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Sectordirecteur Gerard Spijkers
Een nieuw schooljaar

Na de zomervakantie zijn de leerlingen en de medewerkers weer
enthousiast van start gegaan. Nieuwe klasindelingen, nieuwe
roosters, andere boeken en vaak nieuwe mentoren en vakdocenten.
Samen met de leerlingen en de ouders werken we weer aan
eigentijds en betekenisvol onderwijs. Dit alles in een vertrouwde,
veilige en sfeervolle omgeving.
We bouwen op het Elde College samen met de ouders/verzorgers
aan de toekomst van onze jongeren. Elke leerling doet er toe,
waarbij het eigenaarschap van de leerling steeds centraler komt te
staan, waarbij de persoonlijke leerdoelen en het leerprogramma
gerealiseerd kunnen worden door de leerling met de hulp van de
docent in de rol van coach samen met de ouder(s). Ik kijk dan ook uit
naar een optimale samenwerking tussen leerling, ouders en school
om dit met elkaar verder vorm te geven. Een mooi begin van een nieuw schooljaar!

Veel nieuwe leerlingen maar ook nieuwe collega’s

We zijn blij dat we onze vacatures tijdig en met bekwame en bevoegde collega’s in hebben kunnen
vullen. In de sector vmbo/praktijkonderwijs/locatie Sint-Michielsgestel verwelkomen we de volgende
nieuwe collega’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peggy van der Aa, teamleider vmbo onderbouw
Marcia Franc, docent rekenen
Angela van der Heijden, medewerker catering
William Linssen, docent muziek
Elma van Pinxteren, docent Nederlands
Jeffrey Rondei, docent bouwen, wonen en interieur
Daan van Rossum, docent maatschappijleer
Manon Ummenthum, docent Engels
Ramon Verbakel, docent Nederlands
Inna Weeterings, docent Engels
Yvonne Wiersema, docent praktijkonderwijs

Kennismakingsavonden

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar organiseren we
kennismakingsavonden voor ouders/verzorgers. De avonden
zijn bedoeld om kennis te maken met de school, de mentor en
de teamleider.
> Bekijk de agenda op onze site voor de data en tijdstippen

Gezocht: ouders/verzorgers voor de Ouderraad

De Ouderraad is een orgaan, bestaande momenteel uit 7 betrokken ouders, dat meedenkt over
schoolse zaken en de directie adviseert (gevraagd en ongevraagd) bij beleidsmatige beslissingen die
de school aangaan. Daarnaast is de Ouderraad een spreekbuis voor ouders/verzorgers van het Elde
College. Wij adviseren o.a. op het gebied van regelgeving van school, ondersteuning in communicatie
met school, uitleg m.b.t. schoolse zaken en nog veel meer.
De Ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders/verzorgers van school. Om hen zo goed
mogelijk te vertegenwoordigen, vergadert de Ouderraad ongeveer 1x per zes weken. De ene keer
met de directie erbij en de vergadering daarop zonder directie. Daarnaast zijn er diverse
werkgroepen binnen de Ouderraad;
•
•
•
•
•
•

Back to school/OKÉ-team
Attentie bij ziekte
Oudergeleding Medezeggenschapsraad
Themawerkgroep
Webpagina Ouderraad
Belangengroep voor ouders van kinderen
met dyslexie

Omdat een aantal ouders stopt en we het belangrijk vinden om een goede oudervertegenwoordiging
te hebben, doen we een dringende oproep aan ouders/verzorgers om zich aan te melden voor het
zitting nemen in de Ouderraad. U bent natuurlijk altijd welkom om, geheel vrijblijvend, een
vergadering bij te wonen.
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen of om een vergadering bij te wonen, of wilt u meer
informatie over de Ouderraad, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Wendy Verboom via
ouderraad@eldecollege.nl. We horen graag van u.
Namens Wendy Verboom, voorzitter Ouderraad Elde College

Schoolfotograaf

Vanaf eind deze week gaan alle leerlingen op de foto voor de
schoolfotograaf (zowel portret- als groepsfoto). Inmiddels
hebben alle ouders een mail ontvangen met daarin de data en
tijden. Mocht u geen bericht hebben ontvangen? Controleer
dan in Magister of uw e-mailadres juist vermeld staat.

Belangrijke data en schoolvakanties 2018-2019

Op onze website vindt u de schoolvakanties en de belangrijke data voor dit schooljaar. U leest daar
bijvoorbeeld ook dat vrijdag 5 oktober een roostervrije dag is voor alle leerlingen.
> Bekijk de belangrijke data 2018-2019

Ouderbijdrage

Begin oktober worden de facturen ouderbijdragen schooljaar 2018-2019 verstuurd per e-mail. De
facturering verloopt via Wis Collect. Binnen Wis Collect wordt u standaard
de mogelijkheid geboden om uw factuur in twee of meerdere termijnen (dit
is afhankelijk van de hoogte van het te betalen bedrag) te betalen. Deze
optie wordt u aangeboden op het moment dat u op de factuur reageert. U
krijgt dan het lijstje met artikelen te zien die voor uw zoon/dochter gelden.
Als u het eens bent met deze artikelen kiest u voor volgende, daarna wordt u
de mogelijkheid geboden tot betaling, via Ideal of via een overschrijving.
Onder beide opties kunt u de keuze aanvinken, betaling in termijnen. Na het
kiezen van de termijnen kunt u het proces afronden, u ontvangt dan een
mail met daarin uw factuurnummer en onze bankgegevens. Wanneer u niet
meteen wilt of kunt betalen, willen wij u toch verzoeken uw factuur af te
ronden in het systeem Wis Collect en de betaling op een later moment te verrichten.
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar ouderbijdrage@eldecollege.nl. Ook wanneer u
eind oktober nog geen mail heeft ontvangen.

