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Schoolverlaters

Een leuke traditie op het Elde College zijn de zogenaamde exit-lunches met
examenkandidaten. Teamleiders en ik lunchen dan samen met enkele
leerlingen die na het eindexamen de school (met diploma) zullen verlaten.
De leerlingen Praktijkonderwijs Elde College verzorgen deze maaltijden.
De broodjes die geserveerd worden zijn rijkelijk belegd en smaken goed,
maar wat ik vooral bijzonder vind, is het gesprek dat we met onze
leerlingen voeren. Wat zijn hun toekomstplannen? Hoe hebben zij de jaren
op het Elde College ervaren? Wat waren hun redenen om voor onze school
te kiezen en hebben we de verwachtingen waargemaakt?
Onze leerlingen geven doordacht en genuanceerd antwoord en het blijkt
dat ze goed nagedacht hebben over hun toekomst. Vaak spelen de ouders
en de gesprekken die thuis plaatsvinden daarbij ook een belangrijke rol. De
keuze voor vervolgopleiding en beroep wordt gemaakt na overleg, na
uitvoerige oriëntatie en vanuit de eigen ambities.
De een kiest voor een tussenjaar om even bij te komen en een verre reis te maken. Zelfstandig de
wereld in. De ander bereidt zich voor op de decentrale selectie voor de studie geneeskunde, maar
heeft ook een goed alternatief. Weer een ander gaat wiskunde studeren en wil uiteindelijk docent
worden. Zomaar enkele voorbeelden.
Stapsgewijs hebben onze leerlingen steeds meer de regie gekregen en genomen. Dat merkt u thuis
natuurlijk ook. Opvoeden bestaat voor een deel uit loslaten, vertrouwen hebben en meer
verantwoordelijkheid geven.
Die groei naar meer zelfstandigheid en eigenaarschap staat centraal in het onderwijsplan van de
school. Vanuit een goede begeleiding willen we leerlingen meer keuzes aanbieden en daardoor ook
vaker uitdagen. Met onze docenten en met de klankbordgroepen ouders en leerlingen zijn we
hierover in gesprek. Diverse keuzetrajecten zijn al vormgeven, denk bijvoorbeeld aan het Econasium
voor (t)vwo. Er zijn plannen om ook op de havo met een dergelijk project, gekoppeld aan de vakken
economie en bedrijfseconomie, te starten. In de loop van het jaar wordt u hierover verder
geïnformeerd.
Maar eerst een weekje vakantie. Geniet ervan!

Global Perspectives centraal bij two 4

Op 17 januari bracht Etienne Forbes in het kader van het
vak Global Perspectives een lesbezoek aan de leerlingen
van tweetalig vwo 4. Onderwerpen op wereldschaal
komen aan bod en er is ruimte voor waardevolle
vaardigheden die binnen de academische wereld goed
van pas komen, zoals argumenteren. Etienne vertelde
onder andere over zijn loopbaan bij de Amerikaanse
landmacht en over de Amerikaanse cultuur. Hij ontving
een studiefonds van de Amerikaanse organisatie Fulbright
en verblijft sinds augustus 2018 in Nederland waar hij
studeert aan de VU.

Leerlingen gaan aan de slag met politiek

Wat kun je doen tegen alcoholgebruik onder jongeren in
Schijndel? Onze leerlingen kwamen tijdens de eerste
politieke jongerendag van Meierijstad met creatieve
ideeën.
Het doel van de politieke jongerendagen is om jongeren
meer te betrekken bij de politieke besluitvorming door ze
zelf met politiek aan de slag te laten gaan. Alle middelbare
scholen uit Meierijstad deden dit jaar voor het eerst mee.
Het Elde College trapte woensdag 20 februari af. 80
leerlingen (4e jaars vmbo T maatschappijkunde en havo 5
maatschappijwetenschappen) gingen in gesprek met
raadsleden en ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Ook gingen ze met elkaar in
debat. We kijken terug op een bijzonder leerzame en gezellige dag!

> Bekijk het filmpje en een impressie van de dag op de site van het Brabants Dagblad

Tvwo 3 verdiept zich in het kinderpardon en cybersecurity

Eind januari brachten we met (t)vwo 3 een bezoek aan Den Haag. De excursie
startte met een bezoek aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onder
begeleiding van het Hoofd persvoorlichting en
beleidspresentatie verdiepten de leerlingen zich in
verschillende actuele onderwerpen die de media nu volop
bezighouden zoals het kinderpardon en cybersecurity.
Aansluitend volgde het politieke gedeelte van de dag, dat
werd georganiseerd door ProDemos oftewel ‘Huis voor
democratie en rechtstaat’. Bij ProDemos kregen de
leerlingen uitleg over de spelregels van de democratie en de
rechtsstaat en namen zij onder meer een kijkje in de Tweede
Kamer.

Dubbel succes voor onze Econasium-leerlingen

Net als vorig jaar is 100% van de leerlingen geslaagd voor het examen statistiek, het hoofdonderdeel
van het econasium-traject. Dit examen wordt samengesteld door Tilburg University. Rutger Klein,
docent economie/bedrijfseconomie, bereidt de leerlingen voor op deze test. En met een prachtig
resultaat!
Een tweede succes waren de profielwerkstukken die de
econasium-leerlingen in samenwerking met de universiteit
gemaakt hebben. Er was sprake van uitgebreide en
diepgaande onderzoeken met een statistische
onderbouwing. Een prima voorbereiding op een
universitaire vervolgopleiding.

Invoering ‘Bring your own device’ brugklassers 2019-2020

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we in de brugklassen vmbo T/K, H/T, havo en (t)vwo
voor beide locaties met Bring Your Own Device (BYOD). Voor de huidige brugklassers tvwo waarbij
dit schooljaar een pilot liep, geldt dat zij ook doorgaan met BYOD. BYOD wordt gefaseerd ingevoerd.
Het schooljaar 2020-2021 zullen de eerstejaars en tweedejaars over een eigen device beschikken en
daarmee faseren we de invoering van BYOD.
BYOD betekent dat leerlingen zelf een laptop aanschaffen (kopen of huren bij voorkeur via The Rent
Company) en mee naar school nemen. Leerlingen beschikken dan altijd over een laptop in de les. Ze
zijn er zelf verantwoordelijk voor en moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de laptop opgeladen is.
Het Elde College wil in de toekomst leerlingen de mogelijkheid geven om flexibel tussen
leermiddelen te switchen, aansluitend bij de lesstof, leerdoelen en behoeften van de leerlingen.
Tegelijkertijd willen we zeker geen ‘digitale school’ worden: het gaat om de goede mix tussen de
verschillende leermiddelen met als vuistregel om maximaal 30% van de lessen op digitale wijze te
verzorgen. Op deze wijze bereiden we de leerlingen met eigentijds onderwijs voor op de
maatschappij.
> Lees meer over BYOD op onze site

Uitreiking kerstactie

Op 11 februari werd op feestelijke wijze de
cheque van de Kerstactie 2018 uitgereikt aan
de Vincentiusvereniging Schijndel. De
leerlingen van het Elde hebben met deze actie
maar liefst € 13.016,87 opgehaald! Klas vmbo
T3b haalde het meeste geld op. Wat een
topprestatie!

Bobbie B op het Elde

Gisteren -27 februari- bracht Bobbi B. een bezoek aan het Elde Wie? Bobbi B, oftewel Bobbi Bunders
is een interactief karakter wat tot stand is gekomen in een samenwerkingsverband met
Jongerenwerk Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode, Jongerenwerk Schijndel, Jongerenwerk SintMichielsgestel, preventie Novadic-Kentron, de jeugdboa’s van Meierijstad en de gemeente
Meierijstad. Via onder andere interactieve kahootquizen werd spelenderwijs en op een informele manier
social mediagebruik onder jongeren onder de aandacht
gebracht.
Eerder heeft Bobbi B haar eerste voetafdruk
achtergelaten op het Elde door net voor de
zomervakantie een actie te houden om leerlingen
bewust te maken van het eigen social mediagebruik. Op
alle fietspaden naar het Elde College werden naamtags
achtergelaten en ansichtkaartjes verspreid onder
leerlingen.

Valentijnsactie

Valentijnsdag, de dag van de liefde! De Leerlingenraad bedacht een romantische
actie voor de medeleerlingen: bestel voor € 2 een roos en geef die aan iemand (op
school) die je bijzonder vindt! Er werden bijna 90 rozen verkocht. Wat lief!

Kaartverkoop Elde musical morgen van start

Het Elde College presenteert Disney’s feelgood familiemusical 'High
School Musical' boordevol liefde, vriendschap, dans en zang,
Nederlands gesproken, originele (Engelse) liedjes, nu eenmalig in
Schijndel! De voorstellingen zijn op 12, 13 en 14 april 2019 in Cultureel
Centrum ’t Spectrum, Steeg 9 te Schijndel. - 12 en 13 april aanvang
19.30, zaal open 19.00 uur
- 14 april aanvang 13.30, zaal open 13.00 uur
Kaarten a €7,50 zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 1 maart bij:
- Elde College, Putsteeg 4, Schijndel
- Bruna, Hoofdstraat 42, Schijndel
- Tabaktief van Roessel, Hoofdstraat 95, Schijndel
Laat je meevoeren door onze sterrencast in de wereld van de middelbare school waar je leert
ontdekken wie je bent. Laat je verrassen door onze talenten, een cast van veertig leerlingen, onze
eigen live schoolband Trial and Error, het decor gemaakt door docenten en leerlingen, kortom, een
schoolbrede productie waar iedereen van het Elde College Schijndel en Gestel zijn steentje aan heeft
bijgedragen.
> Bekijk de trailer op ons you tube kanaal

Alumni-avond tweetalig vwo 18 april

De afdeling tweetalig vwo gaat een alumnigroep oprichten
met als doel de contacten warm te houden met onze oudleerlingen. In het kader daarvan zal op donderdag 18 april
de tweede alumni-avond plaatsvinden. Een avond waar we
onder het genot van een hapje en een drankje
herinneringen aan de schooljaren bij het Elde met elkaar
ophalen. Daarnaast is de avond uitermate geschikt om
te netwerken. De rode draad van de avond is INSPIRATIE.
Dat willen we vormgeven met TedTalks, gegeven door
oudleerlingen van tweetalig vwo van het Elde College.
Tvwo alumni kunnen zich via onze website aanmelden voor deze avond, www.eldecollege.nl/alumni

Algemene ouderavonden

De algemene ouderavonden komen er weer aan. U kunt samen met uw zoon en/of dochter de
studieresultaten en eventuele andere zaken bespreken met de mentor en met een vakdocent. De
eerstvolgende algemene ouderavonden vinden van 18.30 tot 22.00 uur plaats op:
•
•
•
•

dinsdag 26 maart voor vmbo Schijndel en alle afdelingen van de locatie Sint-Michielsgestel
(uitgezonderd vmbo Basis 1 en Basis 2 en alle examenklassen)
woensdag 27 maart voor vmbo Schijndel en alle afdelingen van de locatie SintMichielsgestel (uitgezonderd vmbo Basis 1 en Basis 2 en alle examenklassen)
dinsdag 9 april voor (t)vwo en havo en brugklas HT Schijndel (uitgezonderd alle
examenklassen)
donderdag 11 april voor (t)vwo en havo en brugklas HT Schijndel (uitgezonderd alle
examenklassen).

Ouder 1 ontvangt van ons op 11 maart aanstaande een mail met daarin een inlog en
wachtwoord waarmee u voor de ouderavonden kunt inschrijven, dat kan tot en met zondag 17
maart. Vanaf vrijdag 22 maart is het mogelijk om de ingeroosterde dag(en), tijdstip(pen) en locatie in
te zien.
> Meer over de algemene ouderavonden

Bereikbaarheid tijdens de voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie (4-8 maart 2019) is het Elde College
gesloten. We zijn daarom telefonisch niet bereikbaar. U kunt in de vakantie
mailen naar de algemene mailbox: info@eldecollege.nl. Let op: deze mailbox
wordt sporadisch gelezen. Enkel voor zeer dringende zaken zijn wij tijdens de
vakantie te bereiken op het noodnummer: 06-12032073.

Onderwijsstaking 15 maart 2019

De vakbonden FNV Onderwijs en de AOb roepen leden uit alle onderwijssectoren op om deel te
nemen aan een landelijke onderwijsstaking op 15 maart 2019. De bonden willen duidelijk maken dat
er extra investeringen nodig zijn voor het onderwijs. Geld voor maatregelen om personeelstekorten
tegen te gegaan, carrièreperspectieven van docenten te verbeteren en de werkdruk te reduceren.

Het Elde College is ook van mening dat extra investeringen in het onderwijs noodzakelijk zijn om
kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs te blijven verzorgen. Naast alles wat wij daar zelf aan
kunnen doen, is het goed voor het onderwijs dat de overheid meer financiële middelen voor het
voortgezet onderwijs beschikbaar gaat stellen. Samen met veel andere scholen zetten wij ons hier
met veel energie voor in.
De school inventariseert welke medewerkers deel willen nemen aan de onderwijsstaking. Mocht een
en ander gevolgen hebben voor het lesrooster op 15 maart dan wordt daarover tijdig
gecommuniceerd.

Schoolvakanties 2019-2020 vastgesteld

Het huidige schooljaar is halverwege, maar de tijd vliegt. De schoolvakanties voor 2019-2020 zijn
inmiddels vastgesteld:
Begin schooljaar 2019-2020: maandag 19 augustus 2019
Herfstvakantie: ma. 14-10-2019 t/m vr. 18-10-2019
• Kerstvakantie: ma. 23-12-2019 t/m vr. 03-01-2020
• Voorjaarsvakantie: ma. 24-02-2020 t/m vr. 28-02-2020
• 2e Paasdag: ma. 13-04-2020
• Meivakantie: ma. 20-04-2020 t/m vr. 01-05-2020 (incl. Koningsdag)
• Zomervakantie voortgezet onderwijs: ma. 13-07 t/m vr. 21-08-2020
• Lesvrije dag: vrijdag 4 oktober 2019
• Bevrijdingsdag (lustrumjaar): di. 05-05-2020
• Hemelvaart: do. 21 en vr. 22 mei 2020 (= brugdag)
• 2e Pinksterdag: ma. 01-06-2020
De schoolvakanties en lesvrije dagen van dit schooljaar vindt u op onze site
•
•

Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen

Tijdens de aanmelddagen kunnen toekomstige brugklasleerlingen zich aanmelden op het Elde
College. Deze vinden plaats op:
•

Dinsdag 12 maart 2019
14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Schijndel
14.00 - 16.30 uur in Sint-Michielsgestel

•

Woensdag 13 maart 2019
14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Schijndel
14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Sint-Michielsgestel

> Meer over aanmelden op onze site

