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Wat brengt de toekomst?

Elke dag komen er nieuwe situaties en uitdagingen op je pad. Soms
is dat interessant en leuk, andere keren haalt het je uit je dagelijkse
ritme en je vertrouwde patroon. Dat heb je nu eenmaal in een
wereld, die voortdurend in beweging is, door de snel
voortschrijdende wetenschap en techniek. We weten dus dat
ingrijpende ontwikkelingen en veranderingen ons te wachten staan.
Onze leerlingen dienen daarop tijdig te worden voorbereid. De
school geeft daarom graag ruim baan aan innovatieve
ontwikkelingen, zoals meer aandacht voor talentontwikkeling,
ondernemerschap, aandacht voor de 21eeuwse vaardigheden die
gevraagd worden, samenwerking met het bedrijfsleven en
instellingen, versterking van ons techniekonderwijs en niet
onbelangrijk een gedegen loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).
De sector vmbo en praktijkonderwijs wil ook in het nieuwe jaar verder bouwen aan deze innovatieve
ontwikkelingen door verdere interne en externe samenwerking, met een wijdse blik buiten de
schoolpoort. Ik wil de leerlingen en ouders, alsmede onze externe partners, rustige en fijne
kerstdagen toe wensen waarin tijd genomen wordt voor reflectie en bezinning tijdens de
kerstvakantie. Ook wens ik hen een goed, nieuw, inspirerend en samenwerkend 2019 toe. Dit alles
voor een goede toekomst voor onze leerlingen.

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.
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.

Kookworkshop leerlingen Groen

De 2e en 3e jaars-leerlingen van Groen deden onlangs een kookworkshop.
Zij wonnen deze eerder met de pompoenwedstrijd. Van de kampioen van
Nederland kregen zij eerst uitleg hoe het beste een broodje hamburger te
maken. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag met de ingrediënten
voor de hamburgers. De hamburgers werden gegrild op een BBQ. Naast
hun eigen creaties mochten ze ook een stukje proeven van de andere
groepjes. De workshop eindigde met de bekendmaking van het winnende
groepje.

Berco Talent School

Al vanaf de start van dit schooljaar wordt er
intensief samengewerkt tussen Praktijkonderwijs
en Berco Schijndel. Er is een speciale afdeling
opgezet, genaamd Berco Talent School.
Leerlingen lopen stage bij Berco en er is een
speciale textielafdeling gestart bij Berco.
Leerlingen mogen hier werken met de
fabrieksmachines! Onlangs werden we verrast
door een bezoekje van de Sint en zijn pieten! Een
ontzettend leuke verrassing op een mooie
leerzame werkplek!”

Kleuters Heijcant gaan de bouw in op het Elde College

Jong geleerd is oud gedaan. Dit gezegde was 1 december zeker van toepassing op het Elde College.
Zo'n 80 kleuters van basisschool De Heijcant bezochten namelijk het Elde College om te proeven aan
de techniek, in het kader van Let’s Play. Metselen en elektrotechniek, het kwam allemaal aan bod.
Bart Kemp teamleider Techniek van het Elde College
was initiatiefnemer van dit idee en nodigde de
kleuters uit. “Het was wel een hele uitdaging, we zijn
zulke jonge kinderen hier niet gewend. Maar wat was
het een superervaring! De kleuters waren zo
enthousiast! Leuk om te zien dat onze eigen
leerlingen alle tijd hadden om de kinderen van de
Heijcant te helpen, een win-win situatie. Wat mij
betreft krijgt deze dag opvolging!” Bob de Bouwer
kunnen wij het maken? Jaaaaa!!

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!

