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Sectordirecteur Toos Michon
Elde College in Beweging!

Voor iedere organisatie en voor ieder individu is het belangrijk om in
beweging te blijven. Ook het Elde College is letterlijk en figuurlijk in
beweging.
Zo starten in augustus onze eerste enthousiaste sportklasleerlingen in de
nieuwe sportklassen. Een ander voorbeeld van vernieuwing is de dagstart in
de brugklassen. Na een succesvolle pilot in de eerste klassen tweetalig vwo
zullen in het nieuwe schooljaar alle brugklasleerlingen drie keer per week
samen met hun mentor aan de schooldag beginnen. Er is bijzondere
aandacht voor organisatie en planning, maar zeker ook voor het
welbevinden en het functioneren in de groep. Daarnaast worden actuele
thema’s voorbereid.
Zomaar enkele voorbeelden waar we u volgend schooljaar over blijven informeren en waarover we
in de klankbordgroepen, met de ouderraad en met de leerlingenraad over in gesprek blijven.
We zijn enthousiast over de vernieuwingen die we vorm gaan geven, maar kijken ook heel tevreden
terug op de resultaten die we in het afgelopen schooljaar behaald hebben. We zijn trots op de
terugkoppeling van de Inspectie van het Onderwijs die in maart onze school bezocht en die zeer
positief oordeelde over (t)vwo en havo. Onder andere ons onderwijsaanbod, onze
leerlingbegeleiding, de kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg kregen de kwalificatie GOED.
Een ander succes zijn de resultaten die we behaalden bij het centraal examen. 95 % van de havoleerlingen kon afgelopen vrijdag een diploma in ontvangst nemen, 97 % van de vwo-leerlingen en
100 % van de tvwo-leerlingen, velen met prachtige cijferlijsten.
‘Elke leerling doet er bij jullie zeker toe!’, oordeelde de inspectie. Ik hoop dat dit ook uw ervaring is.
Met deze nieuwsbrief sluiten we schooljaar 2018/2019 af. Ik wens iedereen een fijne, ontspannen en
welverdiende vakantie! (niet alleen in de strandstoel…ook in beweging!)

Ets Juul van den Heuvel komt in Rijksmuseum

Juul van den Heuvel
(onlangs geslaagd voor de
havo) is een van de
gelukkigen. Want zijn ets
van het zelfportret van
Rembrandt van Rijn is
geselecteerd voor de
expositie Lang Leve
Rembrandt van 15 juli tot
en met 15 september in de
Philipsvleugel van het
Rijksmuseum.

Voor het kunstvak Beeldend kreeg Juul een paar maanden geleden de opdracht om te gaan etsen. “Ik
had de techniek al een beetje onder de knie”, aldus Juul. Hij leerde dat tijdens zijn vooropleiding voor
de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Den Bosch waar hij na de zomervakantie start.
“Er is een strenge selectie voor deze studie, je wordt er niet zo maar toegelaten. Een goed portfolio
vergroot je kans. Zo’n 20 zaterdagen heb ik aan de opleiding gespendeerd, waar etsen ook een
onderdeel van was”. En met resultaat blijkt nu!
“Mijn docent op het Elde College vertelde over de wedstrijd Lang Leve Rembrandt in het kader van
het Rembrandtjaar. Ik had niet gedacht dat ik zo ver zou komen. Na een eerste selectie moest ik mijn
werk aan het Rijksmuseum presenteren. Er zit natuurlijk een verhaal achter; hoe ik hiertoe ben
gekomen, welke technieken ik heb gebruikt”. Afgelopen vrijdag kreeg Juul het verlossende
telefoontje: zijn werk komt in het Rijksmuseum te hangen. Hoe bijzonder is dat! Wij zijn natuurlijk
enorm trots op Juul en wensen hem heel veel succes toe op zijn vervolgopleiding. Dat zal vast goed
komen.

Wiskunde Festijn

Op 14 juni deden vier leerlingen van tvwo
mee aan het jaarlijkse Wiskunde Festijn in
Breukelen. Ondanks dat deelnemen
belangrijker is dan winnen, kunnen we met
trots vermelden dat Emma (V1Bt), Niklas
(V1Ct), Melle (V2Bt)en Tijn (V2Ct) als 5e zijn
geëindigd van de 40 scholen. Lang niet slecht
dus.

Uitreiking Certificate of Economic Proficiency

Op donderdag 27 juni namen Maureen Otten, Daphne Legierse, Lieke van den Heuvel, Tara van der
Heijden en Jesper Habraken het ‘Certificate of Economic Proficiency’ in ontvangst. Dat gebeurde heel
officieel in de mooie aula van het Cobbenhagen gebouw van de Tilburg University. Deze vijf
leerlingen zijn de eerste op het Elde College die dit diploma hebben behaald binnen het Econasiumtraject. Die jaar geleden zijn we met het Econasium gestart en de belangstelling vanuit de leerlingen
is al vanaf de start groot. Het Elde College heeft als school dan ook de grootste groep leerlingen die
het traject met goed gevolg heeft doorlopen.
Het behalen van het Certificate of Economic Proficiency is best bijzonder want dit krijg je niet
zomaar! De vereisten zijn als volgt: je moet een voldoende halen voor de cursus Statistiek voor het
Econasium, ten minste een 7 hebt voor je profielwerkstuk economie of M&O en op je eindlijst van
het vwo moet je tenminste een 7 hebben voor wiskunde A of B én tenminste een 7 voor economie of
voor M&O/Bedrijfseconomie. Van de 241 deelnemers wisten er 91 leerlingen dit diploma te
bemachtigen. Met het diploma krijg je verschillende voordelen:
•

Leerlingen die in het bezit zijn van het Certificate of Economic Proficiency worden vrijgesteld van
matchingsactiviteiten en worden automatisch toegelaten tot alle economische opleidingen van
Tilburg University (waarbij voor de studie Econometrie wel Wiskunde B vereist is) en worden
vrijgesteld van het groepswerkstuk bij het vak Inleiding Data Analyse. Dat groepswerkstuk
bepaalt een deel van het eindcijfer voor het vak Inleiding Data Analyse, een verplicht vak bij alle
economische studies, behalve bij de studie Econometrie.

•

Leerlingen van het Econasium worden onvoorwaardelijk toegelaten tot het
excellentieprogramma van de
Tilburg University. Dit is een
programma waarmee je al
tijdens je vwo-opleiding een
vrijstelling kunt halen voor een
compleet vak op de
universiteit.

•

Daarnaast kan je met enkel
vertoon van je diploma lid
worden van de ‘Socrates
International Honour Society’,
een uniek netwerk voor
getalenteerde studenten en
alumni in Nederland. De meest
ambitieuze studenten uit
diverse studierichtingen komen
samen in dit unieke netwerk
van meer dan 10.000 leden,
verspreid over heel Nederland.
Lidmaatschap bij Socrates is
niet voor iedereen weggelegd.

Een topprestatie dus!

Resultaten tevredenheidsonderzoeken

Net als voorgaande jaren hebben we ook het afgelopen schooljaar een deel van onze leerlingen en
ouders gevraagd hun mening over het Elde College te geven. 41% van de (t)vwo/h ouders die
gevraagd zijn het onderzoek in te vullen, heeft dit gedaan. Waarvoor hartelijk dank!
De gemiddelde tevredenheid van de (t)vwo/h ouders is 8,0. Dat is een half punt hoger dan vorig jaar.
Naast een hoge tevredenheid over zaken als de aansluiting van het onderwijs bij het niveau van uw
kind, de mentor, het leren samenwerken, komen er ook aandachtpunten zoals de
ouderbetrokkenheid bij de school en de mogelijkheid tot talentontwikkeling naar voren. Vorig jaar
werd de communicatie (op de hoogte gehouden worden) op de havo beduidend lager gewaardeerd
dan het jaar ervoor. Dit jaar zijn die scores weer terug op het oude niveau.
De tevredenheid van de leerlingen komt overeen met die van vorig jaar. Hoewel alle onderzochte
domeinen met een (ruime) voldoende beoordeeld worden, zijn er toch aandachtspunten zoals het
consequent uitleggen wat een leerling goed en fout doet en het geven van complimenten. Hierin
bestaan verschillen tussen de afdelingen en soms leerjaren, waar aandacht aan besteed wordt. Om
bepaalde scores beter te kunnen duiden, worden deze besproken in verschillende overleggroepen.
Een deel van de resultaten zijn terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Wethouder Roozendaal brengt lesbezoek tvwo 4

In mei bracht wethouder Menno Roozendaal een bezoek aan
het Elde College, zelf oud-leerling van onze school. Hij vertelde
de leerlingen over zijn werkzaamheden. Aansluitend verdiepten
de leerlingen zich in lokale issues in een interactieve en
activerende werkvorm. Dit alles voor Global Perspectives, een
vak dat leerlingen traint in vaardigheden die binnen de
academische wereld goed van pas komen, zoals debatteren.

Informatie start nieuwe schooljaar op de site

De zomervakantie is bijna gestart en voor we het weten is het nieuwe schooljaar al weer begonnen.
De brieven over het nieuwe schooljaar met meer informatie per afdeling en per leerjaar vindt u op
onze site.
> Bekijk de brieven start nieuwe schooljaar

Belangrijke data 2019-2020

Op de website vindt u een opsomming met alle belangrijke data voor het nieuwe schooljaar
zoals de ouderavonden, de vakanties en de schoolfeesten.
> Bekijk de belangrijke data

Sprankelend Elde Gala

Op 6 juni vond het jaarlijkse Elde Gala plaats. De eindexamenkandidaten hadden er werk van
gemaakt: haar in de krul, de schoenen gepoetst en in de meest luxe bolides reden zij in de optocht
door het centrum van Schijndel. We kijken terug op een mooie en geslaagde avond waarbij de
opkomst groot was. Foto’s (gedeeld via Meierijstad.nieuws) vindt u op onze facebookpagina
www.facebook.com/eldecollege.

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie (8 juli – 16 augustus)) is de school
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/calamiteiten zijn wij tijdens de vakantie te bereiken
op het noodnummer dat u op onze site vindt.

Schoolgids 2019-2020

Op onze site vindt u de nieuwe schoolgids. Ieder schooljaar publiceren we een nieuwe en actuele
versie. In de schoolgids leest u meer over onder andere ons onderwijs, de organisatie en de
dagelijkse gang van zaken.
> Bekijk de schoolgids 2019-2020

Wij wensen u en uw gezin een aangename zomervakantie toe!
We zien uw zoon of dochter graag weer in het nieuwe schooljaar
(dinsdag 20 augustus 2019) op het Elde College!

