Elde College
073-8200 400
www.eldecollege.nl
info@eldecollege.nl

Sectordirecteur Gerard Spijkers
De gewenningsperiode voorbij

De gewenningsperiode voor de
brugklassers is ten einde. De leerlingen
van onze locatie in Sint-Michielsgestel
hebben als afsluiting een fantastische
afsluitende dag gehad op donderdag 3
oktober. Tevreden leerlingen, tevreden
ouders en tevreden medewerkers.

De leerlingen zijn het meest te spreken
over hun ervaring met hun persoonlijke
coach tijdens de gewenningsperiode. De
overstap van basisschool naar de
brugklas kan best spannend zijn en daar
helpen de coaches onze leerlingen bij. Tijdens de mentoruren kijken ze met de klas samen naar
praktische zaken zoals het rooster, de boeken en het plannen van je huiswerk. Maar daarnaast krijg
je als leerling één op één begeleiding van je persoonlijke coach. Coachen is ervoor zorgen dat iemand
van A naar B komt. Het is een specifieke manier van begeleiden van leerlingen. Op onze school
betekent dit de leerling zo begeleiden dat hij/zij eigenaar blijft van de beoogde leer- en
ontwikkelingsdoelen. De rol van de persoonlijke coach is van doorslaggevend belang voor de
opbrengsten van de leerling.
Het is dan ook mooi te ervaren hoe op deze locatie vorm en inhoud wordt gegeven aan onze ambitie
om leerlingen in staat te stellen persoonlijke leerdoelen te benoemen met hulp van de coach en zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van die leerdoelen. Daarmee bouwen we verder
aan ons sterke punt in Sint-Michielsgestel namelijk: een passende ondersteuning voor elke leerling
ook na de gewenningsperiode.

Aftrap ‘Heel Jeugdig Schijndel Bakt’ op het Elde College

Afgelopen dinsdag zijn we gestart met Heel Jeugdig Schijndel Bakt. Vorig schooljaar is de afdeling
Praktijkonderwijs van het Elde College gestart met dit initiatief voor de Schijndelse basisscholen. De
leerlingen van basisschool ’t Talent beten de spits af in de strijd om het beste worstenbroodje. De
groep 8-leerlingen bedenken zelf de samenstelling van het deeg en het gehakt, iedere deelnemer
heeft een eigen recept. Soms een familierecept dat van vader op zoon gaat. Er wordt gelet op smaak,
vorm, gelijkheid, kleur en hygiëne. De winnaar per school stroomt door naar de finale, later dit

schooljaar.
Docent Marco Bemelmans is initiatiefnemer
van de wedstrijd. “Ik vind het belangrijk dat
kinderen kennis maken met het mooie vak
koken. Daarom heb ik de Schijndelse
basisscholen benaderd om op het Elde
College te komen kijken. Een wedstrijd
spreekt veel kinderen natuurlijk aan. Ook
onze eigen leerlingen van Praktijkonderwijs
zijn betrokken. Zij leggen alles klaar en
ondersteunen de basisschoolleerlingen. Het
mes snijdt zo aan twee kanten.”.

Leerlingen praktijkonderwijs makkelijker naar mbo

De doorstroming van leerlingen uit het praktijkonderwijs naar het mbo in deze regio moet
verbeteren. ROC De Leijgraaf tekende daarvoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst met het
Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO). Daarin is ook het Elde College
vertegenwoordigd.
De samenwerkingsovereenkomst is geldig tussen 2019 en 2024 en moet de doorstroom van
praktijkleerlingen naar ROC De Leijgraaf bevorderen en verbeteren. Met de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst moet de overstap van praktijkonderwijs naar mbo makkelijker worden.
Studenten behouden bijvoorbeeld hun coach vanuit het praktijkonderwijs. Aan hem of haar kunnen
ze vragen stellen over vakken, maar ook over andere zaken die met school te maken hebben. Door
dat studenten een betere kans hebben om hun opleiding goed af te ronden zijn er minder vroegtijdig
schoolverlaters.

Klassenafspraken in Gestel bezegeld met een high tea

Klas TKG1A van de locatie Sint-Michielsgestel heeft begin
van het schooljaar de klassenafspraken bezegeld met een
heuse high tea. De afgelopen weken stonden in het teken
van kennismaken met elkaar en met de school. In
groepjes werden o.a. klassenregels gemaakt en de
leerlingen maakten individueel een top-5. De
belangrijkste regels zijn samengevat op een A4-tje en
ondertekend door de hele klas. Een mooi moment om dit
te bezegelen met een high tea, georganiseerd door de
leerlingen zelf. Aan enthousiasme geen gebrek. Wat is dat
mooi om te zien!

Zagen en meten tijdens de lessen Talent at Work

Elke week volgen de vmbo brugklassen Talent at Work
lessen (T@W). Ze maken tijdens deze lessen kennis met
alle sectoren die het Elde College aanbiedt: techniek, zorg
en welzijn en groen. Momenteel werken de leerlingen aan
hun werkstuk voor techniek. Er werd flink gezaagd en
gemeten!

Leerlingen leren over Operation Market Garden

Het kan u niet ontgaan zijn: het was in september
75 jaar geleden dat Operatie Market Garden (OMG)
plaatsvond in Meierijstad. Veel leerlingen (uit alle
richtingen)van onze school bezochten Basecamp op
de Vlagheide of deden andere activiteiten.
Ze kregen een levende geschiedenisles waarbij
acteurs met legervoertuigen en materialen de
historie laten herleven. Vooral de soldaten die na
hun parachutesprong met alle egards onthaald
werden en -net zoals toen- chocolade en kauwgom
uitdeelden maakten veel indruk op de leerlingen!

Wederom de grootste pompoenen

Op zaterdag 28 september vertrokken een aantal derdejaars leerlingen van Groen samen met
docenten richting de botanische tuinen van Utrecht voor de jaarlijkse pompoenwedstrijd.
Verschillende bedrijven, particulieren en 15 scholen namen deel aan deze wedstrijd. Dit is het derde
jaar dat we meedoen met de wedstrijd en
wederom gingen we met de eerste prijs
naar huis! Onze eigen gekweekte
pompoenen van 44 kg en van 51 kg ware
het grootst. Dat leverde een grote beker
én een kookworkshop voor de hele klas
op! De pompoenen liggen bij de poort
van de parkeerplaats aan de
Schootsestraat in Schijndel zodat
iedereen ze kan bewonderen.

Groep 5 De Heijcant bezoekt Groen

Begin september bezochten de leerlingen groep 5 van
basisschool De Heijcant uit Schijndel de afdeling
Groen. Het bezoek was in het kader van Let’s Play;
basisschoolleerlingen maken kennis met inspirerende
en prikkelende initiatieven.
De kinderen gingen meteen actief aan de slag: ze
richtten en hamsterkooi in en hielpen mee in de
schooltuin. Onze vierdejaars leerlingen begeleidden
de groepjes. Enthousiasme alom: zij en wij hopen op
een vervolg!

Vmbo T 4 onder de indruk in Berlijn

Onze vmbo T 4 leerlingen uit Schijndel brachten onlangs een bezoek aan Berlijn. De
leerlingen verbleven in kleine groepjes bij gastgezinnen. De leerlingen konden kiezen
tussen een bezoek aan het Olympiastadion, het Holocaust Monument en een Graffitiworkshop: de Berlijnse Muur draagt in ieder geval de komende tijd een heel groot Elde
College… Onze leerlingen gingen hier helemaal los en lieten hun creativiteit achter op een
eigen stukje muur.
Ook de excursie naar
herdenkingsplaats Sachsenhausen
deed iets met de kinderen. In dit
voormalige concentratiekamp lieten
ze zien dat ook jongeren openstaan
voor het ervaren van zaken uit het
verleden. De foto’s, de verhalen
van docenten en de omgeving
hebben diepe indruk gemaakt.
Een fietstocht met een gids, een
stadswandeling, een bezoek aan
een Las Vegas-achtige
theatershow: het waren stuk voor
stuk kleine hoogtepuntjes, evenals
de zelf opgezette Crazy City Rally.
In wedstrijdvorm moesten de
leerlingen in groepjes hun weg door de stad vinden, waarbij ze op een aantal
controleposten opdrachten moesten uitvoeren. Het winnende team verdiende hiermee
een VIP-dag op school later in het schooljaar!
Vrijdagochtend kwamen leerlingen en collega’s redelijk geradbraakt, maar voldaan weer
aan in Schijndel: vol met spannende verhalen, maar hopelijk ook positieve herinneringen
voor de rest van hun leven!

Sterk Techniek Onderwijs

Het Ministerie van Onderwijs heeft voor de zomer geld beschikbaar gesteld om het
techniekonderwijs te verbeteren. Daartoe is een project gestart genaamd Sterk
Techniekonderwijs Noordoost-Brabant waar ook het Elde College aan mee doet. Ook het
bedrijfsleven doet massaal mee. Binnen het Elde College krijgt dit vorm in 5
geformuleerde ambities, te weten: Samenwerking in de keten, Onderwijsinnovatie,
Verhoging kwaliteit techniekonderwijs (verduurzaming en borging), Professionalisering en
tot slot Techniekpromotie/Loopbaanontwikkeling.
Momenteel zijn we druk bezig de ambities vorm te geven. We houden u op de hoogte

tijdens de komende nieuwsbrieven.

Ouderbijdrage

Vandaag, 10 oktober, is de mail verstuurd betreffende de
ouderbijdrage. De betaling verloopt via Wis Collect. Uiteraard
kunt u in termijnen betalen. Deze mogelijkheid vindt u in de
tool van Wis Collect. Wanneer u kiest voor betaling in
termijnen, krijgt u bij het aanbreken van de termijn een
herinneringsmail, zodat u zelf gemakkelijk de (deel)betaling
kunt doen. Ook kunt u direct het hele bedrag betalen.
Mocht u geen mail ontvangen hebben, check dan uw
spamfolder. Mist u nog steeds een mail over de ouderbijdrage,
stuurt u dan een berichtje naar ouderbijdrage@eldecollege.nl
met als onderwerp ‘geen factuur ontvangen’. Ook voor overige
vragen kunt u dit mailadres gebruiken.
Op onze website staat een filmpje waar stap voor stap Wis Collect wordt uitgelegd.
> Meer informatie over en het instructiefilmpje

Kennismakingsmomenten groep 8

Binnenkort zijn er weer verschillende momenten gepland voor leerlingen groep 8 en hun
ouders om kennis te maken met het voortgezet onderwijs en het Elde College. We zetten
de data even chronologisch op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 14 november vmbo DoeDag Schijndel
Donderdag 21 november Informatieavond Schijndel
Dinsdag 26 november Informatieavond Schijndel
Woensdag 11 december Minilessen vmbo en vwo/havo Schijndel
Woensdag 11 december Cool Campus tweetalig vwo Schijndel
Vrijdag 24 januari Open avond vmbo en Praktijkonderwijs Schijndel
Zondag 26 januari Open dag (t)vwo, havo en havo/vmbo T Schijndel
Woensdag 29 januari kennismakingsmiddag Sportklas Schijndel
Zondag 2 februari Open dag locatie Sint-Michielsgestel
Dinsdag 4 februari PROmodag Praktijkonderwijs Schijndel
Woensdag 5 februari Minilessen vmbo en vwo/havo Schijndel
Woensdag 5 februari Cool Campus tweetalig vwo Schijndel
Woensdag 12 februari Minilessen locatie Sint-Michielsgestel
Woensdag 19 februari Minilessen locatie Sint-Michielsgestel
Dinsdag 3 en woensdag 4 maart aanmelden brugklasleerlingen Schijndel en SintMichielsgestel

Voor een aantal momenten vragen we vooraf aan te melden. De aanmeldformulieren en
meer informatie vindt u op onze site www.eldecollege.nl/groep8.

Orion Ontwikkeldag (O2-dag)

Afgelopen vrijdag 4 oktober hadden alle leerlingen een dagje vrij, onze medewerkers
hadden namelijk een studiedag die georganiseerd was in Orionverband (samenwerking
tussen 14 middelbare scholen in Brabant). We kijken terug op een geslaagde dag waarin
we (nader) kennis hebben gemaakt met onze collega’s van andere Orionscholen en ons
hebben laten inspireren door verschillende workshops en sprekers van allerlei aard.

Bericht van de Ouderraad
Ouders ontmoeten ouders

Vanavond (10 oktober) vindt in Schijndel het brugklasschoolfeest plaats, voor alle
eerstejaars van beide locaties. De Ouderraad grijpt deze gelegenheid aan om u kennis te
laten maken met de ouders van klasgenoten van de brugklasleerlingen onder de naam
‘Ouders ontmoeten Ouders’. Dit is een informeel samenzijn waar ouders elkaar
ontmoeten en ervaringen en eventueel adressen
of telefoonnummers uit kunnen wisselen. In de
brugklasaula in het vwo/havo-gebouw zijn
verzamelpunten per klas zodat u snel andere
ouders vindt om bij aan te sluiten.
De avond start om 19.15 uur met een vrije
inloop, om 19.45 uur begint het programma. De
avond duurt tot maximaal 22.00 uur (de tijd dat
het schoolfeest afgelopen is).
Aanmelden kan nog steeds via www.eldecollege.nl/oudersontmoetenouders.

Wij wensen u en uw gezin een prettige herfstvakantie toe!

