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Sectordirecteur Toos Michon
Op het Elde College bouwen we verder aan onze sterke
punten
Elke leerling doet er zeker toe!
“Jullie zijn te bescheiden,” was een opmerking in de ouderraad, “jullie
mogen heel trots zijn op de positieve beoordeling door de Inspectie van het
Onderwijs.”
Trots zijn we ook. Bijvoorbeeld op het feit dat de Inspectie onze
kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg GOED beoordeelde, terwijl ruim 20% van
de VO-scholen voor dit onderdeel een onvoldoende krijgt en slechts 8%
goed scoort. Ook was er het oordeel GOED voor de begeleiding en de extra
ondersteuning in de sector alsmede voor de veilige en respectvolle
leeromgeving. Deze sterke punten willen we verder optimaliseren, bijvoorbeeld door de pilot
dagstart met de mentor volgend schooljaar in alle brugklassen in te voeren.
Dat betekent dat m.i.v. augustus 2019 alle brugklassen in onze onderwijssector drie keer per week
samen met de mentor de schooldag starten. Er is op die momenten aandacht voor de planning en
organisatie van het schoolwerk en voor het welbevinden van de leerlingen, maar ook staat de
actualiteit centraal. Leerlingen bereiden actuele thema’s voor en bespreken deze gezamenlijk. Op
deze manier hebben de mentoren niet alleen meer zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, ook
wordt de groepsband versterkt en bouwen de leerlingen meer algemene ontwikkeling op.
Het verheugt ons dat een grote groep leerlingen heeft ingeschreven voor onze brugklassen, zelfs
meer dan vorig jaar. In augustus starten we met twee extra brugklassen (t)vwo/havo. We stellen het
heel erg op prijs dat zo veel ouders en leerlingen vertrouwen hebben in onze school en ons
onderwijs.
Ja, er is veel om trots op te zijn. Bijvoorbeeld op de havo-5 leerling die een ets heeft ingestuurd voor
de wedstrijd Lang Leve Rembrandt, op de leerlingen uit V2a die de Artcadia fotowedstrijd hebben
gewonnen, op onze reislustige leerlingen uit de vierde klassen havo en (t)vwo die samen gezorgd
hebben voor indrukwekkende reiservaringen, op de leerlingen en docenten die hun creatieve
talenten inzetten tijdens de Paasviering en die High School Musical uitvoerden in het
Spectrum…….Hierover leest u in deze editie van de Nieuwsbrief.
En tot slot nog een speciaal woord voor de ouders van de leerlingen havo 5 en (t)vwo 6: het centraal
examen start immers medio mei. Heel veel succes! Ik hoop u terug te zien bij de diploma-uitreiking.
Ik wens u veel leesplezier!

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!

Ted Talks tijdens alumni-avond tweetalig: leren van de oud-leerlingen

De jeugd heeft de toekomst! Dat wordt geïllustreerd tijdens de alumni-bijeenkomst tweetalig vwo
van het Elde College aanstaande donderdag 18 april. 15 jaar geleden voerde de school de tweetalige
opleiding op vwo-niveau in. In dat startjaar waren er 10 aanmeldingen, maar de belangstelling voor
het tweetalig onderwijs nam snel toe en inmiddels starten jaarlijks twee volledige brugklassen in het
tweetalige vwo. Velen van hen behalen niet alleen hun CAE-certifcate (cambridge advanced exam)
na leerjaar 3, maar ook hun IB-diploma (international baccalaureate) na leerjaar 6.
Het Elde College heeft de oud-leerlingen tweetalig vwo
benaderd en uitgenodigd voor een alumni-bijeenkomst,
aanstaande donderdag 18 april. Tijdens deze
bijeenkomst is er niet alleen tijd voor het ophalen van
herinneringen onder het genot van een hapje en
drankje, maar staat vooral de toekomst centraal. Een
drietal oud-leerlingen vertelt over de ervaringen in het
vervolgonderwijs en in hun beroep: bij ASML, bij Apple

of als journalist van het Financieel Dagblad. Daarbij zullen de sprekers ook ingaan op de meerwaarde
van hun tweetalige vooropleiding.
Nog niet aangemeld voor deze alumni-avond maar wel graag aanwezig. Aanmelden kan nog via onze
website, www.eldecollege.nl/alumni.
Overigens, het Elde College viert in 2020 het 25 jarig bestaan van de brede scholengemeenschap.
Voor alle oud-leerlingen en oud-medewerkers wordt in het voorjaar van 2020 een reünie
georganiseerd. Meer informatie daarover volgt.

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.

Veerle 2e tijdens debattoernooi Koningin van de Jeugd

Veerle Doreleijers uit vwo2 is als 2e geëindigd tijdens de competitie Koningin van de Jeugd, het
Unicef Kinderrechten Debattoernooi dat afgelopen zaterdag plaatsvond. Samen met 199 andere
scholieren uit heel Nederlands debatteerde zij voor een publiek van 300 mensen.
Veerle vertelde over het thema kindermishandeling. Zij oreerde dat wanneer zij Koningin van de
Jeugd zou zijn, zij zich zou richten op Artikel 19 van de kinderrechten: het recht op bescherming
tegen geweld, mishandeling en
verwaarlozing. Veerle zou zich inzetten om
kindermishandeling bespreekbaar te maken
en sneller te signaleren.
Wat bijzonder om zo hoog te eindigen. Wat
knap gedaan! Dat vindt ook haar mentor
mevrouw Scheffer: “ik heb haar stuk mee
mogen lezen en een klein beetje
bijgeschaafd. Ik had een kleine rol, Veerle
heeft het echt op eigen kracht gedaan. Ik
ben super trots op haar!”
Veerle mag nu als VIP meeluisteren tijdens
de Kleine Prinsjesdag aan de vooravond van Prinsjesdag.

Ets Juul uit havo5 mogelijk in het Rijksmuseum

Het is u vast niet ontgaan: het Rijksmuseum viert het Jaar van Rembrandt.
Kunstenaars kunnen hun kunstwerk geïnspireerd op Rembrandt insturen. Een
jury bepaalt uiteindelijk welke werken geëxposeerd worden tijdens de
tentoonstelling Lang Leve Rembrandt die van 15 juli tot en met 15 augustus te
zien is in het Rijksmuseum. Havo5 leerling Juul van den Heuvel doet ook mee en
maakte een ets, geïnspireerd op de oude meester. We zijn benieuwd zijn werk
straks in het Rijks hangt!

Volop inspiratie tijdens de Culturele Dagen

Eind maart dompelden onze brugklassers zich, tijdens
de EldeWeek onder in de Culturele Dagen. Zij volgden
leuke workshops zoals graffiti, hip-hop en een djworkshop. Ook hebben ze lekker gekookt, strips
gemaakt en huizen ontworpen. We kijken terug op hele
gezellig en inspirerende dagen die we af hebben
gesloten met een spetterende eindpresentatie.

Leerlingen (t)vwo 4 verdiepen zich in de EU

Ook dit jaar namen onze leerlingen uit (t)vwo 4 deel aan Model European Parliament (MEP) NoordBrabant/Vlaanderen. Het MEP vond plaats in de week na carnaval in het prachtige Brugge. In de rol
van commissievoorzitter, Europarlementariër of journalist maakten de deelnemende leerlingen
kennis met het complexe proces van Europese besluitvorming en kregen ze inzicht in het belang van
de samenwerking tussen de verschillende EU-lidstaten. Ze bogen zich over verschillende actuele
vraagstukken zoals milieubeheer, economische zaken
en voedselveiligheid.
Het MEP gaf de vierdejaars de mogelijkheid ervaring
op te doen met het bedenken van oplossingen voor
grensoverschrijdende problemen binnen de Europese
Unie. Met veel inzet en toewijzing verdedigden de
leerlingen hun standpunten wat een mooi resultaat
heeft opgeleverd.
Met trots kunnen wij melden dat twee van onze
leerlingen zijn geselecteerd om deel te nemen aan een
volgende editie van het MEP!

Vwo 2 valt in de prijzen tijdens fotowedstrijd Artcadia
Zie hier de winnende foto’s! Alle prijswinnaars van de
fotowedstrijd Artcadia zijn gewonnen door onze eigen
leerlingen. Wij zijn trots! Het gaat om Maud den
Otter, Pleun Levens, Iris Spierings en Sanne Donkers.
In mei zullen zij beloond worden met een leuke prijs!
Goede gedaan meiden!

Italiaanse leerlingen maken kennis met Nederlandse cultuur

In oktober 2018 bracht een flink aantal 4 vwo leerlingen al een bezoek aan Mirandola (Italië) waar zij
verbleven in het kader van een uitwisseling. Elk jaar vindt deze leerlingenuitwisseling plaats waarbij
leerlingen van het Elde College worden gekoppeld aan leerlingen van het Giuseppe Luosi College.
Afgelopen week werden de rollen omgedraaid en werden de Italianen ontvangen in Schijndel.
Er stonden diverse activiteiten op het
programma waaronder gezamenlijk sporten,
klompen beschilderen en een bezoek aan de
hoofdstad en Den Bosch. De Italiaanse
leerlingen verbleven in gastgezinnen waar
ze kennis maakten met de Nederlandse
cultuur. Daar hoorde onder andere bij: elke
ochtend op de fiets naar school,
boterhammen met hagelslag en pindakaas
en bitterballen tijdens een feestje. Op deze
manier leerden de leerlingen over en weer
van elkaars cultuur en dat was precies het
doel. Met veel plezier kijken we terug op
een geslaagde uitwisseling.

Tvwo 1 bij Spires Academy in
Canterbury

Onlangs bezochten onze eerstejaars tvwo
Canterbury. Het weer was mooi, de activiteiten
super en er was een warm onthaal op Spires
Academy waar de leerlingen hebben
samengewerkt (Engelse leerlingen met onze
brugklassers). Reactie van de directeur van
Spires Academy: "I just wanted to say how
amazing your students and staff were today on
their visit. I think a very successful trip from our
perspective and we would definitely welcome
you back next year if you decide to visit". Super!

Sportief tvwo 4 in Italië

Leerlingen uit tvwo 4 waren onlangs in Jesi Italië. Ze hielden zich bezig met het project Sports and
Healthy Food for Inclusion. Dat leverde naast
kennis ook hele mooie plaatjes op!

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.
De nieuwe brugklasleerlingen (t)vwo, havo en havo/vmbo T zijn welkom op woensdagmiddag 12 juni
van 14.45 tot 16.00 uur. Tijdens de 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.
De ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe brugklasleerlingen die volgend schooljaar starten in de
brugklassen havo/vmbo T, havo en (t)vwo zijn welkom tijdens de kennismakingsavond op
donderdagavond 20 juni. Tijdens deze avond 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 krijgt u een bevestiging, vol=vol.

