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Sectordirecteur Gerard Spijkers
Genieten van leren en leren door genieten

Het Elde College wordt ervaren als een fijne school met betrokken
medewerkers en een school waar leerlingen zich gezien en gekend
voelen. De school presteert stabiel goed en heeft een solide imago.
Tegelijkertijd zijn er natuurlijk verbetermogelijkheden en ambities.
Daarbij staat het organiseren van toekomstbestendig onderwijs in een
toekomstbestendige organisatie centraal.
Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, digitalisering,
globalisering, demografische krimp en vergrijzing vragen om een
antwoord. Iedere leerling moet daarbij succes kunnen ervaren. Dit leidt
namelijk tot resultaat en opbrengsten. Wij bevorderen succeservaringen
door de onderwijsbehoefte van de leerling als uitgangspunt te nemen.
Iedere leerling behaalt onderwijsresultaten die passen bij zijn
kwaliteiten, waarbij recht gedaan wordt aan de verschillen tussen
leerlingen en waarbij iedere leerling wordt uitgedaagd om een zo goed
mogelijk leerresultaat te bereiken. Door evenwicht te organiseren tussen de verschillende vakken en
leergebieden werken we aan een goede balans om optimale talentontwikkeling mogelijk te maken.
We gaan iedere dag weer samen met de leerling voor resultaat op maat, onder het motto: genieten
van leren en leren door genieten!

Onderwijsinspectie beoordeelt Elde College met een GOED

“De school doet haar naam en slogan eer aan. Het is overduidelijk dat iedere leerling telt en wordt
gezien”. Dat was de conclusie van de Inspectie van het Onderwijs die in maart een bezoek bracht aan
de school. Voor diverse onderdelen van het inspectiekader werd Goed toegekend, een bijzondere
prestatie waar we trots op zijn. Lees meer over de beoordeling op onze site.

Leerlingen zetten geweldige show neer tijdens Disney’s High School Musical

Na maanden van voorbereiden, oefenen, oefenen en nog eens oefenen was het afgelopen weekend
eindelijk zover: Disney’s High School Musical. Opgevoerd door tientallen leerlingen van onze school.
Wat zijn we trots. De jongens en meiden zetten een bruisende show neer vol zang en dans. En naast
de acteurs en dansers waren leerlingen achter de schermen betrokken, bijvoorbeeld bij de visagie,

het licht en geluid en decorbouw. En dat schoolbreed, leerlingen uit alle afdelingen waren
vertegenwoordigd.
Via deze weg willen we de musicalsterren
nogmaals bedanken voor hun inzet en
energie. Dank (in willekeurige volgorde) aan
Yanoek van Hunen, Lusanne Neuféglise, Kris
van Oorschot, Feline Pijnappels, Bryan van
de Laar, Jamie Hoogvliet, Anne Dortmans,
Jasmijn Vissers, Noa van der donk, Floor
Nooi, Indy Twigt, Maaike v/d Biggelaar,
Simon Thijssens, Elize Schreijer, Tim
Krijbolder, Wes van Wijngaarden, Stan
Bouwens, Franky van Asseldonk, Myrne
Rovers, Janne van den Broek, Puck van der
Burgt, Fleur van Bernebeek, Shaimaa
Khawatmy, Frederico Manaio, Renée
Ruijs, Elize Verschoor, Gachatoer Yagubov,
Naomi Berkepas, Amy Looman, Puck Beijers, Vera van Nieuwburg, Isa Kemps, Evy van Oss, Annika
Knippels, Nina van den Heuvel, Melissa van der Pol, Jasper van Boxtel, Koen van den Berk, Lein
Franssen en Lynn Jansen!

Techniekonderwijs op de kaart

Het Elde College is één van de scholen die betrokken zijn bij het project Sterk Techniekonderwijs.
Het Rijk investeert in techniekonderwijs. Het Elde College krijgt een deel van die investering dat in de
periode 2020-2024 besteed zal worden aan techniekonderwijs door samen te werken met het
bedrijfsleven o.a. in de vorm van gastlessen, stages en materialen. Met als doel techniek te promoten
in de regio en zo hopelijk het tekort aan technisch geschoold personeel op te vullen. Dat doen we
door te voorzien in sterk onderwijs in de doorlopende leerlijn, dus van basisschool naar
beroepsonderwijs en uiteindelijk naar een baan in de techniek.
Er is een regioplan gemaakt dat bestaat uit 5 thema’s (samenwerken in de keten, onderwijsinnovatie,
verhoging van de kwaliteit van techniekonderwijs, professionalisering en techniekpromotie) waar
naast het Elde College nog eens 9 scholen uit de regio Noordoost Brabant aan meedoen. Via de
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de concrete plannen van dit mooie
project

2e prijs beroepenwedstrijd Timmeren

‘Onze’ Pim Juijn uit B4B is tweede geworden tijdens de regionale
beroepswedstrijd Timmeren voor vmbo eindexamenleerlingen
BWI in de regio Den Bosch/Oss/Veghel bij Bouwmensen in De
Bosch. Sjoerd Schellekens uit H3C-BWI viel net niet in de prijzen
maar lag toch echt dicht bij de vierde prijs. Beide leerlingen
hebben een mooie prestatie neergezet en onze school en de
afdeling BWI (Bouwen Wonen en Interieur) fantastisch
vertegenwoordigd!

NK Lassen voor PIE-leerlingen

Nog meer successen. Onlangs vonden de Nederlandse
Kampioenschappen Lassen plaats, georganiseerd door het
Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL). 28 vmbo-leerlingen
uit heel Nederland deden mee, zo ook onze twee leerlingen
Bart van Dartel uit K4BP en Enzo Raaijmakers uit B4P. Bart
haalde uiteindelijk met een eindcijfer van 6,27 een 8e plek.
Hiermee haalde hij zijn NIL-praktijk! Enzo is uiteindelijk als 14e
geëindigd. Bart en Enzo hebben een mooie prestatie neergezet
en onze school en de afdeling PIE (Produceren, Installeren en
Energie) fantastisch vertegenwoordigd!

Sportdag Praktijkonderwijs levert 7 bekers op!

Afgelopen dinsdag 9 april vond de sportdag voor de bovenbouw van het Praktijkonderwijs plaats in
Oss. De leerlingen van het Elde College streden tegen de praktijkscholen uit Boxtel, Veghel, Den
Bosch en Oss. Zij deden dat in verschillende
takken van sport zoals voetbal, badminton,
unihockey, bowlen, tafeltennis, atletiek, trefbal
en basketbal. Onze leerlingen behaalden maar
liefst 6 keer de eerste prijs! Daarmee was
Praktijkonderwijs Elde College de best
presterende school. En dat leverde nóg een
grote beker op! Al met al een mooie sportdag
voor de leerlingen met een TOP resultaat!

Vmbo’ers bedenken handtas met vingerscan

In januari deden de eerstejaars leerlingen uit vmbo Kader/Basis mee met de Challenge ‘Vrijheid in
beweging’. Dit werd georganiseerd door Vakkanjer Scout om meer jongeren te interesseren voor
techniek. De leerlingen ontwikkelen naast het technisch vakmanschap ook 21th century skills zoals
initiatief nemen en samenwerken.
De opdracht voor de leerlingen was om het thema
‘vrijheid in beweging’ te verbeelden in een product.
Onder leiding van gastdocenten ontwikkelden de
brugklassers hiervoor een idee. Het team met de
leerlingen Fenella, Lonneke, Femke en Zoë uit klas
KB1C kwamen met hun product als beste uit de bus.
Zij bedachten een handtas die alleen door middel van
een vingerscan te openen is. Tijdens de maakdag op
de Spark Campus in Rosmalen hebben de meiden
samen met een industrieel ontwerper hun idee tot
een prototype uitgewerkt. In de campus hadden de
leerlingen o.a. de beschikking over lasersnijders.
De meiden vertegenwoordigden de school tijdens de regiofinale. Hoewel ze de finale niet bereikten,
was het een leerzame ervaring waarbij de meiden een mooi eindresultaat hebben gerealiseerd!

Elde Gala 2019

Op donderdag 6 juni steken onze eindexamenleerlingen zich weer in hun mooiste outfit tijdens het
Elde Gala. Ook dit jaar is er weer een gave line-up geregeld en hopen we er weer een mooi eindfeest
van te maken. Dat zal plaatsvinden in de Hopbel en het Tramhuys. Zoals ieder jaar starten we met
een optocht met luxe bolides en oldtimers. Meer over het Elde Gala vindt u op onze site.

Laatste Paasspel huidige vorm

Vandaag wordt voor de 20e én tevens laatste keer het Paasspel in de huidige vorm opgevoerd, zoals
gewoonlijk door leerlingen uit havo 4 en onder leiding van docent Edmund Verhoeven. Vanaf
volgend jaar werken we met een nieuw concept waar we na Pasen op zullen gaan broeden. Alle
ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte welkom om vanavond het Paasspel bij te wonen, om 20.00 uur
inde grote aula (leerlingeningang). Bekijk de brief op de site voor meer informatie.

Kennismaking nieuwe leerlingen en nieuwe ouders

Eind augustus mogen we weer tientallen nieuwe brugklasleerlingen verwelkomen binnen onze
sector. Natuurlijk is de overstap van basisschool naar middelbare school best wel spannend. Daarom
hebben we zowel voor de nieuwe leerlingen als voor de nieuwe ouder(s)/verzorger(s) een aantal
momenten nog dit schooljaar om nader te kennis te maken.
Kennismakingsmiddag brugklassers locatie Sint-Michielsgestel
De leerlingen zijn welkom op woensdagmiddag 5 juni van 14.45 tot 16.00 uur. Tijdens deze
kennismakingsmiddag maken de brugklassers kennis met hun nieuwe klasgenoten en mentor.
Daarnaast worden praktische zaken verteld. Eind deze week ontvangen alle ‘nieuwe’
ouder(s)/verzorger(s) een brief met meer informatie over deze middag, zoals het programma.
Kennismakingsmiddag brugklassers locatie Schijndel
De leerlingen zijn welkom op woensdagmiddag 12 juni van 14.45 tot 16.00 uur. Tijdens deze
kennismakingsmiddag maken de brugklassers kennis met hun nieuwe klasgenoten en mentor.
Daarnaast worden praktische zaken verteld. Eind deze week ontvangen alle ‘nieuwe’
ouder(s)/verzorger(s) een brief met meer informatie over deze middag, zoals het programma.
Kennismakingsavond ouder(s)/verzorger(s) locatie Sint-Michielsgestel
De ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe brugklasleerlingen die volgend schooljaar starten op de
locatie Sint-Michielsgestel (alle leerwegen) zijn welkom tijdens de kennismakingsavond op
maandagavond 17 juni.
Kennismakingsavond ouder(s)/verzorger(s)vmbo locatie Schijndel
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe brugklasleerlingen die volgend schooljaar starten op
het vmbo in Schijndel (de brugklassen vmbo Basis, vmbo Basis/Kader en vmbo Kader/Theoretisch) is
op dinsdagavond 18 juni de kennismakingsavond gepland.
Tijdens de avonden besteden we aandacht aan met name praktische aangelegenheden. Daarnaast
leert u ook de andere ouders kennen en is er uiteraard ruimte om vragen te stellen. Bij de start van
het nieuwe schooljaar maken nieuwe ouder(s)/verzorger(s) kennis met de mentor.

Nieuwe leden voor de werkgroep Ouders van kinderen met dyslexie

Enkele jaren geleden is de werkgroep Ouders van kinderen (van het Elde College) met dyslexie
opgericht. Deze bestaat momenteel uit 4 leden. Twee leden nemen binnenkort afscheid, omdat hun

zoon/dochter de school verlaat. De werkgroep is daarom op zoek naar actieve en betrokken ouders
die graag de belangen van de dyslectische leerlingen en hun ouders willen behartigen.
Het doel van de werkgroep is het ondersteunen van
ouder(s)/verzorger(s) van kinderen met dyslexie, het
onderhouden van korte lijnen met de school en tot slot
nagaan of de school handelt conform het
dyslexieprotocol.
De werkgroep vergadert 2 à 3 keer per jaar. Datum en
tijd in overleg met elkaar. Daarnaast zijn leden van de
werkgroep aanwezig tijdens de informatieavond voor
ouders van brugklasleerlingen met dyslexie. De
afspraken die daaruit voortvloeien worden besproken in de werkgroep. Twee keer per jaar vindt
overleg plaats met de directie en het zorgteam. Door middel van enquêtes wordt geëvalueerd.
Wilt u onze belangengroep komen versterken? Graag! U kunt hiervoor contact opnemen met de
(aftredend) voorzitter van de werkgroep, de heer C. van den Bosch
(c.vandenbosch@skoposschijndel.nl)

namens Werkgroep Ouders van kinderen met dyslexie

Vrije dagen in het verschiet

De meivakantie staat voor de deur. Deze begint voor de leerlingen al 2
dagen eerder. Aanstaande donderdag en vrijdag zijn er namelijk geen
lessen. Laat het mooie weer maar komen!

Bereikbaarheid tijdens de meivakantie

Tijdens de meivakantie (18 april – 3 mei 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 dat u op onze site vindt.

Berichten van de Ouderraad
Ouderraad: iets voor u?
De Ouderraad van het Elde College is een vertegenwoordiging
van de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Elde College
(Schijndel en Sint-Michielsgestel). Als zodanig voeren wij
overleg met en zonder de schooldirectie over allerlei zaken die
spelen in de zogenoemde ‘driehoek’ Leerling-School-Ouders en
geven wij advies.
Het Elde College kent een actieve en betrokken Ouderraad. De Ouderraad komt ongeveer 8 keer per
schooljaar bij elkaar om te praten over de gang van zaken op beide locaties. Wij proberen daar, in
samenspraak met de directie, waar nodig verbeteringen en advies in aan te brengen.

Lid worden van de Ouderraad
Wilt u meedenken en meepraten over de gang van zaken op het Elde College en zo uw bijdrage
leveren aan een goed en prettig schoolklimaat voor uw zoon of dochter? Wilt u meedenken over
initiatieven die ervoor zorgen, dat het contact tussen de ouder(s)/verzorger(s) en school goed blijft
en zo mogelijk nog verder wordt verbeterd? Dan is de Ouderraad wellicht iets voor u!
Aanmelden
U kunt zich aanmelden als lid van de Ouderraad via ouderraad@eldecollege.nl. U ontvangt dan een
uitnodiging voor de eerstkomende vergadering om kennis te maken. U woont eerst een keer een
vergadering bij en proeft de sfeer. U kunt daarna beslissen of u lid wilt worden. Wilt u meer
informatie of heeft u nog vragen, neem dan contact op via: ouderraad@eldecollege.nl.
Namens de Ouderraad Elde College
Judith Pijnappels, Jelmer Wiersma, Annemarie Hellings , Lonneke Princee, Leon van Alphen, Benno
Gasseling, Ingrid Goossens, Wendy Verboom

Thema-avond Pubers en Poen

Op dinsdag 21 mei wordt er een thema-avond georganiseerd door de Ouderraad van het Elde
college. Deze bijeenkomst is voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Elde College. Het
thema dit jaar is Pubers en Poen; het goed maken van foute keuzes.
De avond begint om 19.30 uur, locatie Elde College Schijndel. Wethouder Menno van Roozendaal van
gemeente Meijerijstad zal de avond openen. Daarna zal Bobbi B. zich voorstellen. Bobbi B. is bij de
leerlingen van het Elde College al bekend en nu kunnen de ouders ook kennis met Bobbi B. maken.
Bobbi B. is een fictief karakter en is ontstaan door een samenwerking van Novadic Kentron en
Jongerenwerk Meierijstad.
Hierna komt Eef van Opdorp (bekend van het tv-programma ‘Uitstel van executie’). Eef vertelt ons
tips and tricks over hoe om te gaan met geld. Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken en krijgen
informatie en tips over een gezonde financiële opvoeding van hun kinderen. Eef brengt dit met
herkenbare voorbeelden en met de nodige humor.
Ook geeft Eef ouders advies over waar ze zelf terecht kunnen voor hulp en advies bij geldzorgen.
Hiervoor is hulp bij de afdeling Budgetadvies van de Gemeente Meierijstad en natuurlijk is de
Rabobank een adviesorgaan over veilig bankieren en de mogelijkheden voor dagelijkse bankzaken
voor jongeren.
Aanmelden kan via ouderraad@eldecollege.nl. Van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging,
vol=vol.

