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Voorwoord 

De feestdagen staan voor de deur. De activiteiten rondom deze 
dagen zijn in volle gang en overal zien we de kerstversieringen 
branden om de lange avonden sfeervol te maken. Wij gaan het 
jaar 2019 feestelijk met elkaar afsluiten. We kunnen met elkaar 
terugkijken op een mooi jaar met veel activiteiten. In deze 
nieuwsbrief kunt u daarover lezen.

We wensen u een fijne vakantie, prettige feestdagen en een goed 
2020!

Het team van het Emaus College 

Even voorstellen

Belangrijke data

maandag 23 december 
2019
t/m vrijdag 3 januari 2020

Kerstvakantie 

vrijdag 24 t/m dinsdag 
28 januari

Januari-weekend 
en studiedag

Diploma-uitreiking

Voorjaarsvakantie

vrijdag 13 maart Studiedag

Pasen

Meivakantiemaandag 27 april t/m 
dinsdag 5 mei

vrijdag 10 t/m maandag 
13 april

dinsdag 12 t/m 
donderdag 14 mei 

IVIO-examens 

Nationale 
Sportweek

IVIO-proefexamensmaandag 30 maart t/m 
donderdag 2 april

maandag 24 t/m vrijdag 
28 februari

maandag 20 t/m vrijdag
24 april

Even voorstellen............wat een mooie baan!

Met ingang van 1 oktober 2019 mag ik Gerard van Egmond, 
algemeen directeur/bestuursmanager van ’s Heeren Loo, opvolgen.

Mijn naam is Jan van Heerikhuize, ben 59 jaar, woonachtig in Soest 
met vrouw en 3 kinderen.
Na een loopbaan in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, 
praktijkonderwijs/voortgezet onderwijs in diverse rollen als leraar, 
directeur en bestuurder kwam de vacature langs bij ’s Heeren Loo 
Onderwijs. Na bijna 3 maanden kom ik tot de conclusie dat ik me een 
bevoorrecht mens voel om leiding te mogen geven aan de scholen 
van ’s Heeren Loo onderwijs, waaronder ook het Emaus College. Een 
school waar jongeren meer dan het gewone wordt geboden.

Ik geloof hierbij in de kracht van de verbinding tussen mensen, 
jongeren en volwassenen, mensen en organisaties. Vooral ook in de 
driehoek van de leerling, ouders/verzorgers en de school. Ouders/
verzorgers die samen met de school richting en steun bieden voor 
jongeren die opgroeien en waarbij het niet altijd vanzelf gaat. Samen 
kunnen we dan ook meer dan het gewone doen in een school waar 
leerlingen geen onderwijs volgen, maar het onderwijs de leerling volgt. 
Waarin we op basis van vertrouwen en passie iedere dag leren. Ik ben 
ervan overtuigd dat iedere leerling zijn/haar unieke talenten heeft en 
dat we die met elkaar ontdekken. Dat moeilijk lerend met een 
beperking eigenlijk anders lerend met kansen wordt in een school 
waar medewerkers dagelijks als professionals werken met hoofd, hart 
en handen. Op deze manier willen we jongeren zo goed mogelijk op 
weg helpen naar een eigen, volwaardige plaats in onze maatschappij.

Ik hoop in de komende jaren aan dit proces mede 
vorm en inhoud te geven in onderlinge verbinding met 
alle medewerkers in en om de school.

Ik wens u mooie kerstdagen en een voorspoedig, 
gezond en samenwerkend 2020.

          Jan van Heerikhuize

donderdag 6 februari
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Aan het einde van 2019 kijken we terug op een mooi jaar, waarin we een nieuwe directeur hebben gekregen: Jan 
van Heerikhuize. Ook hebben we de MR kunnen uitbreiden met een aantal nieuwe leden vanuit de verschillende 
gebouwen.

Voor 2020 zijn wij op zoek naar betrokken ouders/verzorgers die mee willen denken en beslissen over zaken die 
spelen binnen de school. Omdat wij het belangrijk vinden dat uw kind met plezier naar school gaat, hebben we 
dringend uw hulp nodig. Interesse? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter: mluchtenburg@shlonderwijs.nl

De MR van het Emaus College wenst u fijne feestdagen en de beste wensen voor 2020.

Marlies Luchtenburg – voorzitter MR Emaus College  mluchtenburg@shlonderwijs.nl 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad was op sterkte, maar is de laatste weken 
weer uitgedund. De leerlingenraad bestaat nu uit één leerling. 
Na de kerstvakantie gaan we wederom aan de slag om de 
leerlingenraad aan te vullen. De leerlingenraad wordt in ieder 
geval aangevuld met Rico Rianto (Leraar Ondersteuner). 
Samen (Rico en Peter) hopen we de leerlingenraad nieuw 
leven in te blazen.

Peter Rijkhoff 

In de week van 9 t/m 13 december zijn de IVIO-examens
afgenomen op het Emaus College. 

Eind januari hopen wij de uitslagen binnen te krijgen. Tot 
die tijd is het weer spannend voor de leerlingen en 
docenten.

Peter Rijkhoff 

Examens IVIO 

JeugdzorgPlus
Vakantieprogramma.

Sinds een jaar hebben we binnen Groot Emaus en het 
Emaus College ook een gesloten afdeling (JeugdzorgPlus) 
waar we onderwijs en zorg aanbieden op één locatie. 
Wettelijk is bepaald dat hier meer onderwijsuren aangeboden 
moeten worden. Daarom draaien we naast een regulier 
onderwijsprogramma (40 weken) ook 8 weken een 
vakantieproject. Tijdens dit vakantieproject wijken we af van 
het normale onderwijsprogramma en bieden we leuke, 
uitdagende activiteiten aan, met een educatief tintje.
De herfstvakantie stond in het teken van ‘'Mens en Natuur’. 
Zo waren er meerdere lessen rondom seksuele voorlichting. 
Er was een workshop over exotische dieren, waarbij er zelfs 
een levende slang en een vogelspin in de les waren. De 
leerlingen mochten deze exotische dieren ook vasthouden en 
er mee op de foto. Ook kregen de leerlingen een workshop 
boomklimmen met echt klimgereedschap en hebben ze zelfs 
een tokkelbaan gemaakt.
Het was al met al een leuke en afwisselende week.
Ook tijdens de kerstvakantie draaien we weer een 
vakantieproject, dit keer in het teken van feest, dans en 
muziek. Er zal onder meer een rapper langskomen, om 
samen met de leerlingen een eigen rap op te nemen. We 
kijken uit naar weer een geslaagd vakantieproject!

Corrie Snapper
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Teamdag 18 oktober

Badmintontoernooi 
Op dinsdag 19 en woensdag 20 november was het weer tijd voor het badmintontoernooi voor zowel de onder- als de bovenbouw. De 
leerlingen konden zich inschrijven voor dit toernooi en dit werd dan ook veel gedaan. Er werd heel fanatiek maar sportief gespeeld. 
De leerlingen kwamen in een poule van 3 of 4 leerlingen en de nummer 1 en 2 mochten naar de finale ronde. In de finale werden er 
weer poules gemaakt en de winnaars daarvan speelden de halve finale, waardoor we uiteindelijk bij de finale uitkwamen. Bij de 
onderbouw stonden Milan uit de klas van Lisanne en Joshua van de Brug in de finale. Milan wist uiteindelijk de winst binnen te 
slepen. Geweldig gedaan!
In de bovenbouw deden ook de leerlingen van de JeugdzorgPlus mee aan het badmintoernooi. Dit ging heel erg goed en twee 
daarvan haalden zelfs de halve finale. Uiteindelijk stonden Justin van JeugdzorgPlus en Rivano uit de klas van Miranda/Carola in de 
finale en deze werd gewonnen door Rivano. Donderdag 21 november speelden de twee winnaars nog tegen elkaar. Dit was 
uiteindelijk een makkelijke prooi voor Rivano.

Het was een heel erg leuk en gezellig toernooi!

Gert van den Bor

Gezonde school rookbeleid
Op vrijdag 18 oktober stond de teamdag op het programma in 
en rond Ermelo en Harderwijk. De ochtend startte op het 
Emaus College met een kopje koffie. Daar werden de teams 
bekend gemaakt en ging iedereen in groepjes uiteen op 
verschillende vervoersmiddelen, zoals tandems en elliptigo's. 
De groepjes moesten middels een speurtocht in het centrum 
van Harderwijk aankomen en daar begon dan de 
schatkistenrace. Ieder team moest zoveel mogelijk geld bij 
elkaar sparen. Het winnende team werd beloond met twee 
heerlijke flesjes kruidenbitter. Dat de regels hiervoor meerdere 
malen werden overtreden lag dan ook in de lijn der 
verwachtingen. Hierdoor werden er zelfs meerdere teams 
gediskwalificeerd, wat volgens de organisatie nog nooit was 
voorgekomen. Dit mocht de pret niet drukken. Na het spel 
gingen we zo snel mogelijk naar het Emaus College waar door 
meerdere collega's een heerlijke en uitgebreide lunch was 
bereid. Iedereen zat met rode konen en een grote glimlach te 
genieten van de lunch. Het was een mooie teambuildingsdag.

Martijn Hakvoort

Het Emaus College is tot ieders tevredenheid al enkele 
jaren, tijdens schooluren, een rookvrije school. 

Per 1 januari 2020 wordt er een algeheel rookverbod 
ingesteld. Dit verbod geldt voor iedereen (leerlingen, 
medewerkers, groepsleiders en bezoekers). Onder het 
verbod valt ook het elektrisch roken. Dit houdt in dat er niet 
gerookt mag worden tijdens schooluren, voor en na 
schooltijd, op het school-/stageterrein alsmede de plekken 
er omheen. Er zijn geen gedoogplekken!

Wij zouden het zeer op prijs stellen als alle betrokkenen 
elkaar stimuleren om zich aan deze afspraak te houden.

Stephan Ujvari

Bent u een vos?
Woensdag 2 oktober was het weer zover: de jaarlijkse 
vossenjacht vond plaats op ons prachtige terrein. Onder het 
genot van een heerlijk zonnetje gingen de leerlingen op 
zoek naar de vossen op het terrein. Makkelijker gezegd dan 
gedaan, want wie durft te vragen aan iemand of het een 
vos is?
Een bont gezelschap van bouwvakkers, vissers, 
schaapscheerders, schoonmaaksters, winkelbediendes, 
houtbewerkers, ridders en beren liepen rond met een letter 
die verzameld moest worden. Om het spel extra moeilijk te 
maken was er ook nog een BOM aanwezig onder de 
vossen. Pech als je die trof, want dan kon je weer een letter 
inleveren. Uiteindelijk moest met alle letters het woord ‘ 
'HALLOWEEN’ gevormd worden. Dit is elke klas gelukt en 
dus kijken we weer terug op een gezellige en geslaagde 
vossenjacht. Tot volgend jaar!

Arjan Visch
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Op dinsdag 9 en woensdag 10 oktober werd er weer een slagbaltoernooi georganiseerd op het Emaus College. Elke klas die 
hieraan mee wilde doen kon zich daar voor opgeven. Het waren hele leuke en spannende potjes, de uitslagen lagen bijna altijd 
dicht bij elkaar. Bij de onderbouw wist de klas van Marcel het toernooi te winnen en bij de bovenbouw was het de klas van 
Miranda/Carola die de winst naar zich toe wist te trekken. Op donderdag 11 oktober was het tijd voor de ‘’super cup’’, de klas 
van Marcel speelde tegen de klas van Miranda/Carola. Ook dit was een heel spannend potje en werd pas in de laatste minuut 
beslist. De ‘"super cup’’ werd uiteindelijk gewonnen door de klas van Miranda/Carola. Het toernooi werd door zowel de 
leerlingen als door de docenten heel fanatiek gespeeld en daar kwamen mooie wedstrijden uit. We hopen dat dit volgend jaar 
weer het geval zal zijn.

Gert van den Bor

Slagbaltoernooi

Even voorstellen 

Op woensdag 11 december is er een leuk voetbaltoernooi 
georganiseerd door een van de leerlingen. De leerlingen 
hebben onder leiding van Daan twee teams bij elkaar 
gekregen om het op te nemen tegen de docenten. De dagen 
voorafgaande van het toernooi werd er in de gangen al een 
felle maar sportieve strijd gevoerd tussen de leerlingen en de 
docenten. Dit was uiteindelijk in de zaal niet anders. Over de 
uitslag zullen we het maar niet teveel hebben, al denk ik dat 
de leerlingen een stuk rustiger over voetbal zullen praten. Het 
toernooi bestond uit drie wedstrijden. Beide teams van de 
leerlingen speelden een keer tegen de docenten en de 
leerlingen speelden een keer tegen elkaar. De sfeer was heel 
goed en er werd sportief gespeeld, zeker voor herhaling 
vatbaar!

Arjan Visch

Mijn naam is Remco Peters. 

Sinds augustus ben ik gestart op de Brug 
naast Marjolein. Ik werk sinds 2012 op 
Groot Emaus, voornamelijk op de groep 
(Groene Allee 100 (ZIB) en 10). Het 
afgelopen jaar heb ik als arbeidstrainer een 
project gedraaid bij DVS’33. In het dagelijks 
leven ben ik getrouwd, heb 3 kinderen en 
ben woonachtig in Dronten. Ik mijn vrije tijd 
ben ik voetbaltrainer, dit doe ik al 26 jaar. 

Met vriendelijke groet,

Remco Peters

Voetbal leerlingen-docenten
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De gezonde school 

Vakantierooster 

Een mooi thema voor beeldend vormen.

Met slechts de verfkleuren 
rood, geel en blauw en de 
tinten zwart en wit werden 
de leerlingen van het Emaus College aan het werk 
gezet om een gezonde fruitschaal te schilderen. Weet u 
het zelf nog? Hoe maak je oranje voor een mandarijn, 
hoe maak je paars voor de druiven of groen voor een 
sappige peer??... Het was een hele uitdaging! De 
resultaten hebben de afgelopen periode de school 
versierd. Enkele gezonde fruitschalen worden 
binnenkort uitgekozen om de centrale keuken op te 
fleuren. Barbara Hofmeijer

Moestuin JeugdzorgPlus

Binnen een gesloten jeugdzorg setting zijn wij met het interne 
onderwijs ook gestart om ons schoolplein te verbeteren.

In het voorjaar van 2019 zijn we begonnen met onze moestuin. 
In het najaar konden we de opbrengst al gebruiken bij onze 
kooklessen!

Barbara van Berkel

Kerst  
Januariweekend 
Voorjaar 
Pasen  
Mei 
Hemelvaart 
Pinksteren 
Zomer  

Studiedag 
Studiedag 

 maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020 
vrijdag 24-01-2020 t/m maandag 27-01-2020 
maandag 24-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020 
 vrijdag 10-04-2020 t/m maandag 13-04-2020 
 maandag 27-04-2020 t/m dinsdag 05-05-2020 
donderdag 21-05-2020 t/m vrijdag 22-05-2020 

maandag 01-06-2020 t/m vrijdag 05-06-2020 
maandag 20-07-2020 t/m vrijdag 28-08-2020

 dinsdag 28-01-2020
 vrijdag 13-03-2020
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Studiedag SHL-onderwijs
Op 17 oktober 2019 zijn we met alle teamleden van de vier verschillende 's Heeren Loo scholen afgereisd naar de Soester 
Duinen voor een gezamenlijke studiedag. We waren met een kleine 200 personeelsleden op deze prachtige locatie, waar we 
open en gastvrij werden ontvangen. Het thema van de dag was “Leren van elkaar en leren met elkaar”. Theatergroep Actic 
heeft de hele dag door, met inspirerende humor, de activiteiten met elkaar verbonden. Er zijn, door onze eigen collega’s, 
verschillende workshops gegeven. Daarbij kun je denken aan: Geef me de Vijf, ouderbetrokkenheid, omgaan met 
gedragsproblemen, prikkelverwerking, mountainbiken, volksdansen, arbeidstoeleiding en nog veel meer. Het was mooi om te 
ervaren hoeveel kennis en expertise er binnen de scholen is. We hebben afgesproken dat we nog veel meer bij elkaar op 
bezoek moeten gaan om deze kennis te delen.

Naast het leren van elkaar en met elkaar, stond de dag ook in het teken van het afscheid van Gerard van Egmond. Na ruim 
drie jaar 's Heeren Loo Onderwijs uitgebreid te hebben van 2 naar 4 scholen, wordt het tijd voor pensioen. De scholen hadden 
allemaal iets moois gemaakt om aan Gerard mee te geven; van een karikatuur tot bloemstuk en van metalen boom tot 
kaarsen. Ook was er van elke collega een handgeschreven boodschap verzameld in een houten kistje.

Al met al kunnen we terugkijken op een inspirerende en geslaagde dag.

Birgit Bossink

Samen naar de top
De weerbaarheid periode 'samenwerken' wordt elk jaar vlak 
voor de kerstvakantie afgesloten met een sportdag. 
Alle klassen mogen dan hun skills laten zien bij de 
verschillende samenwerkingsonderdelen. Dit jaar waren er 
maar liefst 6 onderdelen. Pijpleiding, dikke matten 
parcours, touwtrekken, woordenspel, schootrotonde en 
natuurlijk de Toren van Emaus. Tijdens de ochtend streden 
de onderbouwklassen en Pre-emaus om de felbegeerde 
beker of de heerlijke taart. 
Op de 2de plaats eindigde de klas van Marcel. En op de 1e 
plaats eindigde de meest nieuwe klas, namelijk de klas van 
Meester Kevin. We hopen dat deze winst garant staat voor 
een mooie samenwerking in de klas.
's Middags waren de bovenbouwklassen aan de beurt. De 
strijd werd na deze gezellige middag gewonnen door de 
klas van Micha en Martijn. De 2de plaats was voor de klas 
van Stephan en Karlijn.
Al met al een zeer gezellige en sportieve samenwerking. 
En nu genieten van een mooie Kerstvakantie.

Jos van der Linde
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De Kas/kwekerij
Aan de Groene Allee 76 naast het Meander staat de kas.

Al sinds jaar en dag kunnen jongeren ervaring op doen in de 
kwekerij, waar allerlei soorten planten en bloemen worden  
gekweekt.
Jongeren leren daar stekken, knippen, potten en spenen. Dit 
met de bedoeling om werknemersvaardigheden aan te leren. 
Als jongeren het werk leuk vinden en er affiniteit mee hebben, 
kunnen ze doorstromen naar de plantsoenendienst of gaan 
stagelopen bij een kwekerij in de omgeving.
De gekweekte planten en struiken worden geleverd aan 
tuincentra, particulieren en hoveniers bedrijven.

Wat cijfertjes op een rij:

Per jaar worden er 20.000 violen gekweekt, 25.000 tot 30.000 
perkplanten, 20.000 geraniums, 10.000 hedra’s en nog veel 
meer plantensoorten.
Daarnaast worden er op aanvraag planten en struiken 
geleverd voor speciale projecten in de groenvoorziening. Zo is 
er in ieder seizoen wat te beleven in de kas, zo ook in deze 
kersttijd. Er worden op bestelling kerststukjes gemaakt. Ook 
worden er workshops gegeven in bloemschikken en 
kerststukjes maken. In het voorjaar is de kas een prachtige en 
geurige bloementuin, waar de perkplanten te koop zijn. Mocht 
u belangstelling hebben, loop rustig naar binnen.

Henk Beijen

Emaus College bouwt een nieuwe school.

Augustus 2021 is het de bedoeling dat het Emaus 
College intrek heeft genomen in de nieuwe school. De 
school gaat gebouwd worden op de plek waar nu het Pre 
Emaus en het Kruispunt staan, tegenover de Rode Loper 
en de sporthal. De eerste workshops met het personeel 
zijn geweest en de architecten hebben het Voorlopig 
Ontwerp gepresenteerd. 

Spannend, maar ook leuk voor ons allemaal. Wie krijgt er 
nou de gelegenheid om samen een mooie nieuwe school 
te bouwen? Voor de klassen die nu nog in het Pre-
Emaus gehuisvest zijn, wordt het ook spannend. Zij 
zullen voor maart moeten verhuizen en intrek nemen in 
de Sprong het ATC en binnen het Emaus College.
Het voorlopig ontwerp ziet er veel belovend uit. De foto 
geeft u een kleine impressie. In de nieuwsbrieven 
houden we u oude hoogte van de ontwikkelingen rondom 
de nieuwbouw.

Birgit Bossink
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Thema voeding

Wij wensen u een fijne vakantie!!

Het vak “Ontwerp Talent” laat leerlingen kennis maken met 
allerlei verschillende uitingen van creativiteit, zo ook 
muziek. In de afgelopen twee jaren is het vak muziek een 
stuk uitgebreider en leuker geworden. Zo zijn er keyboards 
en (bas)gitaren aangeschaft en is er sinds kort zelfs een 
elektronisch drumstel! Ook op het gebied van zang kunnen 
de leerlingen zich binnen Ontwerp Talent ontwikkelen en 
leren ze hoe ze hun stem het beste kunnen gebruiken. En  
sinds kort is er een interface waardoor we onze eigen 
muziek ook kunnen opnemen en mixen tot een echt 
nummer. Er worden eigen geschreven raps voorzien van 
een mooie beat en ook de singer/songwriters onder de 
leerlingen kunnen eigen nummers opnemen. Als docent 
begeleid ik de leerlingen en leer ze spelenderwijs de basis 
van muziek en de bijbehorende instrumenten. Dit gebeurt 
zowel 1 op 1, als in groepsverband. Ik ontwikkel mijzelf 
daarin ook voortdurend middels zanglessen, 
keyboardlessen en meer. Muziek is een wereld op zich en 
geweldig om over te brengen op onze leerlingen!

Michiel Lamers
Docent Ontwerp Talent

Na al onze successen aangaande het Rookbeleid en het behalen 
van het vignet Gezonde School: Thema Sport en 
Bewegen, zet de school zich dit jaar in voor het thema Voeding.

Het Emaus College is een school die structureel educatie over 
gezonde voeding en gezond voedsel in haar schoolplan opneemt. 
Voorbeelden hiervan zijn lesonderwerpen zoals de schijf van 5 
voor alle leerlingen. De kooklessen zijn gericht op gezonde 
producten en natuurlijke ingrediënten.
Naast aandacht voor gezonde voeding in de les ondersteunt onze 
school de aandacht voor een gezonde omgeving wat betreft 
gezond en duurzaam eten op school.

Wij proberen in alle geledingen te laten zien voor welke keuzes 
de school staat. Niet alleen tijdens de kooklessen, pauzes of 
lunch, maar ook in het aanbod tijdens vergaderingen, traktaties, 
feestdagen, sportmomenten of andere bijeenkomsten op school.

Stephan Ujvari

Ontwerp Talent





 







