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Emaus College

Nieuwsbrief
Voorwoord
Beste lezer,
Het jaar 2018 is alweer bijna afgelopen, dus is het weer tijd
voor een nieuwe nieuwsbrief met leuke, afwisselende informatie.
Onze leerlingen zijn onder andere zeer actief geweest tijdens de verschillende sportieve activiteiten. Maar ook op
creatief vlak hebben de leerlingen goed hun best gedaan.
In deze nieuwsbrief staat dit uitgebreid beschreven.
Wij wensen u een fijne vakantie, prettige feestdagen en een
goed 2019!

Belangrijke data
maandag 24 december
2018
t/m vrijdag 4 januari 2019

Kerstvakantie

donderdag 31 januari

Diploma-uitreiking

woensdag 6 februari

Studiedag

maandag 25 februari t/m
vrijdag 1 maart

Voorjaarsvakantie

25 t/m 28 maart

IVIO-proefexamens

Gezamenlijke studiedag ’s Heeren Loo Onderwijs

8 t/m 12 april

Nationale
sportweek

Op 3 december jl. vond de tweede gezamenlijke studiedag
van ’s Heeren Loo Onderwijs plaats.
Ook de collega’s van VSO de Emmaschool, die op het punt
staat om te fuseren met de Van Voorthuysenschool, waren
op deze dag aanwezig.

donderdag 18 april

Studiedag

vrijdag 19 april t/m vrijdag
3 mei

Paas-/Meivakantie

14 t/m 16 mei

IVIO-examens

Het team van het Emaus College

SHL-studiedag 3 december

De studiedag stond in het teken van het nieuwe schoolplan
van ’s Heeren Loo Onderwijs.
Het schoolplan werd gepresenteerd door middel van een
strip. Hierna hebben we binnen kleinere groepen met elkaar
gesproken over een aantal onderwerpen uit het schoolplan.
Na een lekkere, gezamenlijke lunch zijn we met z’n allen
richting de sporthal van het Emaus College vertrokken,
waar het middagprogramma werd gehouden. Tijdens het
middagprogramma lag de focus op een belangrijk speerpunt in het schoolplan: Feedback geven en ontvangen.
Hiervoor was een workshop georganiseerd waar dit onderwerp op een leuke, interactieve manier werd uitgediept.
De dag werd afgesloten met een drankje en een hapje.
Getuige de vele positieve reacties vanuit de verschillende
locaties, kunnen we concluderen dat het een geslaagde
studiedag was!
Birgit Bossink
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MR
Het afgelopen jaar hebben we binnen de Medezeggenschap Raad veel ontwikkelingen doorgemaakt. Vorige maand hebben we samen met de MR vanuit de drie andere ‘s Heeren Loo Onderwijsscholen een training gevolgd en hebben we nog meer kennis van zaken gekregen. Op
dit moment zijn we op zoek naar betrokken ouders/verzorgers, die mee willen denken met
school. Lijkt dit u leuk of wilt u meer weten over de MR, dan kunt u altijd contact met ons opnemen! De laatste jaren heeft de MR grotendeels bestaan uit leerkrachten en arbeidstrainers,
vandaar dat we in eerste instantie op zoek zijn naar ouders/verzorgers. Maar ook nieuwe leden
vanuit de school zijn van harte welkom. Na de kerstvakantie zullen wij terugkomen op de verkiezingen voor nieuwe leden van de MR.
Per december 2018 zal Guido Morsink onze Medezeggenschap Raad verlaten. Na jarenlang trouw meedenken en
adviseren is nu de tijd aangebroken om afscheid te nemen. Guido, heel erg bedankt voor alles wat je voor de MR
Emaus College hebt betekend!
Namens de MR fijne feestdagen en tot volgend jaar!
Marlies Luchtenburg – voorzitter MR Emaus College mluchtenburg@shlonderwijs.nl

Sinterklaas
Geheel onverwachts kreeg het Emaus College op
dinsdag 4 december bezoek van Sinterklaas. Dat was
voor een aantal leerkrachten even schrikken.
Er zijn geen leerkrachten meegenomen naar Spanje.
Gelukkig maar, anders had de school wel een probleempje gehad.
Sinterklaas was uiteindelijk heel tevreden over hoe de
leerkrachten zich hadden gedragen dit jaar!
Sint werd onder begeleiding van het aloude liedje “Dag
Sinterklaasje” uitgezwaaid. Sint gaf aan volgend jaar
zeker weer te komen. Dus, het blijft oppassen!!!

Leerlingenraad
De leerlingenraad is inmiddels weer behoorlijk uitgedund. Het verloop is de laatste weken weer groot.
Om de leerlingenraad weer aan te vullen wordt er een
mail naar de docenten gestuurd voor de nodige aanvulling. Na de kerstvakantie hoop ik dat de leerlingenraad
aangevuld is, zodat we weer aan de slag kunnen.
Peter Rijkhoff

Examens IVIO
In de week van 10 t/m 14 december zijn de IVIOexamens afgenomen op het Emaus College.
Eind januari hopen wij de uitslagen binnen te krijgen.
Tot die tijd is het weer spannend voor de docenten en
leerlingen.
Peter Rijkhoff
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Zelfredzaamheid/werkbezoeken
Bovenbouwleerlingen denken regelmatig na over de vragen: "Waar wil ik later gaan werken? Wat moet ik dan doen?
Hoe ziet het er daar uit? en Hoe zal dat zijn...?
Om de leerlingen van het Emaus College een beter beeld van de verschillende beroepen te geven gaan leerkrachten binnen de lessen van zelfredzaamheid met een aantal leerlingen kijken op de werkvloer. De afgelopen periode
zijn we bij Proson gaan kijken waar we een mooie rondleiding kregen en een lekker broodje kroket na afloop. Het
bezoek aan dierenasiel "de Ark" maakte veel los. Techneuten konden hun hart ophalen bij AWL, een bedrijf in Harderwijk dat zich bezig houdt met lassen en robots. Natuurlijk was kijken in de keuken bij de McDonalds ook een bijzondere activiteit. Als laatste werd Kok Experience in Harderwijk bezocht, waar we zelfs in de escape room en de
bioscoop mochten kijken.
Overal waar we keken werden de werkzaamheden steeds duidelijker. Vroeg opstaan, luisteren naar je baas en je
houden aan afspraken zijn volwassen zaken waar onze leerlingen mee te maken gaan krijgen. We hopen nog veel
bedrijven te kunnen bezoeken en daarmee een bijdrage te leveren aan een goed doordachte beroepskeuze.
Barbara Hofmeijer namens leerkrachten bovenbouw en vakleerkrachten.

Badmintontoernooi
Het is alweer even geleden, maar 20 november was het weer tijd voor het jaarlijkse badmintontoernooi voor de onderbouw. Dit jaar speelden we twee voorrondes waarna de finaleronde werd gespeeld. In beide voorrondes kwamen 16 leerlingen strijden om de finaleplekken. Tijdens beide voorrondes werd er gespeeld op 4 velden en daarin
werd bepaald welke 2 leerlingen naar de finaleronde mochten. In de finaleronde werd er ook weer op 4 velden gespeeld en van elk veld ging er 1 leerling door naar de halve finale. De eerste halve finale ging tussen Bram en Jay,
waarna Jay als winnaar uit de strijd kwam. De tweede halve finale ging tussen Julian en Blessing. Blessing bleek
uiteindelijk de beste en won de strijd. In de finale, die heel spannend was, wist Jay de meeste punten te behalen en
ging er met de winst vandoor. Top gedaan Jay!
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 gymsectie iedereen bedankt voor zijn of haar deelname!
Gert van den Bor
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Expeditie Emaus College
Bepakt en bezakt met puzzel, vlag, bandana en een flinke portie doorzettingsvermogen zijn (bijna) alle klassen van
het Emaus College ten strijde getrokken.
12 december was de eerste editie van Expeditie Emaus College een feit. De periode samenwerken van de weerbaarheidstraining werd hiermee afgesloten. Iedereen deed fanatiek mee en er werd samengewerkt zoals we dat nog
nooit eerder hadden gezien.
Ze moesten puzzelen, 3 op een rij estafette, touwtrekken, wandelen in een A-constructie,
een parcours met verschillende attributen afleggen en een grote toren bouwen.
Uiteindelijk gingen de klas van Miranda/Carola en de Brug er met de Immuniteit Totempaal vandoor. De best samenwerkende klassen waren die van van Lisanne en Karlijn.
Zij kregen een lekkere slagroomtaart als dank voor hun inzet.
En nu op naar de volgende Expeditie.
Sportieve groeten namens de gymsectie.
Jos van der Linden

Even voorstellen
Mijn naam is Alieke de Kok-Struijs, 30 jaar, opgegroeid
in Harderwijk en sinds een aantal jaar woonachtig in
Putten samen met mijn man Martijn.
De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest in het
notariaat als juridisch secretaresse. Ik werk nu alweer
een paar weken op het Emaus College en doe dit met
veel plezier!
Kom gerust een keer op de administratie binnen lopen
voor een gezellig praatje!
Met vriendelijke groet,
Hallo, graag stel ik mij even aan jullie voor.
Ik ben Cindy Pluim en ben sinds 1 november werkzaam
bij het Emaus College op de administratie.
Hiervoor heb ik gewerkt in Harderwijk als inkoper van
verpakkingsmaterialen.
Zeker geen spijt van deze overstap. Ik heb het hier erg
naar mijn zin.
Ik ben getrouwd met Alfred en we hebben twee ondeugende jongens van 7 en 10 jaar.
Met vriendelijke groet,
Cindy Pluim
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Kunstexpositie “IN YOUR FACE!”
Tijdens de lessen Ontwerp Talent zijn we bezig geweest met het thema gezichten. Hieruit is de mini-expositie
“IN YOUR FACE” ontstaan. Alle leerlingen kregen de opdracht om met stukjes hout een huid te maken.
Met bakken vol met afvalmaterialen gingen de leerlingen op zoek naar materialen die ze wilden gebruiken als
ogen, neus, mond etc.
Het doel was om een gezicht te maken dat origineel en bijzonder zou zijn. Opvallen in de massa, eigenheid laten
zien en anders durven zijn dan anderen. Het tweede doel was leerlingen zelf keuzes te laten maken. Wat wil jij?
In plaats van denken aan wat een ander wil. Op deze manier was het de bedoeling om het zelfvertrouwen van
leerlingen te vergroten. Want als je eigen keuzes goed uitpakken kan dat een enorme boost voor het zelfvertrouwen zijn. Ik heb geweldig veel trotse gezichten gezien van leerlingen die zichzelf overtroffen. En het resultaat mag
er wezen, alleen maar verschillende gezichten. Het was een geweldig project!

Vakantierooster
Vakantierooster 2018-2019
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Mei/Paasvakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 24 december 2018
maandag 25 februari 2019
vrijdag 19 april 2019
donderdag 30 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli 2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vrijdag 4 januari 2019
vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 3 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
vrijdag 14 juni 2019
vrijdag 30 augustus 2019

Insecten project
De afgelopen 5 weken hebben de leerlingen meegedaan aan het project “Insecten”.
In het beeldend vormen lokaal werd tijdens de eerste les gekeken naar een korte film over
insecten. Tevens waren er allerlei echte insecten te zien. Wespen, spinnen, torren, maar ook vlinders en kevers
werden bekeken en besproken. Daarna gingen de leerlingen aan het werk met het
bedenken van een eigen “insect-ontwerp”. Dit ontwerp werd daarna omgezet in een 3d-dier
van gips en ijzerdraad. In 5 weken tijd zijn er heel veel mooie insecten gemaakt, die de komende
tijd in de aula te zien zijn.
Barbara Hofmeijer
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Schoolplan “als stripverhaal”
De afgelopen studiedag stond voor de vier scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs in het teken van het schoolplan.
Wat zijn de doelen voor de komende jaren? Om dit schoolplan meer toegankelijk en meer onder de aandacht van
het personeel te brengen, werd mij gevraagd het schoolplan om te zetten naar een stripverhaal. Na veel samenvatten is er een strip ontstaan die op een ludieke, maar toch informatieve manier de belangrijkste punten van het
schoolplan uitlegt aan het personeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. Een aantal belangrijke punten zijn: veiligheid,
ouderbetrokkenheid, een duurzame werkplek creëren middels de vaardigheden van de 21 e eeuw,…uh.. Ik denk dat
de strip het een stuk minder saai uitlegt. Op de studiedag is het schoolplan gepresenteerd aan al het personeel en
kreeg iedereen een poster van de strip mee voor op zijn werkplek. Het was een erg leuke opdracht en zeker ook
een enorme uitdaging. Ik wens u veel leesplezier!
Michiel Lamers
Ontwerp Talent

5 kilo pepernoten
Ik heb op Facebook mee gedaan aan een prijsvraag van het bedrijf Staffmember.
Je moest een gedicht schrijven over je werk en daarmee kon je 5 kilo pepernoten winnen.
Het gedicht was als volgt:
Als juf voor de klas,
ben ik altijd in mijn sas,
Ook al halen de kinderen soms het bloed onder mijn nagels vandaan,
kan ik de dag niet zonder ze aan.
5 kilo pepernoten voor die deugnieten.
wat zullen ze ervan genieten.
Een week later werd er 5 kilo pepernoten op het Emaus College bezorgd!
Lekker!!!!
Jolein Walter

Wij wensen u een fijne vakantie!!
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