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Elke L rling
Doet Eoe!

Ontmoet leerlingen en
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Talent en toekomstgericht onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat je je talenten ontdekt en dat je
plezier hebt in het leren. Niet alleen jouw resultaten tellen,
maar ook wie je bent en zeker ook hoe jij je ontwikkelt. Je

Mirthe en Sira

maakt een groei door: je krijgt steeds meer kennis over
verschillende vakken en onderwerpen. En ook versterk je je
vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, verbanden
leggen, plannen en organiseren. Het halen van een diploma op
het niveau dat bij jou past, goed voorbereid en vol vertrouwen
de toekomst tegemoet gaan: we doen het samen. Op het Elde
College doet elke leerling ertoe!
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Ontmoet onze directeur
Ik ben trots op de afdeling (tweetalig) vwo en havo

In 2019 heeft de onderwijsinspectie zowel (tweetalig)

van het Elde College. De docenten zijn gedreven,

vwo als havo het oordeel GOED toegekend. Het is een

enthousiast en betrokken en slagen erin om het

waardering die aangeeft dat onze basiskwaliteit prima

beste uit iedere leerling te halen. Elke leerling krijgt

is en dat we onze ambities hebben gerealiseerd.

de mogelijkheid om te ontdekken wat zijn of haar

Zowel het aanbod als de begeleiding zijn positief

talenten zijn en hoe deze verder ontwikkeld kunnen

beoordeeld. Onder andere daardoor hebben we

worden. Onze begeleiding is goed.

slagingspercentages waarmee we tot de beste
scholen in de regio behoren.

Zo heeft iedere brugklas samen met de mentor drie
keer per week een ‘dagstart’ die aansluit op de

Leerlingen voelen zich thuis op het Elde College en

actualiteit. Op die manier zien we onze leerlingen veel

sluiten hun opleiding vaak af op een hoger niveau dan

en leren we ze goed kennen. Daardoor kunnen we

het advies waar ze in de brugklas mee starten.

ook snel anticiperen en aansluiten bij hun vragen en

Op de foto zie je me in bespreking met de leerlingen-

wensen. De leerling kan het voortouw nemen, bijvoor-

raad. Zij zijn de spreekbuis namens alle leerlingen.

beeld tijdens driehoeksgesprekken waarbij hij de

Samen met hen is het leerlingenstatuut tot stand

leerdoelen presenteert en bespreekt met de mentor

gekomen en ze maken zelfstandig plannen voor de

en de ouders.

school. Zo hebben ze zelf een debatclub opgericht.

We hebben een breed aanbod waarbij keuzes gemaakt
kunnen worden. Onze sportklas is populair. In een

Het is mijn streven dat iedere dag een bijzonder

gezellige groep maak je kennis met diverse bijzondere

moment heeft waarbij je beseft: goed onderwijs maak

sporten. Bovendien starten we in het volgende

je samen!

schooljaar met de musicalklas, waar leerlingen hun

beheersen ze de Engelse taal uitstekend en groeien

Mevrouw drs. C.M.W. ( Toos)
Michon-Janssen

ze op tot echte wereldburgers. Dit zijn maar enkele

Directeur (tweetalig) vwo en havo

voorbeelden. Hierover lees je verder in dit magazine.

Elde College Schijndel

podiumtalent kunnen ontwikkelen.
Veel leerlingen kiezen voor tweetalig vwo. Daardoor
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Ontmoet onze leerlingen
Sten van Uden

Brugklas tweetalig vwo

Pem Fransen

Ik wil wereldreiziger worden en meer van de wereld zien

Brugklas tweetalig vwo

het daar veel over: we leren er over verschillende

Ik weet al wat ik later wil worden:

culturen en geloven. Het is niet nodig dat je al Engels

oncoloog. Het is voor mij handig dat ik

spreekt als je in de brugklas tweetalig vwo komt, want je

nu al goed de Engelse taal leer. Thuis

leert deze taal snel. In de les praten we heel veel Engels.

zeg ik soms weleens iets in het Engels,

In het begin vertalen docenten nog veel, maar dat wordt

omdat ik er zo mee bezig ben. Best

steeds minder. En nu: ik denk en droom inmiddels al in

grappig vind ik dat! Bij ‘nieuws in de

het Engels!

dan alleen Europa. Bij levensbeschouwing hebben we

klas’ houden we presentaties, natuurlijk in het Engels. Het leuke is dat het
iedereen gewoon lukt! Daar worden we
heel blij van. De tips en complimenten
die we van docenten krijgen, pakken
we snel op en daar leren we van. Het
Elde is een hele fijne school.
Doordat ik zie dat het me lukt in de
brugklas tweetalig vwo ben ik super
gemotiveerd.

Wikke Boer

Brugklas vwo

Ik zat vorig jaar op basisschool ‘De Heijcant’.
Mijn drie zussen zaten hier al op school en
vertelden er leuke verhalen over. Ik heb bewust
gekozen voor het vwo. In de les gebruiken we
heel vaak onze eigen laptops en de opdrachten
die we maken kunnen we digitaal nakijken: dat
gaat lekker snel!

Pem en Sten
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Ster re en
meneer Verhagen
Sterre van den Bergh
Brugklas havo
Al meteen bij de start van het schooljaar voelde
ik mij thuis. Met mijn mentor en nieuwe klas
deden we veel spelletjes en ik moest mezelf
presenteren met foto’s in een PowerPointpresentatie. Onze wiskunde docent, meneer
Verhagen, is supergrappig. Zo heeft hij leuke
bijnamen voor ons. Hij noemt mij weleens
Sterreke. Veel is hier anders dan op de

Victoria Danilchenko

basisschool, maar op het Elde heb je het
gewoon leuk!

Brugklas vwo/havo

Toen ik voor het Elde College koos had ik
al van meerdere kinderen gehoord dat het
een overzichtelijke school is met een leuke
sfeer. In de eerste week van het schooljaar
waren er veel kennismakingsspelen,

Dakota, Indy, Victoria

waardoor ik snel nieuwe vrienden maakte.

Dakota ter Haar

Brugklas vwo/havo

Alle lokalen zijn rondom onze eigen
brugklasaula. De gymlessen hebben we
natuurlijk op de hockeyvelden of in de
gymzaal. Ik ben blij met onze eigen
agenda waarmee we leren hoe we

Sira Stabel

moeten plannen. Volgend jaar kies ik

Brugklas havo/vmbo T

voor havo of vwo. In groep 8 wisten we

Mijn klas heeft een mentor en we hebben ook

niet zeker of havo of vwo het beste bij

twee mini-mentoren. Dat zijn oudere leerlingen bij

mij zou passen. Daarom heb ik nu een

wie je altijd hulp kunt vragen, bijvoorbeeld via de

jaar om te kijken welk niveau ik in de

groepsapp. Superhandig, zeker in het begin toen

tweede kan gaan doen.

ik een keer de weg kwijt was op het Elde!
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Welk niveau past bij jou?
DE BRUGKLAS

Op de afdeling (tweetalig) vwo en havo van het Elde College kun je in verschillende
brugklassen starten:
• TWEETALIG VWO
• VWO
• DAKPANBRUGKLAS VWO/HAVO
• HAVO
• DAKPANBRUGKLAS HAVO/VMBO-THEORETISH
In de dakpanbrugklas krijg je les op het hoogste niveau waardoor je het beste uit jezelf
kunt halen. Niet alleen je resultaten tellen maar ook je werkhouding en je motivatie.

TWEETALIG
VWO

Versterkt Engels op havo en vwo
Ben je goed in Engels en wil je iets extra’s
leren? Dan kan je in havo 4 en 5 of vwo
5 extra lessen Engels volgen en examen
doen voor het Cambridge Advanced English

Bij tweetalig vwo (tvwo) krijg je een groot deel van de lessen in

certificate (CAE). Dat is een plus want steeds

het Engels. Naast een perfecte beheersing van de Engelse taal

meer vervolgopleidingen zijn voor een groot

geeft tvwo je een voorsprong in je studie of beroep. Er is veel

deel Engelstalig. Op deze manier heb je een

aandacht voor vaardigheden zoals communiceren, presente-

voorsprong in je vervolgstudie en beroep.

ren, samenwerken en onderzoeken. Dat doen we in de lessen
maar ook daarbuiten. Je leert om verder te kijken en je stelt
jezelf en je omgeving keer op keer kritische vragen. Daar groei
Het derde jaar kun je afsluiten met een Cambridge Advanced

Uitwisselingen, buitenlandse stages en
gastlessen

English (CAE) certificaat. Taalverwerving en het opbouwen

Iedere leerling gaat een aantal keren naar het

van de woordenschat Engels staan centraal. Het is een eerste

buitenland, bijvoorbeeld survival in de Ardennen

stap naar het uiteindelijke International Baccalaureate English

of bezoekt een levendige stad zoals Lille,

A: Language and Literature, Higher Level (IB). Dit IB is in het

Barcelona, Londen en Berlijn. De leerlingen

laatste jaar de afsluiting van de internationale pre-universitaire

tvwo trekken ieder jaar de grens over. Ook

opleiding. Je doet daarvoor apart examen wat je een waardevol

zijn er veel activiteiten buiten het gewone les-

certificaat oplevert.

programma. Voorbeelden zijn het deelnemen

je van!

aan het European Youth Parliament, het

Wereldburgerschap

bezoeken van het provinciehuis, lessen in

Je ontwikkelt een open en brede blik op de wereld. Je

debatteren of meedoen aan de Maths Challenge.

doet kennis op over tradities, gebruiken, verschillende

Geregeld krijg je les van inspirerende gast-

culturen en politieke werkelijkheden elders. Verder

docenten. Daarnaast kun je stage lopen in het

krijg je specifieke vaardigheden mee als debatteren,

buitenland, gaan we regelmatig op excursie

onderhandelen, speechen en het schrijven van

of op bedrijfsbezoek, zijn er uitwisselingen en

betogen, allemaal in een internationale context.

doen we projecten met buitenlandse studenten.
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VWO

Econasium (t)vwo
In 4, 5 en 6 (t)vwo kunnen leerlingen die wiskunde en economie in het pakket
hebben deelnemen aan het Econasium. Je leert veel over statistiek en kunt zelf
een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Dit alles levert je een extra diploma

Ook ons reguliere vwo is een

op: Certificate of Economic Proficiency. Het Econasium wordt in samenwerking

uitstekende opleiding met prima

met Tilburg University aangeboden waar je ook een aantal colleges volgt.

resultaten. Het is een goede basis
voor een vervolgopleiding aan een
universiteit. Onze vwo-leerlingen
hebben veel keuzemogelijkheden
zoals de sportklas, musicalklas en

HAVO

het Econasium.
Kun je goed leren, ben je nieuwsgierig en wil je weten hoe je alles wat
je in de klas leert kunt toepassen? Dan is de havo iets voor jou. Deze
opleiding bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs en gaat uit van
jouw talenten. Zo kun je kiezen voor een vervolgopleiding die past bij wat

Ondernemersklas

jij kan en wat jij leuk vindt. Met je diploma kun je niet alleen doorstromen

Volg je de vakken economie en

naar een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo), maar ook naar

bedrijfseconomie en wil je weten

het vwo dat toegang biedt tot de universiteit.

hoe het is om een eigen onderneming te starten, dan kun je in
havo 4 en 5 kiezen voor de Onder-

Havisten Competent (HaCo)

nemensklas. Samen met je vak-

In het project Havisten Competent staat jouw beroepskeuze centraal.

docenten en met experts uit het

In de 3e klas werk je twee uur per week in groepjes aan verschillende

bedrijfsleven en vervolgopleidingen

opdrachten en projecten. Ook doe je een snuffelstage bij een bedrijf. Jouw

richt je een eigen bedrijf op. Als je

ervaringen presenteer je aan je ouders. Daarnaast organiseer je samen

dit traject succesvol verloopt en van

met je klasgenoten een profielkeuze-avond. HaCo helpt je bij het kiezen

je profielwerkstuk een meester-

van je profiel en je ontdekt waar je goed in bent.

stuk maakt, krijg je een certificaat
ondernemersklas Elde College.
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Het werken met leerlingen
is het mooiste wat er is
Mevrouw (Julie) Van Kraaij is docent biologie en natuur-

wereld zoveel groter is dan Schijndel en je dat juist

kunde op het Elde College in Schijndel en is elk jaar

ervaart als je straks van school af bent. De toekomst

mentor van een tvwo-brugklas: “Ik vind brugklas-

breng ik binnen door bedrijven uit te nodigen. De wereld

leerlingen zo leuk en het eerste jaar zie ik ze groeien en

kennen is ook op reis gaan: in de eerste drie leerjaren

ontdekken wie ze zelf zijn.

gaan de leerlingen naar Engeland, Denemarken en

Hun spontaniteit en enthousiasme geven mij energie!

Ierland“.

Persoonlijke begeleiding en aandacht voor iedere leerling staan centraal op het Elde College. De mentoren

Give it a try!

signaleren en hebben korte lijnen met de ouders

“Om tvwo of CAE te gaan doen, hoef je niet goed te zijn in

bijvoorbeeld bij de driehoeksgesprekken die regelmatig

Engels. Wij nemen je gewoon mee. Geef jezelf een kans.

plaatsvinden. In deze gesprekken praten leerling,

Ik zeg altijd maar zo: je belangstelling voor de wereld

ouders en mentor met elkaar over leerdoelen, waarbij

moet groter zijn dan je kennis van de Engelse taal!”

de leerling zelf het voortouw neemt en een presentatie
geeft over zijn eigen ontwikkeling”.

Leuke klassen
“We begeleiden niet alleen leerlingen om zelf te groeien,

De wereld ligt voor je open

maar op het Elde College vinden we het groepsproces

“Ik geef veel practicumlessen, dat waarderen leerlingen.

ook heel belangrijk. Drie keer in de week houden we een

Deze week hadden we het over een Mimosa plant. Als

dagstart, waarbij leerlingen het nieuws presenteren. Zo

je die aanraakt, beweegt deze mee. Zo staan ‘zien’ en

werken we in een speelse vorm aan de klassendynamiek

‘verwonderen’ centraal en probeer ik de wereld dichter

en ontstaan echt leuke klassen. Je komt met plezier naar

bij leerlingen te brengen. Juist ook omdat de

school”.

Mevrouw (Julie) Van Kraaij
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Br itt

Anne

Mevrouw (Inge) De Bruijn

Een leerling écht zien, dat vind ik belangrijk!
Mevrouw (Inge) De Bruijn is docent Frans op de afdeling

Snipperuur

(tweetalig) vwo en havo van het Elde College en mentor

Als je een 7,5 of hoger staat voor een bepaald vak en je

van een havo 3-klas. Daar koos ze bewust voor: “Ik vind

hebt een goede werkhouding dan krijg je de ruimte om

havoleerlingen toegankelijk en spontaan en dat maakt

zelf een lesuur in te vullen. Mevrouw De Bruijn ervaart

dat er in de lessen altijd een leuke wisselwerking is.

dit als positief: “Het is een beloning en zo laten we
onze leerlingen groeien in zelfstandigheid. Dat doen we

Daarnaast geef ik elke leerling de aandacht die nodig is.

ook door ze een dag op snuffelstage te laten gaan. Het

Ik probeer ze zo echt te zien en te horen!’ Op de havo zijn

bezoeken van een bedrijf of een hogeschool is ook een

er regelmatig reflectiegesprekken tussen de leerling en

activiteit die we organiseren voor onze leerlingen waarbij

de mentor. Samen wordt dan een doel vastgesteld dat

ze groeien als persoon. Hierdoor wordt uiteindelijk de

betrekking heeft op het leerproces.

stap naar het vervolg-

Soms heeft dat bijvoorbeeld te maken met planning of

onderwijs kleiner.”

structuur aanbrengen. “We nemen de leerling niet bij
het handje: loslaten vinden we belangrijk. Zelf ontdek-

Activiteiten

ken en groeien in wat je kan en wie je bent. Als mentor

“We ondernemen veel gezellige activiteiten die altijd

kijk ik mee, maar de leerling wordt eigenaar van zijn of

aansluiten bij een vakgebied. Zo gaan we in havo 2 bij-

haar leerproces.”

voorbeeld met het vak Frans naar Lille, zodat leerlingen
hun Frans kunnen oefenen. Ook is er het Ardennenkamp

Leuke klassen

met o.a. de mentoren en de sportdocenten.”

In de lessen en in de begeleiding is veel aandacht voor
positieve groepsvorming. “Dat vinden we belangrijk.

Groeien

Vaardigheden als samenwerken en verbinden komen

“Op ouderavonden, bijvoorbeeld bij de profielkeuze

terug in de lessen. Zo merken we dat leerlingen zich

avond, leggen de leerlingen zelf uit welke vakken en

veilig(er) voelen; iedereen laten we in zijn of haar

keuzes er zijn. De decaan ondersteunt en begeleidt de

waarde. Er zijn weinig vooroordelen en er is veel begrip

presentatie, maar geeft de regie echt uit handen.

voor elkaar.”

Heerlijk hoe ik mijn leerlingen dan letterlijk zie groeien!
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ELDE

Speciaal voor jou:

xtra

Op het Elde College vinden we het belangrijk dat je ontdekt wie je bent, wat je wil en wat je kan. Het gaat om jou en om
jouw ontwikkeling. We kijken niet alleen naar je cijfers. Jouw groei als persoon staat centraal. De samenwerking met
je ouders krijgt ook bijzondere aandacht. Onze docenten hebben oog voor jou en gaan op een positieve manier met jou
en met elkaar om. Fouten maken mag, daar leer je juist van!

Bring Your Own Device (BYOD)		
Dagstart

Je werkt met je eigen laptop die je koopt of

Drie maal per week begin je in de brugklas met een

huurt van The Rent Company. Daarnaast heb

dagstart. Plannen en organiseren staan daarbij centraal.

je ook studieboeken waardoor een goede

Ook is er aandacht voor de actualiteit. Je mentor ziet je

balans ontstaat.

vaak, leert je snel kennen en kan direct inspelen op jouw
vragen.

Kies voor: de musicalklas
Internationalisering

In augustus 2020 starten we met de musicalklas speciaal

Je gaat minimaal 1 keer naar

voor alle brugklassers. Kies je voor deze klas dan volg je

het buitenland. Leerlingen van

iedere week 2 uur extra lessen muziek, drama en dans

het tweetalig vwo hebben vrijwel

gegeven door professionals. Je staat niet alleen op het

ieder jaar een uitwisseling of een

podium maar je gaat ook optredens van anderen zien. We

reis. Op deze manier kom je in

bezoeken minstens twee voorstellingen en nemen ook een

aanraking met andere culturen

kijkje achter de schermen in een theater. Regelmatig is

en gewoonten.

er een optreden of een open les waar familie en vrienden
mogen komen kijken.
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KIES
VOOR

de sportklas voor vwo, havo en vmbo

Sport je graag en ga je steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen? Kies dan voor onze sportklas!
De sportklassen bieden we aan voor de brugklasleerlingen vwo, havo en vmbo.

Naast jouw reguliere lesprogramma krijg je iedere week 2 uur extra bewegingsonderwijs.Tijdens deze
lessen maak je kennis met trendsporten. Daarnaast staan er jaarlijks 8 bijzondere sportieve activiteiten
op het programma zoals klimmen, trampolinespringen en waterskiën.
Het is niet zo dat je alleen naar de sportklas mag als je een geweldige sporter bent. Veel belangrijker
is dat je sportief bent, een goede sportmentaliteit hebt en gemotiveerd bent om nieuwe sporten te
proberen.
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Kom kennismaken in Schijndel!
UITNODIGING:
KOM JE KIJKEN?

INFORMATIEAVOND
(tweetalig) vwo en havo
voor leerlingen van groep 7/8 en ouders
Donderdag 21 november 2019, 18.30 -20.15 uur
Dinsdag 26 november 2019, 18.30-20.15 uur

COOL CAMPUS tvwo en
MINILESSEN vwo, havo en vmbo*
voor leerlingen van groep 8
Woensdag 11 december 2019, 14.45 - 16.15 uur
Woensdag 5 februari 2020, 14.45 - 16.15 uur

Op de fiets naar het Elde

OPEN AVOND
vmbo en praktijkonderwijs
vrijdag 24 januari 2020, 18.00 - 21.00 uur

OPEN DAG
(t)vwo, havo en havo/vmbo- theoretisch
Zondag 26 januari 2020, 12.30 - 16.00 uur

KENNISMAKINGSMIDDAG SPORTKLAS*
voor leerlingen van groep 8
Woensdag 29 januari 2020
*Vooraf aanmelden.

AANMELDEN

Elke Lrling
Doet Eoe!

ELDE

college

ELDE

college
Elke L rling
Doet Eoe!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Dinsdag 3 maart 2020
14.00-16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur
Woensdag 4 maart 2020
14.00-16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur

Meer informatie
www.eldecollege.nl
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