loo onderwijs. In deze nieuwsbrief kunt u lezen waar we zoal de afgelopen maanden mee bezig geweest
zijn. Vergeet niet samen met uw zoon/dochter in te loggen op Profijt (zie
ook de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief) om de resultaten te kunnen
zien.
Wij wensen u een prettige vakantie, fijne feestdagen en een voorspoedig
2018!
Team Emaus College

‘s Heeren Loo onderwijs

Belangrijke data
23 december t/m 7 januari

Kerstvakantie

donderdag 1 februari

Diploma-uitreiking

26 februari t/m 4 maart

Voorjaarsvakantie

woensdag 14 maart

Verkeersdag

dinsdag 20 maart

Highlandgames
Onderbouw

woensdag 21 maart

Verkeersdag

woensdag 28 maart

Highlandgames
Bovenbouw

26 t/m 29 maart

IVIO
Proefexamens

30 maart t/m 3 april

Goede vrijdag
Paasvakantie

woensdag 4 april

Studiedag

23 t/m 26 april

Nationale Sportweek

donderdag 27 april

Koningsdag

27 april t/m 13 mei

Meivakantie

’s Heeren Loo Onderwijs officieel van start
Sinds dit schooljaar werken de Lasenberg uit Soest, de Voorthuysenschool uit
Amersfoort en het Rietschans College en Emaus College uit Ermelo samen
onder de naam ’s Heeren Loo Onderwijs. Docenten en medewerkers van de
scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs waren op woensdag 6 december
aanwezig tijdens de eerste gezamenlijke studiedag. Een studiedag die in het
teken stond van de officiële start van ’s Heeren Loo Onderwijs.
Waar bijzonder gewoon is
‘s Heeren Loo Onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun
gedrag of andere problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het reguliere onderwijs. Met programma’s voor leren en voor gedrag,
met als doel de onderwijsmogelijkheden te realiseren, die passend zijn bij de
eigen hulpvraag van de leerling. Zo kunnen zij leren op een manier die bij hen
past.
Meer mogelijkheden
Door de samenwerking onder de naam ’s Heeren Loo Onderwijs, kunnen de
scholen onderling beter informatie uitwisselen en kennis delen over onderwijs
en zorg. Daarnaast krijgen de leerlingen meer mogelijkheden om door te stromen binnen de scholen en een diploma te halen van ZML tot havo niveau.
Meer informatie over ’s Heeren Loo Onderwijs is te vinden op

www.shlonderwijs.nl
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Schaatspret
Het is nog steeds winter en veel mensen blijven graag binnen. Toch
zijn er een aantal leuke activiteiten die je in de winter buiten kunt
doen, zoals schaatsen. Voor een aantal klassen van het Emaus college was het laatst feest. Zij mochten mee naar de schaatsbaan in
Harderwijk.
Vallen en opstaan
Een heel uur lang mochten de leerlingen vrij schaatsen, met op de
achtergrond een leuk muziekje. Voor sommigen was dit de eerste
keer dat ze op schaatsen stonden. Al glibberend en glijdend gingen
ze het ijs op. Gelukkig waren er medewerkers van de ijsbaan aanwezig die hen begeleidden bij hun eerste stapjes.
De sfeer was top! Er werd hand in hand geschaatst, er werden wedstrijdjes gehouden en er werd zelfs gedanst op het ijs. Aan de gezichten te zien hadden de leerlingen enorm veel plezier.
We kunnen terug kijken op een leuke actieve en gezellige dag.
Hopelijk voor herhaling vatbaar.
De gymsectie.

Badminton
10 november was het weer tijd voor het jaarlijkse badmintontoernooi.
We hebben het dit jaar in drie rondes verdeeld en in alle drie de rondes was er genoeg animo om er een mooi toernooi van te maken. De
leerlingen werden in poules van 3 of 4 spelers verdeeld en speelden
wedstrijden van ongeveer vijf minuten tegen elkaar. Iedereen speelde
een keer tegen elkaar in de poule en uiteindelijk kwam er uit elke poule een winnaar. De winnaars van de verschillende poules kwamen in de
halve finale tegen elkaar te staan en daar kwamen dan de twee finalisten uit.
In ronde 1 waar de leerlingen van de Houten ballon, de Brug en de klas
van Gerwin het tegen elkaar opnamen kwamen Jay en Juan Pablo in de
finale. Na een spannende wedstrijd wist Jay dan toch de winst naar
zich toe te trekken.
In ronde 2 waar de leerlingen uit de klas van Lisanne, de klas van Corrie en de klas van Mark het tegen elkaar opnamen kwamen Jaimy en
Joris in de finale. In deze finale wist Jaimy net van Joris te winnen en
mocht zich nummer 1 van deze ronde noemen.
In de 3e en laatste ronde kwamen Bagdad en Dylan tegen elkaar uit in
de finale. Na een grote achterstand kwam Bagdad toch nog terug in de
wedstrijd en wist deze zelfs nog te winnen waardoor hij zich de
kampioen mocht noemen.
We kunnen terugkijken op een hele gezellige, sportieve en leuke dag
waarin de leerlingen allemaal hard hun best hebben gedaan om er wat
moois van te maken. Namens de Gympies iedereen bedankt voor zijn
of haar deelname!!
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Koken voor de burgemeester
Op woensdag 8 november hadden de leerlingen van facilitair een bijzondere opdracht gekregen, namelijk het bereiden van een lunch voor
de burgemeester van Ermelo! En om het allemaal nog wat spannender
te maken, bestond een deel van het buffet uit eten waarin gekookte
krekels en Buffalowormen verwerkt zaten. Dit zijn insecten die heel
gezond en voedzaam zijn, waardoor ze al veel in de keuken worden
gebruikt. Wist je bijvoorbeeld dat de roze koek zijn mooie kleur krijgt
van luizen? En wist je dat ook bijna overal ter wereld insecten worden
gezien als een delicatesse? Hier in Ermelo moesten de mensen er nog
even aan wennen, maar…….. uiteindelijk heeft iedereen het geprobeerd, zelfs de burgemeester!
Wil je zelf nou ook zo’n lekker insectenburgertje proberen? We hebben
er nog een aantal in de vriezer liggen, dus kom maar op wie durft.
Frank van der Weerd

Lionsclub Harderwijk
Eind november kregen we als school een grote verrassing.
De Lionsclub Harderwijk had door middel van een groot concert met de
Jostiband geld opgehaald en besloten een gedeelte hiervan te schenken
aan het Emaus College.
Het gaat om een bedrag van 500 euro dat wij mogen besteden aan het
stimuleren van muziekactiviteiten op school.
Nu waren een aantal leerlingen die interesse hebben in muziek, het afgelopen jaar al begonnen met muzieklessen onder leiding van onze docent
Michiel. Ook op de Brug wordt al geëxperimenteerd met verschillende
instrumenten. Met deze donatie kunnen we onze muzieklessen uitbreiden en meer leerlingen laten kennismaken met de verschillende muziek
instrumenten.
Dat is echt heel mooi nieuws en we gaan dit geld zeker goed besteden!!!!
Lionsclub Harderwijk bedankt!
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Leerlingenraad

IVIO-examens

In de leerlingenraad zijn de afgelopen maanden de volgende zaken aan de
orde gekomen:






Rookbeleid
Buddy-project (nieuwe leerling krijgt een “maatje”)
Gebruik telefoon en Social Media
Organisatie schoolfeest.

Er zijn steeds 2 leerlingen die de leerlingenraad vertegenwoordigen tijdens
het locatie overleg . Zij kunnen dan de belangrijke punten met de
“schoolleiding” bespreken.

In de week van 11 t/m 15 december hebben in totaal 30
leerlingen examen gedaan. De afgelopen maanden zijn de leerlingen
wederom druk in de weer geweest om de nodige stof onder de knie
te krijgen. We hopen dat alle inspanningen voldoende zijn geweest
voor een mooi resultaat.
Net zoals vorig jaar, hopen we eind januari de uitslag binnen te krijgen. De diploma-uitreiking staat gepland op donderdag 1 februari
2018.
En ja, ook dat verandert niet: ”Tot die tijd is en blijft
het een spannende tijd voor zowel de leerlingen als de
leerkrachten.”

Naar aanleiding van deze vergadering krijgt de leerlingenraad “punten” mee
om verder uit te werken.
Dit wordt in onze volgende leerlingenraad besproken.

Peter Rijkhoff

Peter Rijkhoff

Ontwerp Talent
De laatste weken zijn we bij Ontwerp Talent bezig geweest met het bedenken en maken van een eigen logo. Een logo waarin leerlingen iets van
zichzelf lieten zien, zoals hobby’s en interesses. Hoe kom je tot een goed idee wanneer je geen ideeën hebt? En hoe zorg je dat je je idee uit kunt
voeren? Dit waren de vragen waar de leerlingen een antwoord op probeerden te vinden. Het proces was minstens zo belangrijk als het resultaat.
Durf fouten te maken en leer omgaan met tegenslag wanneer het even niet lukt. Wees origineel en trek je niet teveel aan van de mening van een
ander. De resultaten zijn uiteindelijk erg gaaf geworden! Wat natuurlijk super is voor het zelfvertrouwen.
Michiel Lamers
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De ervaringen van Yoran met het Emaus College
Hallo ik ben Yoran, ik ben een jongen met een hart voor het groen,
en een nuchtere blik op het leven.
Werken om te kunnen leven en niet leef om te werken
is een van mijn veel gebruikte spreuken.
Toen het de bedoeling was dat ik stage ging lopen werd mij gevraagd wat ik het leukst
vond. Ik hoefde hier echt niet lang over na te denken, dit was werken in de buitenlucht.
Normaal gesproken werk je op elke afdeling een paar weken om te kijken in welk werk je
verder wilt.
Gelukkig wist ik meteen dat ik verder wilde met het werken in het groen,
dit komt denk ik doordat mijn opa een van mijn inspiratie bronnen is geweest.
Toen het eenmaal zover was dat ik stage ging lopen, begon ik bij de kassen bij Johan Peppelman.
Hier heb ik in totaal een jaar rond gelopen. Bij Johan Peppelman heb ik veel kunnen leren,
over verschillende soorten planten en hoe hier mee om te gaan.
Een mooi voorbeeld op het leven die Johan Peppelman mij altijd gaf was:
als het plantje te groot word voor de pot moet hij in een grotere pot.
Hier bedoelde Johan mee dat je eigenlijk altijd door moet gaan met groeien in het leven.
Na een jaar had ik het meeste wel geleerd in de kassen dus ben ik overgeplaatst naar toen
nog de boomkwekerij bij Henk Beijen. Hier heb ik ook weer een jaar gewerkt. Tot op bepaalde ochtend in het voorjaar, Rinco had jongens tekort op zijn afdeling voor de aanleg van een tuin bij een gebouw op ’s Heerenloo. Twee jaar
eerder was ik tijdens een ouderdag in december al een keer langs geweest bij Rinco en de jongens, en ik zag de jongens van het groen natuurlijk wel
werken op het terrein. Ik had altijd tegen mijzelf gezegd daar wil ik naartoe ik wil werken in het groen. Dus ik was super blij met deze kans om mijzelf
te laten zien aan Rinco welke kwaliteiten ik in me had in de hoop dat hij zou denken die jongen die moet ik zien te houden op mijn afdeling.
En wat ik voorspelde gebeurde ook, een paar weken later werkte ik de hele week voor Rinco.
Hier deed ik samen met de jongens van het groen het onderhoud op het terrein, van Groot Emaus en voor een deel op ’s Heerenloo.
Dit ging een poosje zo aan.
Heel wat groepen jongeren verder groeide steeds meer bij mij het gevoel, dat ik toch wel graag hier betaald werk zou willen doen bij Rinco. Ik heb
best wel een tijdje rond gelopen met dit idee maar op een zekere ochtend 2 jaar geleden, ben ik naar Rinco toegegaan om mijn idee voor te leggen.
Hier werd positief op gereageerd.
Er moest veel geregeld worden om dit voor elkaar te krijgen deze vraag had het Emaus College nog niet eerder gehad namelijk. Ik zou de eerste cliënt
worden die voor het Emaus College betaald werk zou gaan doen. Na een tijdje was het moment dan eindelijk daar ik zat op het kantoor bij Siem bij
het ATC om mijn contract te ondertekenen. Een mooi moment om op terug te kijken. Doordat ik betaalde kracht was bij de groenafdeling kreeg ik er
een mooie taak bij.
En dat was het ondersteunen van Rinco’s taken, ik werd voorman. Doordat ik deze taak erbij kreeg begon ik mijn werk steeds leuker te vinden.
Na een poosje deze functie gehad te hebben begon ik mezelf af te vragen hoe het bij andere bedrijven eraan toe ging. Ik raakte hierover in gesprek
met Rinco. Wij kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat de Inclusief Groep een goede volgende stap voor mij kan zijn.
Dus zo gezegd zo gedaan nu werk ik alweer twee weken voor de inclusief groep, met veel plezier.
Ik wil tot slot iedereen van het Emaus College enorm bedanken voor geloof en vertrouwen die men in mij gehad heeft in deze periode dat ik voor hen
aan het werk was.
Bedankt
Yoran de Koe oud medewerker parkbeheer Groot Emaus

Samen naar de top
Op de laatste woensdag voor de kerstvakantie hebben we de Periode Samenwerken afgesloten met een gezellige sportdag. Op deze jaarlijkse sportdag konden de klassen hun samenwerking skills laten zien. Het gaat op deze dag niet alleen om de prestaties, ook voor de samenwerking zijn er prijzen te verdienen.
In de ochtend was ‘De Brug’ de winnaar van de prestatieprijs. Qua samenwerken was de ‘Houten Ballon’ de beste.
De middag sloten we met wat minder klassen af, dan waar we mee begonnen. De klassen van Carola en Arjan kwamen met een gelijke aantal punten op de eerste plaats. De klas van Micha kreeg de prijs voor de best samenwerkende klas.
We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen!

De gymsectie
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Inloggen op Profijt (hoe moest dat ook alweer)!!
Beste ouders/verzorgers,
Sinds 2016 is het Emaus College gestart met een nieuw leerlingvolgsysteem genaamd Profijt. Het
unieke van dit leerlingvolgsysteem is dat de leerlingen hun eigen ontwikkeling kunnen volgen.
De leerkrachten zetten in Profijt trajecten klaar waarin doelen staan geformuleerd waaraan de leerling
de komende periode gaat werken. Elk traject wordt gewaardeerd. Dit kan met een cijfer of sterren.

nog oefenen
matig
voldoende
ruim voldoende
goed
Nu dit zichtbaar is in Profijt hebben we ervoor gekozen om geen rapport mee te geven. U en de
leerling kunnen zien aan welke leerdoelen de leerling de komende periode werkt en wat al is
afgerond. Hieronder

vindt u de stappen om de resultaten te bekijken!!

Stap 1: open google chrome of Internet explorer

Inloggen op Profijt

Stap 2: vul in bij de adresbalk: emauscollege.profijt.nu
Stap 3: U krijgt dan onderstaand inlogscherm

Stap 4: vul in
gebruikersnaam
en wachtwoord :
Stap 5:

login

en u krijgt dit scherm met alle onderdelen die uw kind volgt op
school. Klik op de sterren om de beoordeling te zien.
De onderdelen die afgerond zijn kan je zien door de knop afgerond te
verschuiven. De knop wordt dan oranje
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van kleur

