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Nieuwe leerweg: Theoretisch leren met een
praktijkgerichte component

De aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische
leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het
havo, kan en moet beter. Leerlingen, het bedrijfsleven en
vervolgopleidingen hebben baat bij een verrijking van het
theoretische leren met een praktische component.
Samen met het onderwijs werkt het ministerie van OCW
aan een nieuwe leerweg in het vmbo met daarin een
praktijkgerichte component voor alle leerlingen.
Technologie & toepassing is een nieuw schoolexamenvak
voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische
leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en
leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden. Het vak biedt
een leerling een kader om binnen de context van de beroepswereld competenties te ontwikkelen,
zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen
goed van pas in het mbo of op de havo en later op de arbeidsmarkt. Een mooie verrijking van het
onderwijsaanbod binnen het vmbo. De sector vmbo en praktijkonderwijs wil ook in het nieuwe jaar
verder bouwen aan deze innovatieve ontwikkeling. Hierover wilde ik u informeren. Tevens wil ik van
deze gelegenheid gebruik maken om de leerlingen en ouders, alsmede onze externe partners, rustige
en fijne kerstdagen toe wensen waarin tijd genomen wordt voor reflectie en bezinning. Ook wens ik
hen een goed, nieuw, inspirerend en samenwerkend 2020 toe!

Basisschoolleerlingen maken kennis met Techniek

Team techniek van het vmbo werd vorige week bezocht door groep
7 en 8 van basisschool 't Schrijverke uit Den Bosch. Onze leerlingen
mochten samen met de docenten les geven. Hoe metsel je een
stevige muur bijvoorbeeld. Daarnaast gingen de kinderen aan de
slag met Design. De samenwerking tussen de leerlingen van de
basisschool en onze leerlingen was top!

Finale Heel Schijndel Bakt

De drie finalisten van Schijndelse basisscholen namen het onlangs tegen elkaar op in de strijd om de
beste slagroomschnitt onder de noemer Heel Schijndel Bakt. Plaats van handeling: het praktijklokaal
in Schijndel. Er werd gelet op smaak, vorm, gelijkheid, kleur en hygiëne. Alle deelnemers kregen een
beker en een certificaat. De eeuwige roem was er voor Simone van basisschool ’t Talent uit Schijndel.
Zij kwam als winnares uit de bus! Maar ook Sara en
Tom van basisschool De Heijcant leverden een
mooi exemplaar op! Eerder deden de groep 8leerlingen van de basisscholen De Heijcant, ’t
Talent en De Vossenberg mee aan de voorrondes
waarin zij een worstenbroodje maakten. Dit
leverden de finalisten op. Docent Marco
Bemelmans is initiatiefnemer van de wedstrijd. “Ik
vind het belangrijk dat kinderen kennis maken met
het mooie vak van 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 zijn betrokken. Zij leggen alles klaar en
ondersteunen de basisschoolleerlingen. Het mes
snijdt zo aan twee kanten.

TL 3 laat zich verwonderen in Aken

Vrijdag 29 november om 08.00 uur vertrok TL3 met 9 begeleiders naar de prachtige stad Aken voor
het jaarlijkse uitstapje naar de Weihnachtsmarkt. Keurig op tijd kwamen zij aan Am Theaterplatz en
waaierden uit over het centrum. Eerst de bronnen fotograferen, nog even een enorme
carnavalswinkel in, zelfs de grootste boekhandel bekeken en toen naar de lunch.
Daarna maakten de leerlingen promotiefilmpjes op de Weihnachtsmarkt. Er moest even een drempel
overwonnen worden om in het Duits vragen te stellen, maar iedereen vond het leuk en was
tevreden. Op de terugweg kwamen we in een protestmars terecht en waren we een uur later thuis
dan verwacht maar we keerden allen huiswaarts met kleine souvenirs en mooie herinneringen aan
de heerlijke geuren en de stralende lichtjes van de romantische Weihnachtsmarkt in Aken!

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.

Brabantse waterchallenge 2019

Klas TG3A uit Sint-Michielgestel deed mee aan de Brabantse waterchallenge. Alle leerlingen mochten
in een groepje een filmpje opsturen met daarin een idee voor de waterproblemen in de wereld en

dichtbij huis. Van de 55 ingestuurde filmpjes mochten
er 6 door naar de finale.
Het filmpje van Floor, Senna, Kiki en Romy werd
geselecteerd om door te gaan naar de finale! Deze
werd gehouden op 28 november in het provinciehuis
in Den Bosch. Tijdens deze middag werden de
finalefilmpjes getoond en werden er vragen gesteld
door een jury, aan de makers van het filmpje. We
vielen helaas nét buiten de prijzen, maar we kunnen
terugkijken op een leuk en leerzaam project.

Leerling Groen wint drone

Het is al een tijdje geleden maar zeker het vermelden waard! In de
herfst bezochten alle Groen leerlingen de Groen Techniek Holland
expo. Dat is Nederlands grootste vakbeurs voor professionals in de
openbare groen/grijze ruimte. Onze leerlingen keken hun ogen uit
bij innovaties en nieuwe machines voor professioneel werken in de
groene ruimte. Ook was het mogelijk om mee te doen aan een
prijsvraag, uitgeschreven door TIM (Tech In Motion). Jannick
Schilder uit K3G won en kreeg een prachtige drone uitgereikt door
Fedecom. De rest van de klas werd getrakteerd op een heerlijke
slagroomtaart. We kijken al uit naar volgend jaar wanneer de
landbouwbeurs van agrotechniek georganiseerd wordt en we graag
weer op bezoek gaan!

Leerlingen Kader 4 ontwerpen huisstijl BWI

Senna en Joe zijn 4e-jaars. Ze hebben er bewust voor gekozen om nog een jaar Kader te doen zodat
ze gemakkelijker door kunnen stromen op een creatieve vervolgopleiding bij Sint Lucas in Boxtel.
Onlangs kregen zij de volgende opdracht: Ontwerp een nieuwe huisstijl voor de afdeling BWI.
Omdat BWI een grote afdeling is wilden
we graag klein beginnen; het halletje bij
C014 - BWI Design. Daarna wordt de
huisstijl doorgetrokken naar de overige
ruimtes van BWI. Senna en Joe zijn
begonnen met het bedenken van een
nieuwe inrichting voor het halletje. Met
een aantal eisen vanuit het
docententeam BWI en hun eigen
creativiteit zijn ze van een nieuwe
kapstok gekomen tot een muurdecoratie.
De schetsen van de muurdecoratie
hebben zij verder uitgewerkt in de
tekenprogramma's Sketchup en Abode
Illustrator waardoor het goed gebruikt

kan gaan worden als de nieuwe huisstijl van BWI.
Het realiseren van de opdracht is een mooi proces geweest van brainstormen, ontwerpen en
uitvoeren. De goede samenwerken tussen de leerlingen en docenten is geslaagd en heeft geleid tot
een mooi eindresultaat, zie bijgevoegde foto waarbij de leerlingen bijgestaan worden door hun
docenten en teamleider.

Activiteiten Sportklassen Elde College

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
komende periode staan er nog veel
meer sportieve en uitdagende
activiteiten op de planning.

Project Levenswijs en havo 2 Gestel

HG2A heeft tijdens Eldeweek 1 meegedaan aan een project van stichting ‘Levenswijs’ dat onder
andere als doel heeft ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen door met elkaar te
praten over allerlei onderwerpen.
Voor het project, dat met de leerlingen van 2 havo is uitgevoerd, werd gekozen voor 4 onderwerpen,
die generatie-overstijgend zijn: milieu/duurzaamheid, verslaving op verschillende gebieden, normen
en waarden ( respect en gedrag) en social media.
De leerlingen praatten eerst in groepjes over het door hen gekozen onderwerp aan de hand van
allerlei vragen. Het doel was om per groepje een filmpje te maken over het gekozen onderwerp en
daar een stelling aan te verbinden die dan op een later tijdstip aan ouderen gepresenteerd en met
hen besproken zou worden.
Leerlingen gingen enthousiast aan de slag en het resultaat de presentatie door de leerlingen. Onder
andere over de in plastic verpakte producten in de supermarkt, hoe voetballers met steeds minder
respect met elkaar en de scheidsrechter omgaan én hoe je verslaafd kunt raken aan allerlei
producten en gewoontes. Er was ook een animatiefilmpje over het gebruik van social media.
Leerlingen koppelden alle filmpjes aan een stelling. De aanwezigen waren aangenaam verrast door
de inhoud van de filmpjes en de manier waarop de leerlingen daarna daarover met hen in gesprek
gingen. De leerlingen vonden het vooral positief dat ze zelf en zelfstandig een filmpje mochten

maken over een onderwerp dat ze interessant vonden: “leuk bedacht!” , “fijn om daar met ouderen
over te praten” en “hopelijk nog een keer!”

Wedstrijd voor de beste elektro- en installatiemonteur van 2020

Na vier succesvolle edities wordt voor de vijfde keer de beroepenwedstrijd beste elektro- en
installatiemonteur georganiseerd. Vmbo-leerlingen PIE uit het vierde jaar regio Oost Brabant strijden
om de eer op woensdag 12 februari 2020. Het nieuwe platform Vrienden Elektro- en
Installatietechniek Oost Brabant organiseert de wedstrijd.
Dit jaar is gekozen om de wedstrijd op het Elde College in Schijndel plaats te laten vinden. De opzet
blijft gelijk. Na een korte inleiding voeren de leerlingen van verschillende scholen in de werkbox de
opdracht uit. De opdracht is geheel samengesteld voor de toekomstige installatiemonteur en
elektromonteur. Rondlopende juryleden beoordelen ze op verschillende onderdelen zoals hoe ze te
werk gaan, hoe ze samenwerken en of ze de opdracht binnen de tijd hebben afgerond. Na afloop
ontvangen alle leerlingen een certificaat van deelname, een medaille en een nuttig aandenken. De
eerste en tweede plaats worden beloond met een beker. Ouders, familie en belangstellenden zijn
welkom vanaf 15.30 uur.

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.

Basis en Kader 2 gaan voor een schoner milieu

De leerlingen van vmbo Basis 2 en Kader 2 hebben het project ‘Ons milieu, Ons klimaat, Onze

toekomst’ gevolgd. Het doel was de leerlingen bewuster te maken van het milieu en welke invloed
zwerfafval op ons milieu heeft.
In samenwerking met de gemeente werd een mooi en gevarieerd programma samengesteld waarbij
de leerlingen zowel binnen als buiten met het project bezig waren. Het project werd geopend door
een speciale gast, namelijk de wethouder. Ook introduceerde de wethouder de afvalarcades die in de
aula’s zijn geplaatst. Een afvalarcade is een ‘old-school’ arcade-machine (computerspel) die de
leerlingen beloont voor het scheiden van afval door middel van een game. Ook vonden er gastlessen
plaats en werden workshops gevolgd. Het project werd afgesloten met een bezoek aan verschillende
bedrijven, zoals de Verspillingsfabriek.

Wereldkampioenen op ‘t Elde

Op 11 november werden onze leerlingen vmbo en
praktijkonderwijs getrakteerd op een spannend potje
voetbal, robotvoetbal wel te verstaan,
gedemonstreerd door de wereldkampioenen van de
Technische Universiteit Eindhoven: Tech United.
De gymzaal werd voor de gelegenheid omgetoverd tot
heus voetbalstadion. “We hopen met deze workshop
onze leerlingen te inspireren voor techniek en
robotica”, aldus Inge de Laat teamleider vmbo T. Aan
de enthousiaste gezichten van de kinderen te zien, is
dat echt wel gelukt!

Elde tekent convenant
met Welzijn De Meierij

Het Elde College en Welzijn De
Meierij hebben een convenant
ondertekend om de onderlinge
samenwerking te bestendigen.
Dat is een positief teken want het
betekent het uitbouwen van
mooie initiatieven zoals meer
leren in de praktijk,
maatschappelijke stages, koken
voor ouderen en meer
jongerenwerkers op school. Zeker
iets om trots op te zijn!

Ouderklankbord praat over betrokkenheid en veranderingen in het onderwijs
Onlangs vond de eerste vergadering plaats met een oudervertegenwoordiging van de verschillende
leerwegen van de sector vmbo en praktijkonderwijs in Schijndel. Ouderbetrokkenheid en de
veranderende onderwijsbehoefte in 2021 kwamen aan bod. In de volgende meetings worden ander

onderwerpen aangesneden zoals: omgaan met geld en gaming, externe informatiestromen, wat is er
te eten/drinken in de kantine, afvalscheiding. We houden u op de hoogte.

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? 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.

Wij wensen u en uw gezin fijne feestdagen en een gezond 2020 toe!

