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Sectordirecteur Toos Michon
We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen
open

(We must teach our children to dream with their eyes open, Harry Edwards,
Afro-Amerikaans socioloog)
Het leuke van reizen met het openbaar vervoer is dat je vaak in gesprek
raakt met andere reizigers. In een Utrechtse bus ontmoette ik een spontane
mevrouw die niet alleen vertelde over haar kerstinkopen, maar ook over
haar werk als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. “Op maandagen zijn
er geen kringgesprekken meer”, vertelde ze. “Voor veel kinderen is het erg
vervelend om de verhalen van klasgenoten te horen over uitstapjes,
cadeautjes, bezoeken aan een pretpark of andere leuke dingen. Immers, steeds meer gezinnen
hebben onvoldoende financiële middelen om dergelijke uitstapjes te kunnen bekostigen. En het
aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank neemt in een stad als Utrecht ook nog steeds
toe.”
Je staat er niet bij stil, maar niet alleen in de grote steden, ook in onze directe omgeving verkeren
gezinnen in een dergelijke situatie. De cadeautjes op 5 december, het gezellige kerstdiner, een
gezinsuitstapje naar de winter Efteling zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Een mooie Elde-traditie is de sponsoractie op de laatste lesdag voor de kerstvakantie. Er is een
kerstwalk, voedselpakketten worden gevuld, sommige leerjaren gaan aan de slag met microkredieten en voor het eerst sinds jaren organiseren we ook weer een kerstmarkt. De opbrengst is net
als vorig schooljaar voor de Vincentiusvereniging en met name voor het project Ieder Kind telt!
Ik hoop ook dit jaar weer op een mooie opbrengst voor dit project. Hoe mooi zou het immers zijn, als
alle kinderen durven dromen en er vertrouwen in hebben dat die dromen uit kunnen komen.
Namens alle medewerkers van het Elde College wens ik u en uw gezin fijne feestdagen en veel geluk,
gezondheid en gezelligheid in 2020.

Het Elde College schrijft, want schrijven loont!

Tijdens de wereldwijde actie 'Write For Rights' van Amnesty International worden elk jaar kaarten en
brieven geschreven aan mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn of die vastzitten omdat
ze voor hun mening uitkwamen. De schrijfactie blijkt een effectief middel te zijn om deze mensen
een hart onder de riem te steken, autoriteiten op de vingers te tikken en zelfs mensen vrij te krijgen.

Dit jaar neemt het Elde College deel aan
deze actie. Leerlingen uit tweetalig vwo-1
schreven al ruim veertig kaarten. Op 10
december hebben zij zich enorm ingezet
om een mooie en pakkende boodschap op
papier te zetten! Ook in andere leerjaren
wordt nog aandacht besteed aan Write for
Rights. Met deze activiteiten worden
leerlingen zich nog meer bewust van de
bevoorrechte positie die ze hebben.
Bovendien leveren ze als wereldburgers
een bijdrage aan het ter discussie stellen
van de schending van mensenrechten
wereldwijd.

Activiteiten tweetalig vwo 4

Onze leerlingen uit tvwo 4 hebben afgelopen periode veel (buitenschoolse) activiteiten gedaan.
Paleis van Justitie
Zo bezochten zij het Paleis van Justitie. Wat mag je doen als je iemand voorbij ziet rijden op jouw
fiets die een dag eerder is gestolen en wanneer is sprake
van mishandeling met voorbedachten rade? Deze en
andere vragen kwamen aan bod tijdens het bezoek dat de
leerlingen van tweetalig vwo 4 brachten aan het Paleis van
Justitie in Den Bosch op 12 december. Het bezoek bestond
uit een interactieve presentatie die werd gegeven door één
van de raadsheren van het hof waarna de leerlingen twee
zittingen hebben bijgewoond. In hoger beroep werd een
zaak behandeld die betrekking had op belediging van
ambulancepersoneel en de politierechter boog zich over
een zaak waarin mishandeling in de huiselijke sfeer aan de
orde was. De politierechter deed een uitspraak die door
niemand van de aanwezigen was voorzien. Alleen al daarom leverde het bezoek veel stof op tot
nadenken.
Bezoek van Ministerie van Defensie
Op 22 november bracht Sander Berewoud, ‘Chief Force
Protection Dutch Helicopter Command’ van het Ministerie van
Defensie, een lesbezoek aan de leerlingen van tweetalig 4 vwo.
Dit in het kader van het vak Global Perspectives. Het vak leert de
leerlingen belangrijke inhoudelijke kennis over bepaalde
onderwerpen op wereldschaal, maar vooral ook zeer waardevolle
vaardigheden die binnen de academische wereld goed van pas
komen, zoals kritisch denken en argumenteren. Sander ging
onder andere in op zijn missie in VN-verband naar Zuid-Soedan
en hij liet de leerlingen discussiëren over uitdagende stellingen.

Radboud Universiteit van Nijmegen
Een bezoek aan de ‘Radboud Try-out’ bij de Universiteit van Nijmegen stond ook op het programma
voor tvwo 4. Samen met leerlingen van nog zes andere middelbare scholen volgden onze leerlingen
een college dat werd gegeven door studenten van de universiteit. Het ging over waar je zoal op moet
letten om te komen tot een goede studiekeuze. Verder kregen ze in kleine groepen een rondleiding
over de campus en stond een themacollege op het programma. Al met al een erg leerzame middag.

Alle leerlingen in het wit tijdens
Ioniserend Stralings Practicum

Vorige week stond voor havo 4 het Ioniserend
Stralings Practicum op het rooster. Docent Luc
Denteneer verzocht vooraf aan alle leerlingen
om witte kleding te dragen voor de 'veiligheid'.
De Universiteit Utrecht zorgde voor alle
materialen waar de leerlingen allerlei testje
mee konden doen. Zelfs de geigerteller was
mee. Natuurlijk werd er onder supervisie van
deskundigen gewerkt.

Beleggingscompetitie havo/vwo - Morgen is vandaag

Het Elde College doet ook dit jaar weer mee aan de beleggingscompetitie Scholenstrijd
(www.scholenstrijd.nl). Deelnemende leerlingen bij de economische vakken krijgen van hun
docenten 100.000 euro (fictief geld!) waarmee ze zes weken lang aandelen mogen kopen en
verkopen.
Na drie dagen stond klas 'Havo 4 economie' als eerste in de Nederlandse competitie. Dat is bijzonder
aangezien er 462 klassen/scholen aan meedoen. Ook het Elde als school doet het goed met een
vijfde plaats. Hoe dit kon gebeuren? Dankzij het beleggingsadvies van docent Wim Verhagen. Zoals
hij dit altijd doet, adviseerde hij ook nu het aandeel PostNL te kopen. Prompt stond het 8% hoger.
Mocht de klas deze positie vasthouden dan krijgen zij een uitnodiging om de beursdag bij Euronext te
openen. Ze mogen dan op de gong slaan, en krijgen een rondleiding in het beursgebouw.

Expositie (On)vrijheid

Onlangs zijn de meeste eerstejaars leerlingen naar de expositie (On) vrijheid geweest. Zes
hedendaagse kunstenaars laten in de expositie hun persoonlijke opvattingen over (On) vrijheid zien.
De kunstenaars zijn allemaal vanuit verschillende landen naar Nederland gekomen. Ze wonen en
werken al een hele tijd in Nederland en verwerken hun persoonlijke ervaringen in hun schilderijen en
beelden. Tijdens het bezoek in het Spectrum in Schijndel vertelde kunstenaar Azin over het
persoonlijke verhaal achter haar werk. De leerlingen waren hiervan erg onder de indruk en zo kregen
zij ook een idee over het maakproces van een kunstwerk. Zij leerden dat er achter een kunstwerk
vaak een verhaal zit en het niet enkel gaat over techniek of materiaal.
De leerlingen vonden het een interessant bezoek. Zo vertelde een leerling: ”Ik vind het leuk om te
zien dat er verschillende materialen zijn gebruikt en niet alleen verf. Zoals het touw en gaas wat je op
een schilderij ziet.'' Een andere leerling: ”Ik vind het interessant dat als je langer naar een schilderij
kijkt je steeds meer nieuwe dingen gaat zien.” Het was een bijzondere expositie waarin de leerlingen
ontdekte dat je via kunst een persoonlijk verhaal kunt vertellen maar ze ontdekte ook dat je zelf een
heel ander verhaal kunt zien als je maar lang genoeg kijkt.

Tvwo 6 naar Tallinn

Lange winternachten, mutsen op, handschoenen aan. Tvwo 6 had laatst haar afsluitende reis naar
het noordelijk gelegen Estland, hoofdstad Tallinn. Helaas bleef de rond deze tijd gebruikelijke (en
gehoopte) sneeuw uit. Toch, ook zonder witte deken, kan deze stad niet anders dan alles overtreffen
van wat je verwacht van een volledig behouden, prachtige middeleeuwse vesting.
Estland heeft een bewogen
geschiedenis. In 800 jaar is men
maar 40 jaar onafhankelijk
geweest. Dit kwam aan de orde in
het museum van Bezetting &
Vrijheid en was ook voelbaar in de
gevangeniscellen van het
voormalig Sovjet KGB
hoofdkantoor. Het museum voor
moderne kunst geeft mooi weer
hoe Estse kunstenaars met
‘vrijheid in gebondenheid’ zijn
omgegaan door de eeuwen heen
en hoe ook de meest vroege
cultuuraspecten in het DNA van de
Esten zijn opgeborgen. Gelukkig is
Estland na de val van de muur een
vrije staat. Aan het niveau Engels
van de leerlingen op Tallinn English College, een enorme school in een prachtig gebouw, was te zien
dat het land zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een gelijkwaardige EU partner. Overal is ook WiFi,
alles gaat digitaal. Hiermee loopt Estland ver voorop in de EU. Op de laatste dag, op de Nederlandse
ambassade, vertelde plaatsvervangend ambassadrice Iris de Groot wat haar werk inhoudt maar
vooral hoe zij keuzes in haar leven heeft gemaakt en hoe haar dat heeft gevormd. Interessant voor
deze groep die voor hun studiekeuze staat. Boodschap van Iris: plan niet te ver vooruit en blijf je hart
volgen.

Tvwo 2 viert Thanksgiving

Thanksgiving is een nationale feestdag in de Verenigde Staten
en Canada waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor
allerlei andere positieve zaken zoals gezondheid. In de
Verenigde Staten wordt deze dag gevierd op de
vierde donderdag in november. Dagenlang wordt in de keuken
de perfecte kalkoen bereid die vervolgens in samenzijn met
vrienden en familie wordt opgegeten.
De tweetalige leerlingen uit leerjaar twee van het Elde College
maakten ook dit jaar weer kennis met deze traditie door middel
van diverse workshops. De dag werd op prettige wijze afgerond
met een zelf bereide kalkoen die uiteraard niet op het menu kan
ontbreken.

Stan Kastelijn (H5) door naar Nationaal Jeugddebat

Op 15 november deden vijf leerlingen mee aan het Provinciaal Jeugddebat in het Provinciehuis in ’sHertogenbosch. Veerle Doreleijers (V4), Guus van Kessel (V5), Joery Clements (V6), Stan Kastelijn
(H5) en Feline Pijnappels (H5) gingen in de ochtend samen met andere leerlingen uit de provincie in
vier fracties uiteen.
Iedere fractie besprak een eigen onderwerp. De onderwerpen dit jaar waren Brabantse identiteit,
verkeersveiligheid, jongeren in de politiek en leefbaarheid in de provincie (gericht op het verschil
tussen steden en dorpen). Na de lunch mocht iedere groep in de grote vergaderzaal in debat met vijf
politici van verschillende partijen (VVD, D66, PvdA en Lokaal Brabant).
Tijdens de debatten deden de politici meermaals concrete toezeggingen: de meeste fracties zullen
dus nog vaker terugkomen op het Provinciehuis om met de politici in gesprek te gaan en te blijven.
Na vier diepgaande debatten werd aan het eind van de middag bekend gemaakt welke leerlingen
een kans krijgen tijdens het Nationaal Jeugddebat.
Ook het Elde zal in april 2020 present zijn: Stan Kastelijn uit havo 5 was één van de gelukkigen! Hij
krijgt de komende maanden nog een uitgebreid trainingsprogramma, zodat hij straks in de Tweede
Kamer goed beslagen ten ijs komt.

Activiteiten Sportklassen

De afgelopen weken zijn we bezig geweest
met trampolinespringen; van arabier over
de kast tot aan backflips en salto’s. Eerst
in onze eigen gymzalen met
minitrampolines, kasten, dikke matten, en
daarna zelfs met een grote trampoline!
Daarna waren we wel klaar om onze
kunsten te gaan vertonen bij Jumpsquare
in Veghel. Hier hadden we ook nog een
clinic in stunts en tricks! Ook zijn we
gestart met badminton, squash en fitness
en bezochten we Neoliet in Eindhoven
waar de leerlingen konden klimmen en
abseilen. De komend periode staan nog
veel meer uitdagende en sportieve
activiteiten op de planning.

Podiumtalenten uit de regio kunnen kiezen voor de musicalklas

In augustus 2019 zijn we gestart met de sportklassen. 50 leerlingen hebben hiervoor gekozen en
volgen niet alleen wekelijks twee extra LO-lessen, maar maken ook kennis met bijzondere
sportactiviteiten en nemen deel aan minimaal 8 clinics.
Onze regio kent niet alleen veel sportieve jonge talenten, ook zijn er veel jongeren die in een bandje
spelen, in een dansgroep actief zijn, prachtig kunnen zingen of belangstelling hebben voor theater en
toneel. De High School Musical die onze leerlingen in maart 2019 opvoerden was een groot succes.

Vandaar dat samen met enkele collega’s het initiatief musicalklas uitgewerkt is. Bij de inschrijvingen
nieuwe brugklasleerlingen in maart 2020 kunnen de
leerlingen hiervoor kiezen. We hopen met minimaal 20
leerlingen (uit beide onderwijssectoren, helaas niet voor de
locatie Sint-Michielsgestel) te kunnen starten in deze
musicalklas. De leerlingen krijgen wekelijks 2 extra lessen
drama, dans en muziek. De lessen worden voor een deel door
externe professionals verzorgd. Het is de bedoeling dat na
ieder blok van 10 lessen een optreden of een open les
georganiseerd wordt. Uiteindelijk zullen de leerlingen ook
een rol spelen in de musical.
Daarnaast bezoeken deze leerlingen twee voorstellingen en krijgen zij een kijkje achter de schermen
in een theater of muziekgebouw. De Musicalklas is een mooie toevoeging op ons onderwijsaanbod.

Econasium bezoekt De Nederlandsche Bank & Beursplein 5 (AEX)

Onlangs brachten de 12 leerlingen van het Econasium een bezoek aan DNB en de AEX in Amsterdam.
In het hart van ons financieel centrum
werden de kerntaken van DNB in
interactieve games gepresenteerd. Wat doet
DNB naast rentebeleid en geld drukken?
In het bijna lege gebouw van de AEX was
vooral te zien hoe de handel in aandelen is
overgenomen door computers. De weinige
handelaren die er nog zaten werkten met tot
wel 10 computerschermen. Snel grote
hoeveelheden informatie kunnen verwerken
is een onmisbare skill voor de toekomst.
Jente en Neele wonnen het spel bij de AEX,
Joris bij DNB. Hulde!

25 jaar Elde College: feesten tijdens lustrumjaar Elde College

2020 wordt voor het Elde College een jaar vol feestelijkheden. De school bestaat dan 25 jaar in de
huidige vorm. Het Elde is ontstaan door het samengaan van verschillende scholen die iedereen in
Schijndel nog wel zal kennen: het Skinlecollege, De Steegh, De Sancta Maria…om maar een paar
voorbeelden te noemen. Die 25e verjaardag moet gevierd worden. Diverse feestelijkheden staan op
het programma, niet alleen voor de huidige leerlingen en medewerkers, maar ook oud-leerlingen,
oud-medewerkers en relaties van de school.
We starten het lustrumjaar met een bijzondere en avontuurlijke
dagvullende activiteit voor alle leerlingen op vrijdag 17 april. De
keuze viel op deze datum, omdat dan ook alle examenkandidaten
mee kunnen doen. Op vrijdag 5 juni zijn de medewerkers aan de
beurt. Leerlingen hebben die dag lesvrij. Ruim een week later, op
zaterdag 13 juni, is er een reünie voor alle oud-leerlingen en oudmedewerkers van het Elde College maar ook voor De Steeg (LTS en

LAS) Schijndel, Skinlecollege Schijndel, Sancta Maria RK Industrie- en huishoudschool (LHNO)
Schijndel en de Ruwenberg mavo Sint-Michielsgestel. Oud-leerling? Noteer die dag alvast in de
agenda en schrijf in. We sluiten het lustrumjaar af met een symposium op vrijdag 2 oktober. Relaties
van de school behoren dan tot de genodigden. Een bekende presentator leidt dit symposium waarbij
leerlingen en hun toekomstdromen centraal staan.
Inschrijven reünie
Benieuwd hoe het uw oude klasgenoten is vergaan of wilt u uw docent van toen nog eens
ontmoeten? Meld u dan aan voor de reünie op 13 juni via de speciale reünie inschrijfwebsite. Hoe
meer bezoekers, hoe succesvoller de reünie! Dus zegt het voort, zegt het voort. Ga naar
https://www.reunieeldecollege.nl/.

Ieder kind telt: Elde College haalt geld op voor de Vincentiusvereniging

Net als vorig jaar zullen de leerlingen van het Elde College geld inzamelen voor het project ‘Ieder kind
telt’ door middel van een kerstwalk morgen vrijdagochtend 20 december. De leerlingen uit leerjaar 1
en 2 (en leerjaar 3 uit Sint-Michielsgestel) wandelen een vooraf bepaalde tocht in de omgeving van
Schijndel en Sint-Michielsgestel waarvoor ze eerder sponsors hebben gezocht.
Het project ‘Ieder kind telt’ wordt uitgevoerd door de Vincentiusvereniging en in het bijzonder door
de vrijwilligers van de Commissie Bijzondere Zorg. De via de sponsorloop opgehaalde middelen
komen beschikbaar aan gezinnen van wie de ouders nauwelijks financiële middelen bezitten om hun
kinderen zonder zorgen deel te laten nemen aan het
onderwijs. De ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die
via een Schijndelse onderwijsinstelling :
-

vanuit groep 8 naar het voorgezet onderwijs gaan
op het voorgezet onderwijs zitten
of vanuit het voortgezet onderwijs een goede start
moeten maken in het vervolgonderwijs.

Het accent zal liggen op duurzame hulp in de vorm van bijvoorbeeld:
- Benodigdheden voor en rondom school; het gaat hier vooral om kosten die niet op een
andere wijze vergoed worden zoals een bureau, kaftpapier, pennen, schriften,
rekenmachine, laptop, schoolkosten, kluisje, en het kunnen printen.
- De ouderbijdrage betalen.
- Zorgen dat zij op een fiets naar school kunnen.
- Betalen van de vervoerskosten, bijvoorbeeld bij het bezoeken van open dagen.
- Zorgen dat zij kunnen sporten, omdat ontspanning noodzakelijk is.
Naast de kerstwalk is er morgen ook een gezellige kerstmarkt met kraampjes in de aula van het Agebouw in Schijndel. Ook de Vincentiusvereniging zal aanwezig zijn met een kraampje. De kerstmarkt
is voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 en hun ouders/verzorgers.

Gezocht: vrijwilliger mediatheek

Lezen is belangrijk. Bij een boek kun je lekker wegdromen, je woordenschat wordt ongemerkt
vergroot en je maakt kennis met nieuwe werelden, legt verbanden en krijgt nieuwe inzichten. Het
Elde College wil het lezen stimuleren en heeft daarom een mediatheek die vier dagen per week
geopend is.

Naast twee vaste medewerkers zijn enkele vrijwilligers actief in deze mediatheek. Wij zijn per direct
op zoek naar vrijwilligers die iedere dinsdag (van 8.30 tot 15.00 uur) en/of een keer per twee weken
op woensdag (ook van 8.30 tot 15.00 uur) onze mediatheek komen versterken.
Heeft u belangstelling voor boeken, werkt u graag samen met enthousiaste collega’s en leerlingen en
bent u een dag per week beschikbaar? Neem dan a.u.b. per mail contact op met
t.michon@eldecollege.nl (T. Michon, sectordirecteur (t)vwo/havo)

Open Huis Elde College

De open dagen komen er weer aan. Op vrijdagavond 24 januari is het de beurt aan het vmbo en
praktijkonderwijs in Schijndel. Zij organiseren ’s avonds een open huis van 18.00 tot 21.00 uur. De
zondag daarna, op 26 januari kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen bij de afdelingen
(t)vwo, havo en havo/vmbo T in Schijndel. We zijn dan geopend van 12.30 tot 16.00 uur. Op zondag 2
februari opent het Elde College in Sint-Michielsgestel haar deuren van 12.30 tot 16.00 uur. Uiteraard
bent u van harte welkom tijdens deze gezellige momenten.
Naast het open huis organiseren we meer kennismakingsmomenten voor groep 8 (en 7) en hun
ouders. Zoals de Minilessen. In Schijndel op 5 februari en in Sint-Michielsgestel op 12 en 19 februari.
Voor kinderen die tweetalig vwo willen gaan doen is er Cool Campus, ook op 5 februari. Voor
kinderen die interesse hebben in praktijkonderwijs is er de PROmodag op dinsdag 4 februari. De
Kennismakingsmiddag Sportklassen staat gepland op woensdagmiddag 29 januari. Meer informatie
over alle kennismakingsmomenten vindt u op onze site www.eldecollege.nl/groep8

Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie (23 december – 6 januari) 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: 06-12032073.

Ouderbijdrage: heeft u al gereageerd?

De ouderbijdrage kunt u voldoen via WIS Collect. De link vindt u in de mail die u in oktober heeft
ontvangen. Uw vragen of opmerkingen kunt u sturen naar ouderbijdrage@eldecollege.nl.

Bericht van de Ouderraad

Inmiddels heeft de Ouderraad een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Maar er mogen nog
steeds leden aan toegevoegd worden. 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? Dan is de Ouderraad wellicht iets voor u! U
kunt zich aanmelden als lid van de Ouderraad via ouderraad@eldecollege.nl.

Wij wensen u en uw gezin fijne dagen en een gezond 2020!

