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Toekomstbehendig onderwijs: het belang van eigenaarschap

De wereld om ons heen verandert snel. Onze samenleving ontwikkelt
zich naar een digitale samenleving. We onderwijzen leerlingen nu voor
een toekomst die we niet kennen. We bereiden leerlingen voor op
beroepen waarvan we niet zeker weten of deze straks nog bestaan. Er
komen nieuwe, nu nog niet bekende banen bij. Er komen tal van nieuwe
technologische ontwikkelingen. Een belangrijke stap naar
toekomstbehendig onderwijs is leerlingen de mogelijkheid te geven
meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.
Eigenaarschap van leerlingen over het eigen leerproces wordt bepaald
door de mate waarin leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor
het eigen leerproces. Startpunt voor het versterken van eigenaarschap
van het eigen leren is het versterken van de motivatie en de
betrokkenheid van de leerlingen bij het leren. Als de leerling
gemotiveerd en betrokken is, dan kan de leerling zelf leerdoelen
bepalen. Daarnaast moet de leerling leren welke leerstrategie hij het beste kan hanteren om een
bepaald leerdoel te bereiken. Een belangrijk onderdeel bij meer eigenaarschap van leerlingen is het
kunnen monitoren van het eigen leerproces en weten wanneer de gestelde leerdoelen bereikt zijn.
Tot slot is doorzettingsvermogen een belangrijke factor bij het versterken van eigenaarschap van
leerlingen.
Dit alles vraagt van onze school dat we een veilige, samenwerkende en uitdagende leeromgeving
met toegankelijke digitale informatiebronnen bieden. Dit is een belangrijke voorwaarde die nodig is
om in de toekomst leerlingen daadwerkelijk op een verantwoorde manier eigenaar te laten zijn van
hun eigen leerproces. Een belangrijke stap naar toekomstbehendig onderwijs is door het Elde College
reeds ingezet en vraagt om verdere doorontwikkeling. U wordt middels deze nieuwsbrieven op de
hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

Goud voor Stan en brons voor Tob uit vmbo B4PIE

We hebben weer 2 winnaars in ons midden! Stan de Bie en Tob Odekerken, beiden 4-jaars vmbo
richting PIE (Produceren, Installeren en Energie). Stan werd eerste in de categorie beste
elektromonteur, Tob won de derde prijs voor beste installateur. De prijsuitreiking was in het kader
van de regionale beroepenwedstrijd ‘Beste Elektromonteur of Installateur’ die in de

provinciehoofdstad plaatsvond bij InstallatieWerk. Het werd
georganiseerd vanuit Vrienden Elektro- en Installatietechniek
Oost Brabant (voorheen het LPI). 24 leerlingen van tien
middelbare scholen uit de regio deden mee. Wethouder Kâhya
van gemeente ’s-Hertogenbosch en wethouder Van Geffen van
gemeente Oss reikten de prijzen uit.
Stan en Tob hebben een megaprestatie neergezet en het Elde
College en de afdeling PIE fantastisch vertegenwoordigd! We
zijn dan ook supertrots op ‘onze’ jongens!
> Bekijk hier een fotoverslag van de prijsuitreiking in filmvorm

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

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!

Vmbo GT4 presenteert profielwerkstuk

De meeste leerlingen van vmbo GT4 uit Schijndel sloten onlangs een periode af waarin ze hard
hebben gewerkt aan hun profielwerkstuk. In voornamelijk tweetallen werden de meest
uiteenlopende onderwerpen de afgelopen maanden onderzocht: van robots tot ondernemerschap
en van kraamzorg tot armoede in Nederland.
Door middel van interviews, artikelen en
in sommige gevallen een bezoek aan
bedrijven en instanties verdiepten de
leerlingen zich in het gekozen
onderwerp en presenteerden zij hun
bevindingen. Eerst aan de coaches, die
de leerlingen intensief begeleid hebben
en ’s avonds aan hun ouders, familie en
vrienden.
Wat was het een druk bezochte avond
en wat zijn er veel vragen gesteld aan
onze ‘kenners’!

Filmweek 3e-jaars vmbo K en B

Onlangs organiseerde het vak CKV voor alle 3e jaars Basis en Kader een filmweek. Op maandag en
dinsdag volgden de leerlingen verschillende workshops, bijvoorbeeld het schrijven van een script en
het uittekenen van storyboards. Maar ook filmen en monteren van hun eigen filmpje kwam aan bod.
De filmweek werd afgesloten met onze eigen Elde Film Awards! De entreehal was versierd met grote
filmposters en de aula werd omgetoverd tot een heus theater. Nadat alle
genomineerde filmpjes aan het publiek waren getoond, verkoos een professionele jury van Omroep
Meierij ‘De Gouden Boterham’ als absolute winnaar. Zij maakte hier zelfs een item over. De maker
van ‘De Gouden Boterham’ namen als prijs ieder een bioscoopbon in ontvangst én zij werden
uitgenodigd om een item te komen maken bij Omroep Meierij. We kijken terug op een geslaagde
Filmweek met veel gemotiveerde leerlingen, enthousiaste docenten en een paar prachtige filmpjes!

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 Sint-Michielsgestel, preventie NovadicKentron, de jeugdboa’s van Meierijstad en de gemeente
Meierijstad. Via onder andere interactieve kahoot-quizen 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 in 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

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

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

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: 0612032073.

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

