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Meierijstad On Stage gaat dit schooljaar van start !

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) neemt op het Elde College een
prominente plaats in. Leerlingen werken vanaf de brugklas aan hun
digitale portfolio dat inzichtelijk is voor docenten én ouders. Het vmbo
van het Elde College gaat mede in dat kader dit schooljaar deelnemen
aan het project Meierijstad On Stage. Een project met een hoge
opbrengst voor alle betrokkenen: leerlingen, werkgevers,
beroepsbeoefenaars en school. Het project bestaat uit diverse
activiteiten waaronder het Beroepenfeest, bedrijfsbezoeken en
natuurlijk de reflectiemomenten. Het is daarmee een examenwaardig
LOB-project. Speerpunten van het project zijn:
•
•
•

vmbo-leerlingen in het zonnetje zetten
toegang en opbouw van een persoonlijk, lokaal
ondernemersnetwerk voor onze leerlingen
hulp bij beroepskeuze van onze leerlingen

Bij het Beroepenfeest zullen ongeveer 1.000 leerlingen en 250 beroepsbeoefenaars met elkaar in
contact worden gebracht. De leerlingen zullen later verschillende bedrijven bezoeken, waarmee ze
een ‘match’ hebben. Eén en ander zal dit schooljaar plaatsvinden in de maand maart. Zie voor meer
informatie: www.onderwijsonstage.nl en natuurlijk in onze toekomstige nieuwsbrieven.
Daarnaast staan ons weer veel andere interessante zaken te wachten op het vmbo. Ik kijk uit naar
alle mooie momenten die dit schooljaar zullen plaatsvinden!

Introductiedagen

Het schooljaar is al weer drie weken op weg. Graag blikken we nog
even terug op de eerste schoolweek. Vooral voor de brugklassers
best spannend; andere school, nieuwe klasgenoten, onbekende
leerkrachten. De eerstejaars uit Schijndel leerden de school en de
gebouwen kennen door middel van een speurtocht. Even de benen
strekken en op onderzoek uit!
Ook waren er verschillende (sportieve) activiteiten waar de
enthousiaste leerlingen fanatiek aan meededen.

De tweedejaars kwamen ook in actie met actieve spellen zoals krat stapelen, waterrace, voetbal,
hockey en zelfs acrobatiek. Klas K2B maakte de hoogste krattentoren van maar liefst 22 kratjes!
Op onze locatie in Sint-Michielsgestel (Elde
Gestel) gingen de brugklassers naar de
Vughtse Heide waar zij spelletjes deden met
als doel de positieve groepsvorming te
versterken. Ze sloten de dag af met een frisse
plons in het water. De overige leerjaren zaten
ook niet stil: de leerlingen deden o.a. een
workshop graffiti en speelden waterspellen.
Wat een geluk met het weer hebben we
gehad!

Nieuwe collega’s

In de media wordt veel aandacht besteed aan het lerarentekort in PO en VO. Gelukkig zijn wij erin
geslaagd om veel vacatures in te vullen met bevoegde docenten. Ook hebben we enkele nieuwe
collega’s die werkzaam zijn in de ondersteuning. Daarnaast zijn docenten gestart in een nieuwe
functie, namelijk: mevrouw De Laat is de nieuwe teamleider voor de leerlingen TL2, 3 en 4 in
Schijndel. Mevrouw Zomer is vanaf dit schooljaar de nieuwe teamleider van de brugklassen vmbo en
K2 en B2 in Schijndel.

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.

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.

Sportklassen van start

Onze brugklassers zijn gestart met de
Sportklassen. Inmiddels hebben de
leerlingen kennis met elkaar gemaakt.
Allemaal kregen ze een oranje shirtje en
ze natuurlijk meteen actief aan de slag.
De Sportklassen zijn voor de
brugklasleerlingen van het vmbo, havo
en vwo. Zij 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 SintOedenrode, jongerenwerk Schijndel, preventie Novadic-Kentron 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.

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.

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.
> Bekijk de ouderbijdrage op onze site

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 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.
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

