www.eldecollege.nl
info@eldecollege.nl
073-8200 400

Sectordirecteur Toos Michon
De tijd vliegt

Wellicht kent u deze dichtregels: ‘Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als
een schaduw heen’ . Regels die Rhijnvis Feith in 1805 schreef maar die nog
steeds van toepassing zijn. De tijd vliegt……..het nieuwe jaar staat alweer
voor de deur.
Het Elde College sluit dit kalenderjaar af met een gezamenlijke
kerstactiviteit en een actie voor het goede doel: de SintVincentiusvereniging. Deze zorgt er o.a. voor dat ook kinderen uit minder
draagkrachtige gezinnen deel kunnen nemen aan alle school- en
sportactiviteiten. Erbij horen, mee kunnen doen, samen leren en samen
plezier hebben, dat is natuurlijk belangrijk voor iedereen. Want leren is
niet alleen kennis opdoen, maar ook groeien als persoon en onderdeel
uitmaken van een groep. Ook moet er tijd zijn voor ontspanning.
Leerlingen verheugen zich al op de gezellige dagen in het gezin en met
vrienden. Een welverdiende vakantie!
Namens alle medewerkers van het Elde College wens ik u en uw gezin fijne kerstdagen en alle goeds
voor 2019.

Leerlingenacties voor het goede doel

Morgen 21 december, de vrijdag voor de kerstvakantie, vinden de jaarlijkse kerstacties weer plaats.
Dit jaar hebben we bewust gekozen voor een doel dichter bij huis. Onze onderbouwleerlingen
(leerjaar 1 en 2) gaan zich actief inzetten voor de Vincentiusvereniging (regio) Schijndel onder de
noemer ‘Ieder kind telt’. Zij gaan de kerstwalk lopen. Ze starten om 10.00 uur en verwachten tussen
11.30 en 12.00 uur weer terug op school te zijn. Uiteraard lopen de docenten ook mee. De
weersverwachting geeft aan dat er
regen kan vallen. Dus extra droge
kleding meenemen of regenkleding
aantrekken is aan te raden.
Verschillende activiteiten
De opbrengst van de kerstwalk gaat
volledig naar het project van de
Vincentiusvereniging. Dat geldt ook
voor de opbrengst van de andere

kerstactiviteiten op onze school. Zo organiseren de 3e en 4e jaars leerlingen van vmbo Kader en Basis
een verwendag voor ouderen. Tvwo 4, 5 en 6 en vwo 6 dompelen zich vanavond en vannacht onder
voor de Amnesty International Xmas Night. De leerlingen doen mee aan een schrijfactie, een AI-Pub
Quiz en er zal een groetenkaart worden verstuurd.
Wat houdt het goede doel in?
Kinderen die in armoede leven hebben zorgen en als je zorgen hebt, kun je minder goed leren. Met
de opbrengst van de kerstactie wil de Vincentiusvereniging voor zoveel mogelijk kinderen die leven
rondom de armoedegrens deze zorg verminderen. Ze gaan actief in gesprek met ouders en kinderen
om hen te ontzorgen. Samen gaan ze op zoek naar iets waarmee ze kunnen helpen. Het doel is om
met deze hulp kinderen zorgelozer te laten leren, met meer mogelijkheden van eigenaarschap over
hun eigen leerproces. In dit project zullen wij ondersteuning geven aan kinderen die in de regio
Schijndel en Sint-Michielsgestel wonen en/of onderwijs volgen en in hun leerontwikkeling beperkt
worden door de financiële situatie van hun gezin.

Global Citizen School

Het Elde College is lid geworden van het netwerk Global Citizen School: een netwerk van scholen dat
leerlingen opleidt tot wereldburger. Concreet houdt in dit: lessen aanbieden met een intercultureel
tintje bijvoorbeeld gastdocenten, uitwisselingen met buitenlandse scholen, organiseren van
buitenlandse reizen en tot slot extra aandacht voor talenonderwijs. Leerlingen houden een digitaal
portfolio bij, waarmee ze laten zien wat ze hebben geleerd. Dit helpt bij toelating tot een opleiding of
het vinden van een baan in binnen- of buitenland.
Nuffic
Het Global Citizen Network wordt gecoördineerd door Nuffic, de Nederlandse organisatie voor
internationalisering. In het netwerk kunnen scholen leren van elkaar en gebruikmaken van de
begeleiding en professionele trainingen van Nuffic. Bijvoorbeeld door middel van
netwerkbijeenkomsten, adviesgesprekken, collegiale inspiratiebezoeken, trainingen en het
ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -methoden. Door toe te treden tot het netwerk hopen we
onze internationale activiteiten te kunnen versterken en verder te professionaliseren.

Pilot keuzelessen havo 3

Het 3e jaar op de havo een behoorlijk pittig jaar. Er worden veel vakken gegeven en bij een aantal
vakken stijgt het niveau richting de bovenbouw. Voor de leerlingen wordt het steeds duidelijker waar
hun talenten liggen en welke vakken veel moeite kosten. De afdeling havo is op zoek gegaan naar
een mogelijkheid om leerlingen te belonen wanneer ze goed presteren. Dit kan bijvoorbeeld door
hen de mogelijkheid te geven om tijd in een vak te steken waar ze meer moeite mee hebben. Ook
krijgen ze de mogelijkheid om binnen een bepaald vak op zoek te gaan naar een uitdaging op een

hoger niveau. Daartoe gaan we vanaf 7 januari 2019 de pilot keuzelessen inrichten. Deze week is
geïnventariseerd welke leerlingen in aanmerking komen voor deze keuzeruimte. In week 9 (voor de
voorjaars-vakantie) en in week 16 (voor de meivakantie) zal opnieuw worden geïnventariseerd welke
leerlingen op dat moment voldoen aan de eisen en behoefte hebben aan de keuzeruimte.
Er zijn vijf vakken geselecteerd waar de leerling de mogelijkheid heeft één lesuur per week minder te
volgen; Nederlands, Engels, wiskunde, Frans en Duits. Deze vakken hebben drie lesuren op het
rooster en zullen de lesstof dusdanig ordenen, zodat een goede leerling geen essentiële informatie
mist. Voorwaarde per vak is wel dat een leerling, ter beoordeling aan de docent, goed functioneert
en minimaal een 7,5 gemiddeld staat. Wanneer een leerling voor een of meer van de genoemde
vakken aan beide voorwaarden voldoet, mag de leerling voor hetzelfde vak werken aan
verrijking/verdieping of werken aan een ander vak waar hij/zij veel moeite mee heeft. De plaats waar
de leerling dat doet, bepaalt de leerling zelf. Dat kan zijn in de klas, in het OLC of op een van de
leerpleinen van het B-gebouw. De leerling mag uiteraard ook af zien van deze mogelijkheid en
gewoon alle lessen voor dat vak blijven volgen.

Viering Thanksgiving tvwo 2

Het is inmiddels traditie, op de vierde donderdag in
november stonden de tweetalige leerlingen uit leerjaar
twee van het Elde College stil bij Thanksgiving. In
diverse workshops werd de viering vanuit verschillende
invalshoeken belicht. Ze leerden onder meer over de
Pilgrims die voet aan wal zetten in Amerika en de
eerste Thanksgiving vierden in het jaar 1621 en de
leerlingen namen een voorschot op “Black Friday” door
op virtuele koopjesjacht te gaan met een budget van
800 Euro. De workshops werden op ‘smakelijke’ wijze
afgerond met een lunch waarbij een zelf bereide
kalkoen op het menu stond.

Tvwo 1 maakt high tea voor gezinsleden

De traditionele High Tea eind november voor tvwo 1 was weer een groot succes. Met ongeveer 210
gasten, bestaande uit ouders, brugklasleerlingen en hun broertjes en zusjes pasten we nog maar net
in de brugklasaula.
Onze tweetalige brugklassen lieten zich ook dit jaar weer van hun creatieve kant laten zien. Voor het
vak Atelier Beeldend hebben ze ‘bizarre theekopjes’ gemaakt. Bij Engels deden de leerlingen
onderzoek naar de traditie van High Tea en Fair Trade. Twee leerlingen presenteerden dit in het
Engels aan alle aanwezigen. Voor het vak Biologie hebben de leerlingen, onder begeleiding van onze
TOA's, de High Tea voorbereid. Ook thuis hebben ze de mooiste baksels gemaakt. Wij kijken weer
terug op een leuk en smakelijk event!

Watertappunt officieel geopend

Op 1 november openden leerlingen samen met Eus Witlox (wethouder van Zorg, Volkshuisvesting en
Volksgezondheid) en een afvaardiging van de Ouderraad het watertappunt op het Elde College in
Schijndel. Het watertappunt staat op de buitenplaats tussen de gebouwen van het vmbo en

vwo/havo. Het tappunt is geschonken door de Ouderraad. Om alle leerlingen er van bewust te
maken om gezond(er) te leven en te stimuleren om meer water te drinken i.p.v. de gebruikelijke
frisdranken. In het kader van “Gezonde School” en de visie van Meierijstad vond de ouderraad het
een goed idee om een watertappunten aan het Elde cadeau te doen. Men hoopt dan ook dat de
leerlingen veel gebruik zullen maken van dit “gezonde” cadeau, aldus Wendy Verboom voorzitter van
de ouderraad.
Als school zijn we er uiteraard blij met de komst van het watertappunt. Het Elde College heeft
structurele aandacht voor de gezondheid van jongeren. We zijn een rookvrije school en we dragen
met trots het predicaat Gezonde
Schoolkantine. We hebben een gezond
aanbod in onze schoolkantine. Maar we
doen meer: we hebben bijvoorbeeld in
onze lessen Biologie aandacht voor een
gezonde leefstijl. En we zijn een sportieve
school. Zo heeft bijvoorbeeld ieder
internationaliseringsproject een sportief
element en nemen we deel aan diversie
toernooien zoals het
schoolhockeytoernooi of nationale
voetbaltoernooien. En nieuw per
augustus 2019: de sportklassen. Voor
kinderen die graag sporten en steeds op
zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. De
sportklassen bieden we aan binnen de richtingen vwo, havo en vmbo op de locatie Schijndel.
Het drinken van water willen we graag stimuleren. Het beschikbaar stellen van een tappunt helpt
daar natuurlijk goed bij! De leerlingen zijn erg enthousiast over het initiatief en het tappunt is
inmiddels al veel in gebruik.

Nieuw: sportklassen

U las het hierboven al even: met ingang van augustus 2019 start het Elde College in Schijndel met
sportklassen. Leerlingen die starten in de brugklas, die regelmatig sporten, plezier beleven aan
samen sporten, gemotiveerd zijn om nieuwe sporten te proberen en die houden van nieuwe
uitdagingen kunnen deelnemen aan dit project. De sportklassen bieden we aan binnen de
richtingen vwo, havo en vmbo op de locatie Schijndel. We starten in het eerste leerjaar en vanaf
2020 kunnen ook leerlingen uit leerjaar 2 deelnemen. Op de vestiging van het Elde College in SintMichielsgestel kunnen leerlingen in het 3e en 4e leerjaar het vak LO2 (lichamelijke opvoeding
uitgebreid met theoretische kennis) volgen en
hier examen in doen.
Wat houdt de sportklas in?
Leerlingen die in de sportklassen van bij het
Elde College zitten, krijgen 2 uur extra
bewegingsonderwijs in de week. Tijdens deze
lessen maken zij kennis met trendsporten zoals
kinbal, speedminton, freerunnen, padel etc.
Daarnaast staan er jaarlijks 8 bijzondere
sportieve activiteiten op het programma.
Iedere periode wordt afgesloten met een
buitenschoolse activiteit. Denk bijvoorbeeld

aan klimmen, trampolinespringen en waterskiën. Sommige onderdelen worden in de sporthalen bij
de school aangeboden, andere op locatie.
Meer dan sporten alleen
Naast de aandacht voor het bewegen en sporten zelf bieden we een extra verdiepend programma
aan waarbij de leerlingen zich bezig houden met onderwerpen als kennis van spelregels, fitheid,
gezondheid, voeding en hygiëne. Ook sociale vaardigheden krijgen speciale aandacht, zoals
samenwerken, hulpverlenen, leidinggeven en organiseren en omgaan met verschillen. Op die manier
is de sportklas niet alleen een goede voorbereiding op verschillende vervolgopleidingen zoals het
Cios en ALO, maar ook voor paramedische en uniforme beroepen zoals politie, brandweer en
marechaussee.
Aanmelding, selectie en kosten
Bij de aanmelding voor de brugklas (op 12 en 13 maart 2019) kan de leerling zich direct aanmelden
voor deelname aan de sportklas. Leerlingen die zijn aangenomen, krijgen een uitnodiging voor een
sportmiddag. Tijdens deze middag wordt niet alleen gesport, maar worden de leerlingen ook
bevraagd m.b.t. motivatie voor de deelname. Vervolgens beslist de school over toelating.
De sportklas kost € 185 per jaar aan extra ouderbijdrage. Daarvan worden de diverse clinics en
externe sportieve activiteiten bekostigd.

Open Huis Elde College

De open dagen komen er weer aan. Op zondag 20 januari 2019 opent het Elde College in SintMichielsgestel haar deuren van 12.30 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond 25 januari 2019 is het de beurt
aan het vmbo en praktijkonderwijs in Schijndel. Zij organiseren ’s avonds een open huis van 18.00 tot
21.00 uur. De zondag erop, op 27 januari 2019 kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen bij
de afdelingen (t)vwo, havo en havo/vmbo T. We zijn dan geopend van 12.30 tot 16.00 uur.
Uiteraard bent u van harte welkom tijdens deze gezellige momenten.
Naast het open huis organiseren we meer kennismakingsmomenten voor groep 8 (en 7) en hun
ouders. Zoals de Minilessen; in Schijndel op 6 februari en in Sint-Michielsgestel op 13 en 20 februari
2019. Voor kinderen die tweetalig vwo willen gaan doen is er Cool Campus, ook op 6 februari en een
speciale informatieavond op 13 februari.
Voor kinderen die interesse hebben in praktijkonderwijs is er de PROmodag op dinsdag 5 februari.
Middels aansprekende workshops maken de kinderen kennis met het praktijkonderwijs.
Meer informatie over alle kennismakingsmomenten vindt u op onze site www.eldecollege.nl.

Wij wensen u en uw gezin
een prettige kerstvakantie
toe!

