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Sectordirecteur Toos Michon
Elde College in beweging…

De school is letterlijk en figuurlijk in beweging, daarover zult u meer lezen
in deze Nieuwsbrief.
Zo starten we in augustus 2019 met sportklassen. Brugklasleerlingen die
sportief zijn en die graag kennis willen maken met bijzondere sportieve
activiteiten kunnen zich hiervoor aanmelden. De leerlingen volgen
wekelijks twee extra LO-lessen waarin bijzondere activiteiten centraal
staan ( zoals freerun, speedminton, kinbal) en sluiten iedere periode af met
een buitenschoolse activiteit. Zo staan Neoliet klimcentrum en waterski
Aquabest op het programma.
Beweging is er ook m.b.t. de onderwijsinhoud en onderwijsvormen. De
brugklasleerlingen tweetalig vwo maken inmiddels twee maanden gebruik
van hun eigen device. Binnenkort vindt een evaluatie plaats; zijn de
bevindingen positief dan zullen we volgend schooljaar ook in andere
klassen starten.
In de vierde klassen havo is een groep leerlingen gestart met versterkt Engels, CAE. Op de vwoafdeling blijft de belangstelling voor deelname aan het Econasium-programma groot. En natuurlijk
zijn we heel trots op de grote groep leerlingen tweetalig vwo die hun junior certificate of hun IB
examen succesvol afgerond hebben.
De docenten (tweetalig)vwo en havo zijn intensief met elkaar in gesprek over de vormgeving van het
onderwijs. Daarbij staat het eigenaarschap van de leerlingen centraal en wordt het lesprogramma zo
aangepast dat de leerlingen vanuit hun eigen leerdoelen steeds meer keuzes kunnen en mogen
maken. Kunnen ze sneller door de leerstof, hebben ze meer oefenstof nodig, zijn ze bijzonder
geïnteresseerd in bepaalde onderwerpen? Secties passen hun programma zo aan dat de leerling niet
alleen optimaal wordt voorbereid op het examen, maar ook een eigen ontwikkeling door kan maken.
Tijdens een positieve studiedag op 5 oktober, De Dag van de Leraar, waren onze medewerkers
geanimeerd in gesprek over deze bewegingen van en op het Elde College. Via de Nieuwsbrieven
wordt u hier verder over geïnformeerd.
Ik wens onze leerlingen en u een fijne herfstvakantie.

Brugklasfeest

Vanavond het is zover: het brugklasfeest! Het feest is in de grote aula van onze locatie in Schijndel.
De muziek wordt verzorgd door onze vaste disco Quatro.
De leerlingen krijgen toegang tot het schoolfeest op vertoon van hun schoolpas. Het is niet
toegestaan om introducés mee te nemen. Het feest begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De
leerlingen mogen tijdens het feest het gebouw niet verlaten. In de hal kunnen ze consumptiebonnen
kopen voor € 0,50. Hiervoor kunnen ze chips en frisdrank kopen.
In verband met de verwachte drukte vragen wij u om de kinderen op de parkeerplaats bij de sporthal
aan de Bunderstraat af te zetten en ze om 22.00 uur daar weer op te halen. Diegenen die met de
fiets komen, kunnen hun fiets in de fietsenstalling plaatsen. Deze wordt om 20.00 uur afgesloten. Er
zal zowel op de parkeerplaats als bij de fietsenstalling toezicht zijn tijdens het brengen en halen.
Morgen vrijdag 12 oktober zijn alle brugklasleerlingen het eerste uur vrij. Dit betekent dat de lessen
in Schijndel beginnen om 09.20 uur en in Sint-Michielsgestel om 09.45 uur. Fijn om nog ietsje langer
in bed te blijven liggen.

Brugklassers tvwo even terug op oude basisschool

Op 27 september bezochten onze brugklassers tweetalig vwo hun oude basisschool om aan groep 8
een gastles in het Engels te verzorgen. Dit deden zijn samen met een 2e-jaars tvwo leerling.
De gastlessen vonden plaats in het kader van de Europese Dag van de Talen. Op deze dag wordt in
veel Europese landen aandacht besteed aan de diversiteit aan talen binnen Europa en aan het belang
van het leren van een vreemde taal om beter en intensiever te kunnen communiceren.
Naast een interactieve quiz, vertelden de ‘gastdocenten’ wat het tweetalig onderwijs op het Elde
College inhoudt. Best spannend voor onze brugklassers om eens aan de andere kant van het lokaal te
staan. Gelukkig deden ze het erg leuk en kijken we terug op een leuke en leerzame dag!

Uitreiking certificaten IB, CEA en TTO Junior

Vorige week op 4 oktober vond de feestelijke uitreiking van de TTO Junior, CAE- en IB-certificaten
tweetalig vwo plaats. Pete Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland was
speciaal hiervoor naar Schijndel gereisd en sprak de (oud)leerlingen en hun ouders toe. Ook Coby van
der Pas –wethouder van de gemeente Meierijstad was aanwezig en sprak over de bijzondere
prestaties van de leerlingen en ging in op de
mogelijkheden die het tweetalig onderwijs biedt.
Maar liefst 32 leerlingen tweetalig vwo behaalden
het Cambridge Advanced Exam school certificate.
Dit examen legden zijn vorig schooljaar al af, in het
3e leerjaar. Ook enkele 5e-klassers regulier vwo
namen succesvol deel aan dit examen. Daarnaast
namen 23 inmiddels oud-leerlingen tweetalig vwo 6
hun IB-certificate in ontvangst.

Docenten verzorgen lezing in Schijndelse
bibliotheek

Docenten Geschiedenis Martin Prinsen en Rob Lucas zullen op 25
oktober een lezing verzorgen in de bibliotheek in Schijndel. Dat
doen zij in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Zij zullen
het thema Opstand koppelen aan ons volkslied. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom.

Rechter geeft gastles aan havo 4 en 5

Eind september -tijdens de Week van de Rechtspraak- kregen de leerlingen van havo 4 en havo 5
een gastles van de Bossche rechter Anne-Marie Smit. Zij gingen met elkaar in gesprek over het recht,
de rechtspraak en het werk van de rechter. Op deze manier kregen de leerlingen een kijkje in de
keuken van de wereld van recht, regels en de wet.
De lessen waren in het kader van het vak
maatschappijwetenschappen. Docent
maatschappijleer Chrissie Goossens strikte de
rechter: “Ik ben enorm trots dat de Bossche rechter
onze school heeft bezocht. De gastles was een
bijzondere voorbereiding op een mogelijke
vervolgopleiding , bijvoorbeeld een rechtenstudie.
Daarnaast werden interessante verhalen verteld die
onze leerlingen erg aanspraken”.

Artcadia in vwo 2

Klas vwo 2a werkte onlangs aan een landelijke
kunst- en techniekwedstrijd genaamd
Artcadia. In dat kader bewerkten zij op een
bijzondere manier foto's. Het leverde soms
bijzonder mooie plaatjes op.

La Coruna met tvwo5

Een aantal collega’s bezocht het Spaanse La Coruna samen met 8 leerlingen uit tvwo5. Ze waren daar
voor de technische beurs Robotics en Biotechnologie, in het kader van een uitwisselingsproject. Dat
leverde interessante ervaringen!

Twee Havelaars in de finale!

Op 29 september vetrokken docenten Eddy van Kuppevelt en Lotte Vennekens samen met Koen van
den Berk en Rik van Haren uit tvwo 6 en met Joery Clements en Guus van Kessel uit tvwo 5 naar
Leiden voor het Max Havelaar Toespraken Toernooi.
Na een ochtend vol inspirerende workshops en een
plenair college werd om 13.00 uur de opdracht bekend
gemaakt. Binnen anderhalf uur moesten de leerlingen een
speech schrijven voor een publiek van Kamerleden,
rectoren, docenten en medeleerlingen waarin ze – in
Multatuli’s geest, want ook hij ‘heeft schoolgegaan’ –
aangaven waar de problemen binnen het onderwijs liggen
en hoe die opgelost zouden kunnen worden.
Van de 50 deelnemende duo’s behaalden Koen en Joery
met zes andere duo’s de finale. De finaleplek was goed
voor een jaarabonnement op Onze Taal en de boeken
Max Havelaar en Pax Havelaar. De finale wonnen ze niet,
maar Koen kreeg het wel voor elkaar de ruim 150
aanwezigen ‘Kom van dat dak af’ te laten zingen.
Docenten en leerlingen hadden een erg leuke dag. We zijn
trots op de deelname en prestaties van onze vier
Havelaars!

Ouderbijdrage

Vandaag, 10 oktober, is de mail verstuurd betreffende de ouderbijdrage. De betaling verloopt via Wis
Collect. Uiteraard kunt u in termijnen betalen. Deze mogelijkheid vindt u in de tool van Wis Collect.
Wanneer u kiest voor betaling in termijnen, krijgt u bij het aanbreken van de termijn een
herinneringsmail, zodat u zelf gemakkelijk de (deel)betaling kunt doen. Uiteraard kunt u ook direct
het hele bedrag betalen.
Mocht u geen mail ontvangen hebben, check dan uw spamfolder. Mist u
nog steeds een mail over de ouderbijdrage, stuurt u dan een berichtje naar
ouderbijdrage@eldecollege.nl met als onderwerp ‘geen factuur
ontvangen’. Uiteraard kunt u ook voor overige vragen op dit mailadres
terecht.
Op onze website staat een filmpje waar stap voor stap Wis Collect wordt
uitgelegd.
> Meer informatie over en het instructiefilmpje

Kennismakingsmomenten groep 7 en 8

De komende tijd zijn er weer verschillende kennismakingsmomenten voor kinderen uit groep 8 en
groep 7. We trappen af op donderdag 15 november 2018 met de vmbo DoeDag. Ongeveer 800
basisschoolleerlingen uit de regio komen naar het Elde waar zij de beroepspraktijk kunnen ervaren in
de sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Groen. Ook aan de theoretische leerweg kunnen de
kinderen snuffelen.
Op dinsdag 20 en 27 november 2018 organiseren wij informatieavonden voor ouders en kinderen
uit groep 7 en 8. Ouders kunnen presentaties bijwonen over de verschillende onderwijsrichtingen,
kinderen gaan leuke activiteiten doen.
Groep 8-leerlingen die willen ervaren hoe het er op een middelbare school aan toe gaat, zijn welkom
op onze Minilessen. Je volgt echte lessen, wisselt van lokaal en leert de docenten en het gebouw
kennen. We bieden de Minilessen in Schijndel aan voor vmbo en voor vwo/havo. Deze zijn op
woensdagmiddag 12 december 2018 en 6 februari 2019. Ook in Sint-Michielsgestel bieden we
Minilessen aan, op woensdagmiddag 13 en 20 februari 2019.
Speciaal voor kinderen uit groep 8 die tweetalig vwo willen gaan doen, is er
Cool Campus. Via diverse leuke en interessante workshops maken kinderen
kennis met het tweetalig onderwijs. Cool Campus vindt gelijk plaats met de
Minilessen in Schijndel, dus ook op woensdag 12 december 2018 en op
woensdag 6 februari 2019.
Dit jaar hebben we drie Open Huis momenten: op zondag 20 januari 2019
voor de locatie Sint-Michielsgestel. Op vrijdagavond 25 januari 2019 openen
het vmbo en Praktijkonderwijs in Schijndel de deuren. Twee dagen later – op zondag 27 januari 2019is het de beurt aan (t)vwo en havo.
Op woensdag 13 februari 2019 is er voor ouders en kinderen van groep 8 een informatieavond
tweetalig vwo waar meer verteld wordt over deze bijzondere opleiding.
Aanmelden voor en meer over alle kennismakingsmomenten leest u op www.eldecollege.nl/groep8

Wij wensen u en uw gezin een
prettige herfstvakantie toe!

