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Emaus College

Nieuwsbrief
Voorwoord
Beste lezer,
Het schooljaar 2018-2019 zit er alweer op. De zomervakantie staat voor de deur. Wij kunnen samen met de leerlingen
terugkijken op een mooi jaar waar veel activiteiten zijn ondernomen en goede resultaten zijn behaald. Zo zijn er onder andere weer vele IVIO- en Entree diploma’s uitgereikt
en VCA-certificaten behaald. We hebben met succes gewerkt aan de gezonde school en het jaar afgesloten met
een gezellig zomerfeest. We wensen jullie allemaal een
hele fijne zomervakantie en zien de leerlingen graag in september terug.
Het team van het Emaus College

Terugblik
Beste ouders, scholieren en meelezers,
Aan het eind van een mooi en bewogen schooljaar een kort
stukje schrijven over de ontwikkeling van sHLOnderwijs is
eigenlijk niet mogelijk.
Er is immers veel gebeurd:
•
Onze collegae in Amersfoort zijn onder de naam
Beekdal VSO verhuisd naar een heel nieuw gebouw;
•
De Inspectie van OCW heeft vastgesteld dat de kwaliteit van het onderwijs op het Rietschans College,
net als op de andere drie scholen van ’s Heeren Loo
Onderwijs, voldoet;
•
De Gemeente Ermelo heeft toestemming gegeven
voor het bouwen van een nieuwe school op het terrein van Groot Emaus;
•
We hebben een opvolger gevonden voor mij als algemeen directeur / bestuursmanager wanneer ik in
oktober ga stoppen.
En zo kan ik nog wel even door gaan.
Maar toch, al deze ontwikkelingen zijn alleen maar belangrijk omdat we daarmee nog beter in staat zijn onderwijs te
geven aan uw zoon of dochter. Deze ontwikkelingen zorgen
er mede voor dat wij met u kunnen genieten van het
moment waarop hij of zij het certificaat behaald, samen met
de inspanning die door hen (en onze docenten) zijn
geleverd in die soms lastige strugle van het volwassen
worden en het afronden van school.
Ik wens u nog vele mooie geniet momenten toe, te beginnen in de komende vakantie die voor u ligt.
Gerard J van Egmond
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Belangrijke data
maandag 22 juli t/m zondag
1 september

Zomervakantie

maandag 2 september

1e. schooldag

vrijdag 20 september

Veluwegames

donderdag 10 t/m dinsdag
15 oktober

IVIO-proefexamens

maandag 21 t/m vrijdag 25
oktober

Herfstvakantie
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Team facilitair
Facilitair is een interne stageplek op het terrein van Groot Emaus. Op deze stageplek hebben we twee activiteiten.
We maken schoon in panden en locaties op het terrein en wij verzorgen voor diverse klanten een lunch. Per dag
lopen er vier jongeren stage onder begeleiding van een arbeidstrainer. Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden leren we de basisvaardigheden voor het werken met Microvezel. De jongeren leren hoe je moet vloerwissen, dweilen,
kantoren en toiletgroepen schoonmaken.
Naast het onderdeel schoonmaken hebben we ook een cateringservice. Op dinsdag en donderdag bieden we op
De Kolk een broodjesservice aan. Klanten bestellen via een lijst wat ze graag willen eten en om twaalf uur brengen
we de bestelling naar De Kolk. We hebben 28 producten op de bestellijst. Van dagverse soep tot een broodje kroket.
Ook bezorgen we lunches tijdens teamdagen en vergaderingen. Daarnaast verzorgen we ook bij recepties de hapjes en drankjes. Tijdens het bereiden en leveren van de cateringen zijn er veel leer en succes momenten voor de
jongeren. We werken vanuit een hygiëne protocol en oefenen om klantvriendelijk te zijn. Omdat we met vier jongeren onder begeleiding van een arbeidstrainer werken is er ook ruimte voor individuele begeleiding. Met deze hoeveelheid aan facetten van facilitair kunnen jongeren ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en wat hun interesse heeft.
Door het verdelen van taken binnen deze stage, werken we als team facilitair nauw samen en dragen we met z’n
allen de verantwoording voor tevreden klanten.
Anja Wise

Leerlingenraad
De leerlingenraad is inmiddels weer behoorlijk uitgedund. We hebben nu 3 leden.
Na de zomervakantie gaan we de leerlingenraad aanvullen. Om te zorgen dat de vergaderingen beter bezocht
gaan worden, houden we de vergaderingen onder schooltijd. We hopen hiermee de opkomst te vergroten.
Peter Rijkhoff

Examens IVIO
In mei 2019 zijn in totaal 32 leerlingen opgegaan voor hun examens. De geslaagden, alle 32, zijn donderdag 4 juli
in het zonnetje gezet. Nadat de leerlingen waren binnengehaald onder begeleiding van een toepasselijk liedje,
werden ze toegesproken door mevrouw Birgit Bossink. Daarna werden de leerlingen naar voren gehaald en ontvingen zij het felbegeerde diploma. Rond half acht was het officiële gedeelte afgerond en ging een ieder goedgemutst huiswaarts. Op donderdag 11 juli hebben 5 leerlingen hun VCA-diploma behaald. Allen van harte gefeliciteerd.
Peter Rijkhoff
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Atletiek sportdag 2019
Op dinsdag 25 juni en op woensdag 26 juni vonden weer de atletieksportdagen plaats voor de onder- en de
bovenbouw van het Emaus College. De leerlingen konden weer strijden om de medailles bij verschillende onderdelen.
De onderdelen die we dit jaar hebben aangeboden en waar we de afgelopen periode met de sportlessen hard mee
aan het werk zijn gegaan waren: paalhangen, verspringen, hoogspringen, fietsband slingeren, 60 meter sprint,
estafette en kogelstoten. Tijdens de atletiekdagen waarin het dit jaar heel erg warm was, konden de leerlingen individueel bij elk onderdeel een medaille verdienen, de beste nummers 1, 2 en 3 van zowel de onder- als de bovenbouw kregen deze aan het einde van de ochtend uitgereikt.
Ook was er nog een beker te verdienen voor de klas die het beste de estafette aflegde en was er nog het algemeen klassement. Bij de onderbouw werd het algemeen klassement uiteindelijk gewonnen door de klas van Marcel en bij de bovenbouw was de klas van Martijn de gelukkige winnaar. Ondanks de hitte waren het twee hele gezellige dagen en moeten wij alle leerlingen een groot compliment geven voor hun inzet.
Gert vd Bor

Bovenbouw 2019

Onderbouw 2019

Na een jarenlange dominantie in de onderbouw, hebben we dit jaar ook als bovenbouwklas het atletiektoernooi en de estafette weten te winnen.

Op dinsdag 25 en woensdag 26 juni was het weer zover,
de jaarlijkse atletieksportdagen! De leerlingen zijn een
jaar lang voorbereid door onze sportdocenten op dit ene
moment. Wie zijn de Usain Bolt en Dafne Schippers van
het Emaus College? Wie kan er het verst of het hoogst
springen? Wie kan het verst slingeren met een fietsband
of stoten met een kogel? En ook de spierballen werden
weer geprikkeld, want wie blijft er het langst hangen tijdens het paalhangen?
De leerlingen waren ook dit jaar weer bloedfanatiek op
deze warme zomerdagen. Het was zo warm dat er ijsjes
aan te pas moesten komen om de leerlingen af te koelen,
dit was voor hen geen straf natuurlijk! De scheidsrechters
en de vakjury hadden ook dit jaar weer een lastige taak,
maar het is gelukkig allemaal goed verlopen! Records
werd verbroken en er werd vooral ook weer heel veel plezier gemaakt met elkaar.
Al met al dus weer 2 ontzettend geslaagde dagen! De
leerlingen kunnen na de zomer weer aan de bak om nieuwe persoonlijk records neer te zetten.
Gaat het ze lukken?
Klas Marcel

Het atletiektoernooi bestaat uit de onderdelen hoogspringen, verspringen, sprinten, fietsbandslingeren en
kogelstoten. Bij deze onderdelen wordt er gestreden
met 2 klassen tegen elkaar. De 5 beste scores worden
bij elkaar opgesteld en dan kwam er bij ieder onderdeel een winnende klas uit. Wij hebben het als klas en
als team uitzonderlijk goed gedaan. Iedereen is boven
zichzelf uitgestegen en daardoor hebben we ieder onderdeel gewonnen. Het was wel enorm spannend,
want sommige onderdelen werden op centimeters en
honderdsten van een seconde beslist. Leonardo heeft
deze dag de show gestolen door maar liefst 3 gouden
medailles te winnen op de onderdelen kogelstoten,
hoogspringen en fietsbandslingeren.
Ook was er nog voor iedere klas een estafette, daar
kon ook een klassenprijs gewonnen worden door de
snelste tijd neer te zetten. Ook op dit onderdeel was
het enorm spannend. De klas van Miranda had een
enorm snelle tijd neergezet en het duurde tot de derde
keer voordat we daar onder konden duiken. Uiteindelijk was het verschil 15 honderdste van een seconde in
ons voordeel.
Al met al een gezellige dag met een mooi sportief
hoogtepunt.
Klas Martijn
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Ontwikkelingen
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van nieuwe ontwikkelingen. In november is er een locatie geopend voor Jeugdzorg-plus. Jongeren die tijdelijk een behandeling nodig hebben in een gesloten setting
krijgen daar een geïntegreerd programma aangeboden waar onderwijs
en zorg intensief samen werken. Inmiddels is de groep vol en hebben
de eerste jongeren met succes de locatie verlaten. Zij hebben de behandeling in de open behandelgroep opgepakt. Het lesprogramma komt
overeen met het programma op het Emaus College. Een team van collega’s heeft hard gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te
geven.
Daarnaast is er een klas voor leerlingen gestart, die het lastig vinden om naar school te gaan. Vaak hebben deze
jongeren tijdelijk thuis gezeten of zijn momenten naar een zorgboerderij geweest. Het is de bedoeling dat ze leren
het onderwijsritme op te pakken. Deze klas is laagdrempelig, de doelen die gesteld worden zijn haalbaar en er
wordt eerst gewerkt aan sociale vaardigheden. Het doel is dat ze doorstromen naar een reguliere klas op school.
Dagelijks staan er twee leerkrachten op de klas die intensief samenwerken met de medewerkers van de onderschoolse dagbehandeling. Van deze groep zijn een aantal jongeren aan het oefenen in een klasse groep. Dat is een
prachtig resultaat.
Na twee jaar op Emaus College gezeten te hebben gaan we afscheid nemen van onze basis/kader leerlingen. Zij
zullen het schooltraject voortzetten op onze andere locatie van SHL-onderwijs; het Rietschans College. We hebben
een mooie tijd met elkaar gehad en we zijn ervan overtuigd dat zij in staat zijn om het vmbo-diploma op het Rietschans College te halen. We wensen ze hierbij heel veel succes. Blij zijn we ook met het feit dat we weer een brugklas vmbo-basis/kader kunnen starten in september.
Birgit Bossink

VCA
De tweede cursus VCA van het schooljaar 2018-2019 zit erop! Vanaf half april 2019 hebben 5 leerlingen heel erg
hun best gedaan om alle theorie uit hun hoofd te leren en wat is het véél! Elke woensdag in het technieklokaal en 's
avonds op de leefgroep of thuis, huiswerk maken, gevolgd door meerdere proefexamens. Naarmate de weken verstreken werd duidelijk dat ze er klaar voor waren. Het vertrouwen groeide, de kennis stond op hun harde schijf. Als
laatste volgde een "VCA-week", 3 dagen met 4 uur les per dag!
Op donderdag 11 Juli, de dag van het examen kwamen de leerlingen nerveus en gespannen het technieklokaal binnen. Even een geruststellende warme chocomelk, de surveillant was er..., alle kandidaten stelden zich voor. Er volgde een vriendelijke kennismaking, de ID-kaarten werden gecontroleerd, gegevens ingevuld. De surveillant stelde de
jongeren kundig op hun gemak en starten maar! Na een uur zat de tijd erop en waren álle leerlingen geslaagd,
súper goed gedaan!
Al met al een zeer positieve, leerzame en succesvolle cursus met 5 geslaagde toppers als resultaat!
Erik van Amersfoort
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Atletiek sportdag Jeugdzorg-plus
Op woensdag 3 juli hebben we ook voor de jongeren van de Jeugdzorg-plus een atletieksportdag gehouden. De
leerlingen konden medailles verdienen tijdens de volgende onderdelen: sprinten, hoogspringen, kogelstoten, estafette en fietsband slingeren. De jongeren deden heel erg hun best om de eer van hun groep hoog te houden en
waren erg fanatiek. Uiteindelijk trok Keulenkamp 8 aan het langste eind door 3 van de 5 onderdelen te winnen van
Keulenkamp 6. De prijs (slagroomtaart) die Keulenkamp 8 won werd uiteindelijk netjes gedeeld met Keulenkamp 6
waarmee we een fanatieke maar vooral sportieve dag mooi konden afsluiten.
Gert vd Bor

Huttendorp
Elk jaar is er in Zwolle het Huttendorp. Kinderen maken onder begeleiding van vrijwilligers een eigen hut, een erg
gaaf 5 daags evenement.
Het Huttendorp wordt elk jaar afgesloten met een feestavond. Op die avond kunnen kinderen spelletjes doen, is er
een talentenjacht en een grote verloting.
De spellen die hiervoor gebruikt worden zijn verouderd en niet zo leuk meer om te spelen. Tijd voor vernieuwing
dus. Met als thema "Digidorp" heb ik als echte Zwollenaar aangegeven om nieuwe spellen te gaan maken voor
deze feestavond samen met de leerlingen van het Emaus College. Hoe gaaf is het voor leerlingen om een echte
opdracht te krijgen? Een stuk verantwoordelijkheid nemen en kwaliteit moeten leveren.
De spellen zijn na maanden hard werken klaar en wat heb ik geweldige hulp gehad van de leerlingen! Het uitzagen
van figuren, het schitterende schilderwerk, het meedenken voor nieuwe spellen. Ik kan wel zeggen dat het een
groot succes is geworden. De spellen worden op de laatste schooldag getest door alle leerlingen van Groot Emaus
tijdens de feestelijk afsluiting van het schooljaar. En met spellen als Pac-Man sjoelen, Pokemon Go knikkerbaan,
Dierenriem werpen en het Donald Duck schietspel gaan we de kinderen een geweldige tijd bezorgen!
Michiel Lamers
Docent Ontwerp Talent
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Survivalkamp
Op 13 en 14 juni zijn wij met vijf collega’s en zeven jongeren vol bepakking op pad gegaan om te gaan survivallen in
de buurt van Ermelo en Harderwijk. Met alle spullen die we nodig hadden op onze rug (tenten, slaapzakken, matjes
enz.) zijn we donderdag ochtend rond half negen aan de wandel gegaan.
Onze eerste stop was bij de Veva in Harderwijk, waar de jongeren onder leiding van een sportinstructeur een pittige
training te verwerken kregen. Naast het afleggen van de stormbaan en het creëren van een hechte groep hebben
we daar ook op de militaire manier leren koken. In het begin was het nog een beetje wennen maar uiteindelijk vond
iedereen het toch wel heel erg leuk om zijn eigen eten te maken. En naar verbazing smaakte het ook nog goed.
De volgende halte was strand Horst, dit was een goede zes kilometer lopen. Bij strand Horst aangekomen kon iedereen een kano uitzoeken om richting het eilandje te varen waar we zouden gaan overnachten met zijn allen. Eenmaal
bij het eilandje aangekomen konden de jongeren snel hun tent op gaan zetten. Dit moest snel gebeuren want het
begon net te regenen. Nadat iedereen kon schuilen in zijn tent konden we verder gaan om het eten klaar te maken.
Voordat we het eten konden gaan maken moesten de jongeren dit eerst gaan zoeken, dit was zorgvuldig verstopt.
Nadat iedereen heerlijk gegeten had was er nog even tijd voor wat gezelligheid en wat lekkers bij het kampvuur. De
meesten gingen uiteindelijk lekker slapen, althans dat hoopten wij!
De volgende ochtend hebben we met de jongeren heerlijk croissants gebakken bij het kampvuur om vervolgens alles weer op te ruimen en weer richting Horst te kanoën. Vanaf Horst moesten we het laatste stukje terug lopen en dit
bleek toch wel het zwaarste stukje te zijn voor de meeste. Zou dit dan toch met de nachtrust te maken hebben gehad? Eenmaal bij school aangekomen werden we opgewacht door ouders en de groepsleiding en werden we vol
bewondering ontvangen. Namens de organisatie willen wij de jongeren enorm bedanken voor de leuke herinnering
en de gezelligheid.
Gert vd Bor

Gezonde school: Crossen op een ElliptiGo
Het Emaus College heeft deze periode ingezet op het thema Sport en Bewegen. Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Één van de actiepunten is het aanbieden van vernieuwende activiteiten/trends die aansluiten bij de huidige bewegingscultuur. In de week van 1 juli hebben alle leerlingen van het
Emaus College kennis gemaakt met de ElliptiGo.
De ElliptiGo is ontwikkeld in de USA. Op het eerste gezicht lijkt het op een crosstrainer in de sportschool, alleen kun
je met de ElliptiGo naar buiten. De ElliptiGo benadert qua beweging en intensiteit het hardlopen. Met de leerlingen
hebben wij een grote ronde buiten het terrein gemaakt, waarin zij op een leuke manier aan het ‘hardlopen’ waren.
Lisanne Drost
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Remsporen?? Ja, remsporen!!
Woensdag 3 juli zijn we met de klas (Arjan) naar een demonstratie geweest van de remweg van een auto. Tijdens
deze demonstratie lieten ze zien hoe lang het duurt voordat een auto stilstaat als hij plotseling moest remmen.
Het verschil tussen 15 km/u en 50 km/u was wel 6 meter. Hiermee hebben we geleerd dat het belangrijk is om op
en rond ons schoolterrein niet te hard te rijden.
Naast een gezonde school, willen we natuurlijk ook een veilige school zijn!
Groetjes klas van Arjan

Vakantierooster 2019-2020
Vakantie

Datum

Eerste schooldag

maandag 2 september 2019

Herstvakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Januariweekend

vrijdag 24 januari t/m maandag 27 januari 2020

Voorjaarsvakantie

maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Pasen

vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie incl. Bevrijdingsdag

maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren

maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020

Zomervakantie

maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen
Donderdag 17 oktober 2019
Vrijdag 18 oktober 2019
Maandag 25 november 2019
Dinsdag 28 januari 2020
Vrijdag 13 maart 2020
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Entree geslaagd!
Donderdag 11 juli 2019 19.15 uur in de NUON zaal in Landstede te Harderwijk. Een stampvolle zaal en een moment om bij stil te staan.
Daar stonden ze dan in de spotlights te pronken, onze leerlingen van het Emaus College. Zeven stuks maar liefst.
En wat zijn ze trots en wat stralen ze! Ze lijken wel 2 centimeter groter geworden, volwassener vooral!
En wat zijn wij op onze beurt trots! Deze leerlingen hebben geploeterd, gevochten, zijn gevallen en weer opgestaan. Ze hebben doorgezet tot het bittere eind met een fantastisch eindresultaat!
Nu hebben ze hun felbegeerde MBO1 diploma behaald, wat een wereldprestatie. En de meesten gaan gewoon
verder hoor. Niks stoppen, gewoon door naar MBO niveau 2!
Stephan Ujvari

Rookvrije school
Het doet ons deugd om iedereen te laten weten dat dit
schooljaar 2018 – 2019 een rookvrij schooljaar is geweest. Onze medewerkers en met name onze leerlingen
hebben zich hier uitermate goed voor ingezet. Chapeau!!
We proberen de komende periode dit enigszins uit te
breiden door de gebieden rondom school ook rookvrij te
maken. Gezien de inzet van iedereen verwachten we dat
dit ons ook gaat lukken.
Stephan Ujvari

Gezonde school
Ook de Gezonde school heeft dit
schooljaar 2018 – 2019 gestalte
gekregen. Wij hebben het vignet
Gezonde School met als thema
Sport en Bewegen behaald. Afgelopen schooljaar hebben wij samen
met de leerlingen en collega’s vol
ingezet op samen sporten en bewegen.
Er zijn diverse clinics gegeven zoals schaatsen, fitheidstesten en een groot arsenaal aan activiteiten in de
Nationale Sportweek. En….., we willen natuurlijk meer;
zoals het opstarten van een multifunctioneel sportveld,
een afgebakend voetbalveldje en het starten van een
rugbyclub. Wordt vervolgd..........
Tijdens de pauze momenten staat er een kist met atributen (frisbee, tafeltennisbatjes, diverse ballen e.d.)
waarmee alle leerlingen worden uitgenodigd om lekker
met elkaar te bewegen.
Uiteraard zijn wij nog niet klaar. Volgend jaar gaan wij
ons, naast het thema Sport en Bewegen, focussen op
het thema Voeding. We hebben dit samen met de leerlingenraad bedacht. Gezond bewegen en gezonde voeding zijn de pijlers voor een gezonde leefstijl. Wij proberen hier uiteraard ook een vignet voor te halen. Maar
belangrijker nog: je lekker fit voelen op een plezierige
manier!
Stephan Ujvari
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