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Sectordirecteur Toos Michon
Nieuwe start

Welkom in het nieuwe schooljaar! Hopelijk kunt u terugkijken op een fijne
en ontspannen zomervakantie samen met uw gezin.
Schooljaar 2019/2020 is in enkele opzichten op een bijzondere manier
begonnen: niet alleen met een hittegolf, ook startten alle brugklasleerlingen
(t)vwo/havo met een eigen device en hebben zij drie keer per week
‘dagstart’ met hun mentor. Daarnaast was er de ‘aftrap’ van de sportklassen
waaraan 50 brugklasleerlingen deelnemen. O.a. deze ontwikkelingen
leidden ertoe dat de Inspectie de afdelingen havo en (t)vwo met oordeel
GOED toekende.
Ook bijzonder: in 2020 vieren we dat het Elde College (in zijn huidige vorm) 25 jaar bestaat. Diverse
activiteiten staan in dit lustrumjaar op het programma: een reünie voor oud-leerlingen en oudmedewerkers in februari, een conferentie waarbij het thema Onderwijs centraal staat en natuurlijk
zijn er ook feesten: voor alle leerlingen in april, voor de medewerkers in juni. De voorbereidingen zijn
al in volle gang. Natuurlijk ontvangt u hierover in de loop van het jaar meer informatie.
Ik vind het iedere jaar speciaal: de nieuwe start. Iedere leerling beleeft die op zijn eigen manier. Voor
de brugklasleerlingen de overstap van de vertrouwde basisschool naar het Elde, leerlingen uit andere
leerjaren komen nieuwe klasgenoten tegen, maken kennis met een nieuwe mentor, krijgen andere
vakken, beginnen in het profiel van hun keuze of ronden hun schoolloopbaan af in het examenjaar.
Mooie uitdagingen, waar u thuis ongetwijfeld ook over spreekt en in meedenkt.
Tijdens de kennismakingsavonden die in deze eerste schoolweken plaatsvinden, ontmoet u de
mentoren en de teamleiders en krijgt u meer informatie over de lessen en de begeleiding. U bent van
harte welkom!
Daarnaast houden we u o.a. via deze nieuwsbrief op de hoogte van ons onderwijs, de activiteiten en
de projecten.
Schooljaar 2019/2020: wij zijn enthousiast en zullen ons inzetten om er weer een GOED jaar van te
maken!

Brugklassers fit van start

Het schooljaar is al weer drie weken op weg. Graag blikken we nog even terug op de introductie van
onze vwo/havo-brugklasleerlingen. Zij startten de eerste schooldag met een gezamenlijk ontbijt in de
brugklasaula en met diverse (sportieve) kennismakingsactiviteiten. We interviewden 3 eerstejaars en
vroegen hoe zij de eerste dagen hebben ervaren.
Muhiyadin Ali Hussein Aweis (HT1A), Blijf jezelf dan komt alles goed!
Dinsdagochtend werd ik wakker en ik dacht: ‘Ik ga vandaag naar de middelbare school, een nieuwe
start, alles nieuw.’ Bij binnenkomst herkende ik twee kinderen uit de klas van de
kennismakingsmiddag. Dat vond ik erg fijn, want in mijn klas zit niemand van de basisschool. Ik was
in het begin ook een beetje verlegen en wachtte een beetje af. Ik wist namelijk niet hoe de kinderen
uit de klas waren.
Op de 1e dag leerde ik ze snel kennen doordat we naast elkaar zaten
en door de vrije momenten die we hadden om te kletsen. De
spelmiddag was hier erg fijn voor.
De dagstart vind ik ook fijn, omdat ik dan bij mijn mentor binnenkom
en dat lokaal weet ik zeker te vinden. De andere lokalen zijn in het
begin wat moeilijker te vinden, maar die hoef ik niet te zoeken omdat
we vanaf de dagstart met de klas naar het volgende lokaal lopen.
In groep 8 hadden we al Chromebooks, dus het werken met een
laptop vind ik erg fijn en is bekend voor mij.
Het grootste verschil met de basisschool is het aantal leerlingen, dat
zijn er hier op het Elde veel meer. Maar dat vind ik helemaal niet erg,
want je hoeft niet iedereen te kennen.
Lene Ronckers (V1CT), Just relax, you’ll be fine!
De eerste dag vond ik best wel spannend, want ik kende nog niet echt iemand. Maar tijdens de eerste
dag had ik al vriendinnen gemaakt; de kennismaking van voor de zomervakantie was heel erg fijn. De
speurtocht van de school deden we met alle meiden en dan leer je elkaar snel kennen.
De dagstart, die we drie keer in de week
hebben en dan beginnen we de dag met de
mentor, is fijn, want we kunnen alles
bespreken voordat de lessen echt beginnen.
Dat is gewoon handig en een rustige start van
de dag.
Ik vind het ook heel erg leuk dat ik tweetalig
vwo ben gaan doen; mijn Engels wordt erg
goed en we gaan veel reizen. Dus ik ben blij
dat ik voor deze opleiding gekozen heb!
Het is wel fijn om een laptop te hebben, want
dan hoef ik niet alles op te schrijven, maar het
is niet altijd duidelijk wanneer we deze nodig
hebben.

Voor mij is het grootste verschil dat het veel groter is. Ik kom uit Gemonde, dus dat is nogal anders. Ik
vind de middelbare school wel leuker. Ik was klaar met de basisschool en veel afwisseling. Je wordt
ook anders aangesproken: “Je bent al ouder en geen kleuter meer”, en dat vind ik heel fijn!
Nouk Strijbos (VH1A), Maak vrienden
Het is erg gezellig op school. Ik heb al veel vriendinnen gemaakt. In
de pauze zoeken we ook andere klassen op. Het is nog leuker met
een grote groep meiden!
De eerste dagen moest ik vooral wennen aan de zware tas. Naast
mijn boeken heb ik ook een laptop die erin zit. Ik werk op school en
ook thuis met de laptop. Gelukkig niet elke les want dat zou ik niet
fijn vinden. Voor Nederlandse hebben we de laptop al best vaak
gebruikt.
Mijn oude school was een stuk kleiner en dichterbij; ik hoefde de
weg maar over te steken. Nu moet ik 7km fietsen. Dat doe ik samen
met een groepje dus dan gaat de tijd snel voorbij.
De klas is leuk, de leraren vind ik aardig en ik heb een fijne mentor.
Ik heb het goed naar mijn zin!

Nieuwe collega’s

In de media wordt veel aandacht besteed aan het lerarentekort in PO en VO. Gelukkig zijn wij erin
geslaagd om alle vacatures in te vullen met bevoegde docenten. Ook hebben we enkele nieuwe
collega’s die werkzaam zijn in de ondersteuning (de mediatheek, het openleer centrum en op de
administratie.) Daarnaast zijn docenten gestart in een nieuwe taak of functie, namelijk:
Michelle Gimbrère is de nieuwe coördinator tweetalig vwo. Zij volgt Yvonne Linders en Maarten
Vermeulen op.
Hélène Jaspers is gestart als teamleider (t)vwo. Voorlopig is sprake van een duo-baan samen met Els
Suijlen (eveneens teamleider (t)vwo). Michelle en Hélène stellen zich in deze nieuwsbrief kort voor.
Wij wensen hen veel succes in deze nieuwe functie.
Hélène Jaspers
Mijn naam is Hélène Jaspers en vanaf dit schooljaar ben ik teamleider (tweetalig) vwo onderbouw en
docent Nederlands.
Na jarenlang gewerkt te hebben in diverse functies in de zakelijke dienstverlening,
heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Een stap waar ik nooit spijt van heb
gehad. Vanaf 2008 ben ik bij het Elde College docent Nederlands, mentor,
voorlichter, kartrekker van diverse pilots en organisator en begeleider van vele
mooie uitwisselingen en reizen geweest.
Ontwikkeling van onderwijs is voor mij een belangrijk aspect van mijn werk. Ik vind
het uitdagend om leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. We
werken samen met docenten en onze leerlingen aan meer eigenaarschap van de
leerling en brede persoonsvorming waarbij ze hun talenten leren ontdekken en
kritisch leren denken en onderzoeken. We willen meer gaan samenwerken met het

bedrijfsleven en onze fantastische eindexamenresultaten voortzetten. Een mooie uitdaging op een
school waar elke leerling ertoe doet! Tot snel op het Elde!
Michelle Gimbrère
Mijn naam is Michelle Gimbrère en met de start van dit schooljaar heb de taak
van coördinator tweetalig vwo van Yvonne Linders en Maarten Vermeulen
overgenomen. Naast deze taak ben ik op school actief als docent geschiedenis en
global perspectives, zet ik me in als voorlichter en blijf ik betrokken bij projecten
als het Model European Parliament. Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn
man, twee kinderen én ons nieuwe gezinslid, een hond van krap vier maanden
oud. Ik ga er als coördinator met frisse moed tegenaan en hoop in deze nieuwe rol
veel voor de organisatie te kunnen betekenen. De deur van B033 staat open.

Kennismakingsavonden

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar organiseren wij kennismakingsavonden voor
ouders/verzorgers, een aantal avonden hebben al plaatsgevonden en een aantal staan deze week en
volgende week op de agenda. De avonden zijn bedoeld om kennis te maken met de mentor en de
teamleider. Daarnaast wordt het leerjaar doorgenomen.
> Bekijk de agenda op onze site voor de data en tijdstippen

'Puberbrein en Huiswerk; Méér leren in minder tijd?'
Thema-avond voor ouders/verzorgers van brugklasleerlingen

Hoe inspireer en motiveer je je kind? Welke manier van (huiswerk)begeleiden is het meest effectief?
Hoe leer je als middelbare scholier méér in minder tijd en welke rol kun je daar als ouder in spelen?
Ankie Remijn, auteur van de boeken Meer leren in minder
tijd en Effectiever en efficiënter huiswerk maken, geeft op 25 september
een interactieve lezing. Tijdens deze lezing krijg je als ouder praktische
tips om effectief en efficiënt je kind te begeleiden met het maken van het
huiswerk. Met deze input voorkom je urenlange discussies over het
huiswerk met je puber.
Na haar lezing kunt u een keuze maken uit verschillende workshops
gegeven door docenten van onze school. Er wordt aandacht besteed
aan: Hoe help je je zoon of dochter met plannen? Hoe leer je
woordjes van vreemde talen? Moet je echt zelf je wiskunde weer ophalen om te kunnen helpen? En
hoe kunnen we thuis nu het beste helpen met begrijpend lezen? We laten u tijdens deze rondes zelf
ervaren welke manieren er zijn om uw kind verder te helpen met zijn of haar leerproces.
Wilt u ook relaxed het schooljaar doorkomen met uw puber? Reserveer 25 september alvast in uw
agenda. De uitnodiging volgt snel.

Ouderavond dyslexie

Op dinsdag 1 oktober organiseren we een ouderavond over dyslexie. U maakt kennis met de
remedial teacher en we vertellen onze werkwijze rondom dyslexie. Ouders van kinderen met dyslexie

ontvangen separaat een bericht van deze ouderavond. U kunt de datum en het tijdstip (19.30 -21.00
uur) alvast op uw kalender noteren.
Het Elde College biedt leerlingen met dyslexie en dyscalculie op verschillende manieren een
helpende hand. Zo krijgen dyslectische leerlingen o.a. extra tijd voor het maken van toetsen.
Daarnaast wordt er begeleiding aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van speciale programma’s
zoals Claroread. Dit is een auditief ondersteunend programma waarmee je teksten beluisterd in
plaats van leest. Leerlingen kunnen dit bij toetsen inzetten. Goed nieuws is dat de school voortaan
het programma Claroread levert, ouders hoeven het dus niet zelf aan te schaffen. Op onze website
leest u hoe u het programma downloadt.

Uitreiking IB-diploma’s, tto junior certificaat en diploma CAE

Op woensdagavond 2 oktober vindt de uitreiking van de International Baccalaureate, kortweg IBdiploma’s plaats. De diploma’s worden overhandigd aan de leerlingen die het afgelopen jaar met
succes in hun laatste jaar van het tweetalig vwo het IB-programma hebben afgerond. Het betreft een
tweejarige pre-universitaire opleiding. Daarnaast ontvangen de leerlingen van tweetalig vwo leerjaar
4 hun tto junior certificaat en zullen zij, alsmede een aantal leerlingen uit vwo leerjaar 6, een diploma
ontvangen voor het succesvol afleggen van het examen Cambridge Advanced English. Wij zijn
natuurlijk reuze trots op de prestaties van onze leerlingen en de avond zal dan ook een feestelijk
tintje hebben. We hebben een bijzonder interessante gastspreker weten te strikken, namelijk Eric
Rath, directeur van Fluidwell.

Sportklassen van start

In het voorwoord heeft u al
kunnen lezen dat onze
brugklassers zijn gestart met
de Sportklassen. Inmiddels
hebben de leerlingen kennis
met elkaar gemaakt. Allemaal
kregen ze een oranje shirtje en
ze gingen natuurlijk meteen
actief aan de slag.
De Sportklassen zijn voor de
brugklasleerlingen van het
vwo, havo en vmbo. De
kinderen krijgen 2 uur extra
bewegingsonderwijs in de
week en 8 bijzondere
activiteiten in het jaar. En dat
belooft wat. Op het
programma staat onder
andere klimmen, rugby,
jumpen, waterskiën en
snowboarden.

BYOD: je eigen laptop!

Nieuw dit schooljaar is BYOD ofwel Bring Your Own Device.
Leerlingen kopen of huren een eigen laptop die ze op school en
thuis gebruiken voor hun schoolwerk. De uitlevering van de
laptops heeft inmiddels plaatsgevonden. Alle leerlingen kunnen
aan de slag!

Bobbi B. maakt jongeren bewust

Even voorstellen: Ik ben Bobbi B, oftewel Bobbi Bunders, een
interactief en fictief karakter dat tot stand is gekomen in een
samenwerkingsverband tussen jongerenwerk Welzijn de Meierij
Sint-Oedenrode, jongerenwerk Schijndel, preventie NovadicKentron en gemeente Meierijstad. Door middel van Bobbi B. willen
deze netwerkpartners op een laagdrempelige manier in contact
komen met jongeren en bepaalde thema’s die onder deze
doelgroep spelen bespreekbaar maken. Aan het Elde College is
gevraagd om ‘gastheer’ te zijn.

Inmiddels heb ik mijn eerste voetafdrukken achtergelaten op het
Elde College, door in juni 2018 een ludieke actie te houden om jongeren o.a. bewust te maken van
het eigen Social Mediagebruik. In maart 2019 was ik weer op het Elde, deze keer om jongeren
bewuster te maken over de risico’s van alcohol. Aan het einde van het schooljaar ben ik nog een keer
op school geweest, en was het thema vooral gericht op vriendschap. Elke actie werd er een Kahoot!quiz gehouden in de aula en heb ik gadgets uitgedeeld, zoals bijvoorbeeld een waterflesje en een
zonnebril.
Op 2 oktober bezoek ik de school met een nieuw thema. Ik zal later dit schooljaar nog vaker
verschijnen op het Elde, waarbij ik verschillende actuele thema’s hoop te kunnen bespreken met de
leerlingen, zoals o.a. pesten, eenzaamheid, groepsdruk, door op een ludieke, laagdrempelige manier,
het contact met jongeren aan te gaan en diverse thema’s bespreekbaar te maken.
Ik heb ook postvakjes op het Elde, waar jongeren berichtjes achter kunnen laten.
Ook ouders kunnen mij bereiken via de website www.bobbi-b.nl, als zij vragen hebben over bepaalde
thema’s die spelen bij hun kind. Maar ook als ze in contact willen komen met Bobbi B.

Vervangen lessen i.v.m. Ardennenkamp

Grote groepen leerlingen zijn samen met hun mentoren aan
het survivalen in de Ardennen. Dit leidt ertoe dat enkele lessen
in de overige klassen (de thuisbijvers) niet doorgaan conform
rooster. De lessen worden waar mogelijk vervangen.

Instructiebijeenkomst It’s Learning 17 september

Uw zoon of dochter werkt in een digitale leeromgeving: It’s Learning. Op
dinsdag 17 september is er een instructiebijeenkomst gepland voor
belangstellende ouders. Het doel van de avond is om globaal kennis te
hebben over het programma waar uw kind mee werkt. U ontvangt
separaat via de mail een uitnodiging voor deze avond.

Elde 25 jaar

In 2020 bestaat het Elde College in haar huidige vorm 25 jaar. We gaan dit
vieren met een viertal activiteiten, dit én volgend schooljaar.
We trappen af met een reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers in
februari 2020. Voor onze leerlingen organiseren we een speciale feestelijke
dag in april 2020. In juni staat er een medewerkersdag op het programma.
We eindigen het jubileumjaar met een symposium voor onze relaties en
partners, volgend schooljaar (oktober 2021). In de volgende nieuwsbrieven
leest u meer over de feestelijkheden.

Luizen

Waarschijnlijk dacht u er op het voortgezet onderwijs vanaf te zijn: luizen. Helaas. In de brugklas zijn
bij een leerling luizen ontdekt. Controleer uw zoon of dochter daarom op deze onwelkome gasten.

Schoolfotograaf

Inmiddels is de schoolfotograaf al druk bezig om alle leerlingen op de foto
te zetten. Alle ouders hebben een mail ontvangen met daarin de data en
tijden. Mocht u geen bericht hebben ontvangen? Controleer dan in
Magister of uw e-mailadres juist vermeld staat.

Belangrijke data en schoolvakanties 2019-2020

Op onze website vindt u de belangrijke data en de schoolvakanties voor dit schooljaar. U leest daar
bijvoorbeeld ook dat vrijdag 4 oktober een roostervrije dag is voor alle leerlingen i.v.m. een
studiedag voor onze medewerkers.
> Bekijk de belangrijke data 2019-2020

Ouderbijdrage

Begin oktober worden de facturen ouderbijdragen schooljaar 2019-2020
verstuurd per e-mail. De facturering verloopt via Wis Collect. Binnen Wis
Collect wordt u standaard de mogelijkheid geboden om uw factuur in twee
of meerdere termijnen (dit is afhankelijk van de hoogte van het te betalen
bedrag) te betalen. Deze optie wordt u aangeboden op het moment dat u op
de factuur reageert. U krijgt dan het lijstje met artikelen te zien die voor uw

zoon/dochter gelden. Als u het eens bent met deze artikelen kiest u voor volgende, daarna wordt u
de mogelijkheid geboden tot betaling, via Ideal of via een overschrijving. Onder beide opties kunt u
de keuze aanvinken, betaling in termijnen. Na het kiezen van de termijnen kunt u het proces
afronden, u ontvangt dan een mail met daarin uw factuurnummer en onze bankgegevens. Wanneer
u niet meteen wilt of kunt betalen, willen wij u toch verzoeken uw factuur af te ronden in het
systeem Wis Collect en de betaling op een later moment te verrichten.
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar ouderbijdrage@eldecollege.nl. Ook wanneer u
eind oktober nog geen mail heeft ontvangen.

Vertraging levering cashless pas

De levering van de cashless pasjes is helaas een aantal weken vertraagd. Concreet betekent dit dat
leerlingen van de locatie Schijndel die nog geen cashless pasje én geen reguliere bankpas (pinpas)
hebben nog geen gebruik kunnen maken van de catering (en van de automaten). In dat geval zullen
ze lunch van thuis mee moeten nemen.
Alle leerlingen van het Elde College in Schijndel kunnen gebruik maken van cashless betalen. In de
brugklas (en bij zij-instromers) worden de cashless pasjes bij de start van het schooljaar uitgedeeld.
Dit pasje krijg je eenmalig (dus in het eerste leerjaar) en houd je gedurende je hele schooltijd.
Zodra de cashless pasjes binnen zijn, deelt de mentor deze uit aan de leerlingen. Onze excuses voor
het ongemak.
> Lees meer over cashles betalen op het Elde College

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 SintMichielsgestel). 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.
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!
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.
Ouderraad Elde College

