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  Voorwoord 
 
 
 
Beste lezer, 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We 
kunnen terugkijken op een mooi jaar waar we als team, sa-
men met onze leerlingen, veel bijzondere momenten heb-
ben beleefd! 

Ook in deze nieuwsbrief kunnen jullie weer lezen wat er de 
laatste maanden zoal aan activiteiten en ontwikkelingen zijn 
langsgekomen op het Emaus College. 

Wij wensen jullie veel leesplezier 
en een hele fijne, zonnige zomer-
vakantie toe! 

Het team van het Emaus College 

Certificeringsaudit CIIO 

Belangrijke data 

maandag 16 juli t/m zon-
dag 26 augustus 

Zomervakantie 

maandag 27 augustus  1e. schooldag 

vrijdag 14 september Veluwegames 

15 t/m 19 oktober  IVIO Proefexamens 

22 t/m 26 oktober  Herfstvakantie 

In juni is er op alle ‘s Heeren Loo Onderwijs scholen een 
audit uitgevoerd van het CIIO om een herbeoordeling van 
het kwaliteitscertificaat te kunnen krijgen. 

Het gaat hier niet om een voortgang audit, maar om de start 
van een nieuwe driejarige periode, dat betekent dat er wat 
dieper/kritischer gekeken wordt naar de kwaliteit van ons 
werk en onze processen. 

Over het algemeen waren de auditors tevreden met de 
stappen de wij maken in het kwaliteitsdenken en toepassen 
van kwaliteitsborging in ons werk. Uiteraard waren er aan-
dachtspunten ter verbetering. 

Ook waren er in termen van het KMS twee afwijkingen, dat 
zijn onderwerpen waarvan de auditors vinden dat er extra 
aandacht voor nodig is en dat die aandacht ook planmatig 
moet worden aangepakt en uitgevoerd. Wij gaan daarvoor 
een plan van aanpak bij hen indienen. 

Zodra die plannen beoordeeld zijn krijgen wij de definitieve 
uitslag van de audit en formeel dan ook pas te horen of wij 
gecertificeerd blijven. 

 

 

Voor nu geven de auditors aan dat zij er van uit 
gaan dat wij het certificaat behalen, daarbij merk-
ten zij nog specifiek op dat de Rietschans een 
enorme klus heeft geklaard dat weliswaar het kwa-
liteitsdenken en toepassen daar nog fragiel is, 
maar dat zij wel het certificaat echt verdienen. 

Vanuit ons als directieteam veel dank aan alle col-
legae van alle vier locaties voor jullie inzet in de 
afgelopen periode en geleverde bijdrage en presta-
tie bij deze audit. 

Namens Birgit, Esther Sandra Rob en Henk 

Gerard J. van Egmond 

 

 

http://intranet.emauscollege.nl/
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‘Bent u een vos?’ 

Woensdag 30 mei werd er gestaakt in het Primair On-
derwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. 

Ook het Emaus college nam deel aan de staking. Niet 
door de deuren te sluiten, maar door een alternatief 
programma aan te bieden aan de leerlingen in de 
vorm van een Vossenjacht welke door de gymsectie 
was georganiseerd. Op deze manier wilden de mede-
werkers van het Emaus college laten blijken dat ook zij 
achter de principes van de staking staan! 

In de ochtend gingen de leerlingen uit de bovenbouw-
klassen op pad om op zoek te gaan naar ‘vreemde 
snuiters’ die zich hadden verspreid over het ’s Heeren 
Loo terrein. ’s Middags was het de beurt aan de leer-
lingen van de onderbouwklassen. 

De vossen hadden erg hun best gedaan om zich zo 
onherkenbaar mogelijk uit te dossen. Zo was Lisanne 
verkleed als oud dametje, Barbara als fotograaf, Diana 
als Captain Jack Sparrow met in haar bootje een 
prachtige zeemeermin, uitgevoerd door een onherken-
bare Tom. Peter stond in de bossen verstopt als mon-
nik en Jos reed op een scooter rond in een bijzonder 
fleurig pak. Guido was verkleed als postbode, maar 
was tevens de ‘ bom’ . Wanneer hij werd aangespro-
ken met de zin ‘ Bent u een vos’, dan moest er weer 
een letter worden ingeleverd. Oppassen dus! In totaal 
moesten de klassen op zoek naar 11 vossen! 

De klas die uiteindelijk het snelst de 11 letters bij de 
vossen had verzameld en het woord ‘STAKINGSDAG’ 
had gevonden mocht zich winnaar noemen van het 
spel. 

Al met al was het een erg gezellige invulling voor deze 
stakingsdag!     

Gerwin Heil. 

 
 
 

Het was heel leuk. We waren heel actief met de letters 
zoeken om te winnen. Maar het ging niet eens om het 
winnen want je bent een goed team als je goed samen 
werkt en dat hebben wij gedaan. Er waren allemaal 
vossen en 1 bom. Als je de bom tegen kwam dan 
moest je 1 letter weggeven. En er was 1 jongen die 
deed alsof hij een vos of een bom was en die moesten 
we toen 1 letter geven. Dat was wel flauw maar verder 
was het echt heel leuk.  

 

Leerlingenraad 
In de leerlingenraad zijn de afgelopen maanden veel 
wisselingen geweest. 
Door het grote verloop was de bezetting minimaal en 
was het niet mogelijk om de voorgenomen plannen uit 
te voeren. Er bleef niets anders over dan weer een ver-
kiezing uit te schrijven.  
 
We hebben nu weer 5 leden, die in de tweede week  na 
de zomervakantie bijeenkomen. 
 

Peter Rijkhoff 
 
 

 
In de week van 14 t/m 18 mei hebben in totaal 40 leer-
lingen deelgenomen aan de IVIO-examens. Van de 40 
leerlingen die aan het examen hebben deelgenomen, 
zijn er 39 geslaagd. Daarnaast zijn er ook nog 2 leer-
lingen geslaagd voor hun VCA diploma en 1 leerling 
voor het diploma NIL-Mag lassen en 4 voor de Entree-
opleiding. Een score waar we als school trots op mogen 
zijn. De geslaagden zijn woensdag 11 juli in het zonne-
tje gezet tijdens het zomerfeest. In tegenstelling tot an-
dere jaren was de uitreiking in de sporthal. De leer-
lingen werden toezongen en onder begeleiding van een 
toepasselijk liedje de sporthal binnen gehaald. Nadat de 
leerlingen waren toegesproken door mevrouw Birgit 
Bossink, gingen de leerlingen, samen met hun leer-
kracht en genodigden, uiteen om de diploma’s te onder-
tekenen. Rond half twee was het officiële gedeelte af-
gerond en ging men verder met de tweede ronde van 
het zomerfeest. 
 

Peter Rijkhoff 

Deze vossen waren er: een tuinvrouw, een fotograaf, een 
meneer op de scooter, een oud vrouwtje, een postbode 
als bom, een piraat en een zeemeermin. Kortom het was 
heel leuk we waren ook nog even naar de kermis ge-
weest.  
Groetjes van de klas van meester Gerwin: Yunar, Nigel, 
Mitchell, Megan, Blessing, Celia, Dion, Fabian, en natuur-
lijk onze meester Gerwin.   

  
Geschreven door: Celia Kempe  

IVIO 
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Atletiekdag 

            

Weerbaarheidslessen 

Op dinsdag 19 juni stond de atletiekdag op het programma voor de onderbouw. Hieraan deden maar liefst tien klas-
sen mee die streden om de bekers en de medailles. Alle leerlingen konden met hun klas mee strijden om de indivi-
duele prijzen die er te winnen waren bij zeven verschillende onderdelen. De onderdelen waren 60 meter sprinten, 
estafette, fietsband slingeren, kogelstoten, hoogspringen en paal hangen. De leerlingen deden allemaal fanatiek 
mee en de sfeer was tussen de onderdelen door heel gemoedelijk. Aan het einde van de ochtend was er de prijsuit-
reiking en werden alle leerlingen die wat gewonnen hadden in het zonnetje gezet. Uiteindelijk won de klas van Mar-
tijn het algemeen klassement! 

Op woensdag 20 juni stond de atletiekdag voor de bovenbouw op het programma, hieraan deden na wat gepuzzel 
vijf klassen mee. Ook bij de bovenbouw konden de leerlingen weer bekers en medailles winnen bij dezelfde onder-
delen als op de dinsdag bij de onderbouw. De woensdagochtend was ook heel gezellig en de leerlingen streden 
weer fanatiek mee om de felbegeerde prijzen. Uiteindelijk kwam de klas van Carola en Miranda het best voor de dag 
en wonnen het algemeen klassement. 

Ook dit jaar hadden we een apart klassement voor de docenten waarin prijzen gewonnen konden worden, mannen 
en vrouwen apart. Bij de vrouwen Karlijn de sterkste die maar liefst vier van de zes individuele onderdelen op haar 
naam wist te zetten! Lisanne, Barbara H en Diana wisten ook een medaille te bemachtigen. Bij de mannen was het 
allemaal eerlijk verdeeld en vielen Jos O, Marcel, Mark, Rico, Martijn en Tom in de prijzen. 

Het waren hele leuke, gezellige en vooral sportieve dagen waar we als gymsectie met veel plezier op terug kijken!! 
 

De Gymsectie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het afgelopen jaar hebben wij, klas Arjan en pilotklas Guido, weerbaarheidslessen gedaan. Als afsluiting van de 
lessen gingen we naar een ijssalon. We gingen fietsen naar de ijssalon Patrijs in Harderwijk. 
Bij de ijssalon kregen we een rondleiding en kregen we uitleg hoe het ijs gemaakt wordt. Na de rondleiding mochten 
we verschillende smaken ijs proeven. Uiteindelijk kregen we een ijsje met twee bolletjes.  
Dat was onze afsluiting van de weerbaarheidslessen van school.  

Quilene: Klas Arjan en de pilotklas Guido  
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Rapport 

Wereldproject 
Net zoals met het botenproject vorig schooljaar hebben we dit leerjaar ook afgesloten met een fantastisch project. 

Aangezien wij het wereldburgerschap onder de jongeren wilden vergroten was 'de Wereld' onder de noemer 'het 

Wereld(s)project' dit jaar het thema. Elke gang kreeg van de organisatie een werelddeel toegewezen en hier moch-

ten de klassen onderling hun eigen land kiezen. Sommige jongeren waren inmiddels zo enthousiast geworden dat 

ze er letterlijk ziek van werden (norovirus). Alhoewel we hierdoor begonnen met een kleine achterstand werd deze al 

snel ingehaald. Per klas was het de bedoeling dat er een duidelijk zichtbaar 'landmark' moest worden ontworpen, 

bijvoorbeeld Frankrijk - de Eiffeltoren. Ruim vijf weken lang werd er flink geverfd en geplakt. Terwijl de spanningen 

tussen de landen hoog opliepen, bleef het echter bij een 'koude oorlog'.  

Op woensdag 4 juli gingen de leerlingen uiteindelijk op reis door de verschillende landen. Van Braziliaanse balletjes 

tot Marokkaanse thee, het Vrijheidsbeeld, krokodillen, het Colosseum, de Big Ben, Keniaanse maskers, Noord-

Koreaanse raketten, Nepalees wierook en een Chinese draak. Het ontbrak aan niets en aan alles was gedacht! Na 

de wereldreis werd deze dag op twee manieren vervolgd; in de sporthal was er een WK-voetbal georganiseerd 

(waar Frankrijk er met de cup vandoor ging) en op het schoolplein d.m.v. een festival onder de naam 'Wereldtifal': 

Muziek, shoppen, sport, eten en loungen kwamen hier bijeen om deze zonnige dag op een waardige manier af te 

sluiten. De Brug, de klassen van juf Lisanne en meester Gerwin vielen uiteindelijk in de prijzen en hebben als hoofd-

prijs mogen waterskiën!! De klas van meester Mark kwam op een mooie 3e plaats terecht. Uiteindelijk kijkt de orga-

nisatie zeer positief terug op dit project, zoals de voorzitter meester Jos mooi sprak; "wanneer alle landen ter wereld 

zo goed samenwerken, net zoals onze jongeren, dan bestond er zeker geen oorlog op deze wereld!".  Nogmaals 

bedankt voor een ieder die zich heeft ingezet voor dit project en ga je deze zomer op (wereld-)reis, denk dan nog 

eens terug aan dit project. 

Kevin Visscher 

Veiligheidsbeleving op het Emaus College 
Afgelopen maand is er onder alle leerlingen va het Emaus College een onderzoek gehouden over de veiligheids-
beleving op school en het arbeidstrainingscentrum. Van alle vragen was de gemiddeld score een 8.8. Dit is een 
super mooie score en daar zijn we trots op.  We hopen dat we nog lang een veilige school kunnen zijn voor onze 
leerlingen. 
 

Jos  van der Linde 

Sinds 2 jaar gebruiken we Profijt als ons leerlingvolgsysteem. In Profijt is het onderwijstraject van de leerling 
zichtbaar. Iedere leerling heeft een inlogcode waarmee hij toegang krijgt tot zijn onderwijstraject. Om die reden 
hebben we voorheen ervoor gekozen geen rapport meer mee te geven. Nu we dit 2 jaar op deze manier doen 
merken we dat de leerlingen een meegegeven rapport missen. Daarom kiezen we dit schooljaar weer voor een 
rapport die de leerling op de laatste schooldag krijgt van hun groepsleerkracht. 

In het rapport staan de resultaten samengevat van de leerling van schooljaar 2017/2018. De inloggegevens voor 
Profijt staan ook in het rapport vermeldt. Er kan nog steeds in Profijt gekeken worden naar het onderwijstraject 
van de leerling. 

Carola Smith 
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Even voorstellen  

Vakantierooster 
Vakantierooster 2018-2019 
 
1

e
 schooldag   maandag 27 augustus 2018  

 
Herfstvakantie   maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie        maandag 24 december 2018  t/m vrijdag 4 januari 2019       
Voorjaarsvakantie  maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019 
Mei/Paasvakantie  vrijdag 19 april 2019   t/m vrijdag 3 mei 2019 
Hemelvaart   donderdag 30 mei 2019  t/m  vrijdag 31 mei 2019 
Pinksteren   maandag 10 juni 2019  t/m  vrijdag 14 juni 2019 
Zomervakantie   maandag 22 juli 2019    t/m vrijdag 30 augustus 2019  
 

 

Mijn naam is Liane Dekker. Ik ben getrouwd met Andries en samen hebben wij 3 dochters van 11, 14 en 16 jaar. 
Wij wonen met ons gezin in een fijn huis in Ermelo.In de weekenden zijn wij vaak te vinden bij korfbalvereniging 
Dindoa waar onze 3 meiden korfballen. Daarnaast vind ik het heerlijk om met onze honden te wandelen op de hei 
of in het bos. Na de meivakantie ben ik begonnen als conciërge op school en heb het ontzettend naar mijn zin. 
Vanaf het eerste moment dat ik de school binnenliep voelde het goed, een hele fijne sfeer. 

Ik hoop dan ook nog vele jaren op school te mogen werken. 

Liane Dekker 

 

 

 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 juni heeft al het personeel van het Emaus College 2 studiedagen gehad, waarbij 
er verschillende thema's aan de orde kwamen. We hebben op de donderdag bijgeleerd over ADHD, zijn dieper 
ingegaan op het lesgeven en kregen handvaten aangereikt voor coaching in de praktijk. De vrijdag stond in het 
teken van teambuilding. Alle medewerkers mochten twee workshops kiezen. Er werd gezweet tijdens de boot-
camp en volleybal. Tijdens de creatieve workshop werd er samen gewerkt aan een schilderij. De goede samen-
werkingsskills hebben geleid tot een prachtig resultaat dat we binnenkort een mooi plekje gaan geven in de 
school. Ook zijn er groepen aan de slag gegaan met het maken van een overheerlijke lunch, waar we aan het 
einde van de ochtend met elkaar van hebben genoten. We kunnen weer terugkijken op een aantal leerzame en 
afwisselende studiemomenten.  

Komend schooljaar staat er weer een studie-2-daagse op de planning, dit keer in september. Medewerkers gaan 
dan op teambuildingsreis naar Texel. Uiteraard volgt ook daarvan een uitgebreid verslag. 

Corrie Snapper 

Studiedagen 



Nieuwsbrief Emaus College  nr.18 juli 2018 
 

Pagina 6 

Entree 

Wij wensen u een fijne vakantie!! 

 
 
 

MISSION ACCOMPLISHED 

 
 

Geslaagd!!! 
 
Wat een fantastisch resultaat hebben 4 leerlingen van het Emaus College behaald. 
Ze zijn geslaagd voor hun Entree-diploma (MBO1). 
Ze hebben dit schooljaar keihard gewerkt en waaieren komend schooljaar allemaal uit naar diverse niveau 2 oplei-
dingen. 
In samenwerking met Landstede Harderwijk hebben zij dit doel behaald.  
Het was geweldig om ze te zien op het grote podium van de NUON zaal in Landstede. 
Daar stonden ze als sterren te stralen in de spotlights voor misschien wel 400 man. 
Wij wensen ze een succesvolle toekomst en een grote carrière toe. 
 
 

Stephan Ujvari 


