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Sectordirecteur Toos Michon
Leesplezier vergroten is van belang

Bij de vaklokalen en op de leerpleinen in het (t)vwo/havo-gebouw hangen
sinds kort posters met citaten die verbonden zijn met de vakken. “Wij staan
vierkant achter wiskunde” is er één, of “Ondernemend naar een duurzame
wereld”.
De slogan “Sorry dat ik dit boek zo laat terugbreng, maar het wilde me maar
niet loslaten” tref je aan bij de mediatheek.
Een boek dat je niet loslaat….kent u die ervaring? In mijn jeugd was
Kruistocht in spijkerbroek (van Thea Beckman) een van mijn
lievelingsboeken dat ik steeds weer herlas. Samen met hoofdrolspeler
Rudolf van Amstelveen kwam ik al lezend in het onherbergzame Alpenlandschap terecht, leerde ik de
middeleeuwen kennen en was ik blij dat de tijdmachine net op tijd weer gerepareerd was.
Onlangs presenteerden wetenschappers van het Expertisecentrum Nederlands
een onderzoek naar de taalvaardigheid van leerlingen in het basis- en
voortgezet onderwijs in Meierijstad. Met name in het basisonderwijs vallen de
resultaten op. Vrijwel alle leerlingen bereiken aan het einde van groep 8 het
basisniveau, maar in vergelijking met de landelijke cijfers zijn er duidelijk
minder leerlingen die het hogere streefniveau m.b.t. leesvaardigheid bereiken.
Dit baart de wethouder Onderwijs zorgen. Samen met de scholen gaat zij na
wat de mogelijkheden zijn om tot goede leesprestaties te komen in het
basisonderwijs. Immers, begrijpend lezen is een belangrijke voorspeller van
schoolsucces.
Het leesplezier van leerlingen vergroten, dat is waar het Elde College op inzet. Gewoon met een boek
op de bank zitten. Dat kan tegenwoordig op het leerplein Nederlands. Daar staat ook een
deelbibliotheek: je mag een boek meenemen, je kunt ook een boek dat je overhebt toevoegen.
Door te lezen leer je de wereld op een andere manier kennen. Via deze Nieuwsbrief leert u de
afdeling (t)vwo/havo van het Elde College weer een beetje beter kennen: nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen, verslagen van projecten en bijeenkomsten.
Ik wens u fijne carnavalsdagen en voor nu….veel leesplezier.

‘Schuilt er een leraar in mij?’: havo 5 zocht het uit

Op donderdag 6 februari vond de afsluiting plaats van de Schakelmodule ‘Leraar gezocht!.’ Tijdens
deze module deden leerlingen van havo 5 in het kader van de vraag ‘Is het leraarschap iets voor mij?’
onderzoek naar hun kwaliteiten, het beroep van leraar en de match daartussen.
Tussen de aftrap op 19 september en de afronding op 6 februari gingen de leerlingen aan de slag met
het verkennen van het beroep van leraar. Voorbeelden van vragen waren: ‘Wat moet ik kennen en
kunnen om een goede leraar te worden?’ 'Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan leraren PO en
VO?‘ 'Hoe stel ik goede vragen om een volledig beeld te krijgen van wat een leraar allemaal doet?’
‘Wat is ervoor nodig om een goede les te geven?’ Voor een stukje praktijkervaring hebben leerlingen
elkaar minilessen gegeven, elkaar daarop feedback
gegeven en stage gelopen. Allemaal activiteiten om
een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de
vraag ‘Schuilt er een leraar in mij?’
Tijdens de afsluiting presenteerden de leerlingen
onder toeziend oog van familieleden, decanen en
collega’s van de deelnemende scholen hun
ervaringen en de geleerde lessen. Verschillende
leerlingen hebben deze schakelmodule ook ingezet
voor hun profielwerkstuk. De dag werd afgesloten
met de overhandiging van de certificaten en een
leuke attentie die hen nog lang aan hun leerproces
zal doen denken.

Havo en (t)vwo 3 ontdekken hoe een democratie werkt

Maandag 13 januari brachten de leerlingen van 3 havo en (t)vwo 3 een bezoek aan Den Haag. Voor
de (t)vwo leerlingen stond in de ochtend een bezoek aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie op
het programma. Onder begeleiding van twee
beleidsmedewerkers verdiepten de leerlingen
zich in een actueel onderwerp dat de media
nu volop bezighoudt, namelijk migratie.
De middag, en voor de havo-leerlingen de
ochtend én de middag, werd georganiseerd
door ProDemos oftewel ‘Huis voor democratie
en rechtstaat’. Op interactieve wijze werd
uitgelegd wat de spelregels zijn van de
democratie en de rechtsstaat. Zo ontdekten
de leerlingen het Binnenhof tijdens een GPSspeurtocht en kregen ze een indruk van wat
voor invloed je als burger hebt op de politiek,
onder andere door een bezoek aan de Tweede
Kamer en de Ridderzaal.

Pitchen voor financiering ondernemersplan

33 Leerlingen uit havo 5 kregen onlangs een mooi certificaat bij de afsluiting van de schakelmodule
Ondernemen. In een tiental bijeenkomsten op AVANS in Den Bosch werden zes bedrijven in de
steigers gezet. De leerlingen zijn door
docenten en studenten van AVANS
geholpen met het in de praktijk
brengen van hun economische kennis.
In de laatste bijeenkomst hebben zij
hun plan gepitcht aan een 'bank' om
financiering te krijgen voor hun
bedrijf. De bedrijfsplannen tellen als
cijfer voor de profielwerkstukken.
De leerlingen werkten ideeën uit zoals
het verhuren van kleding, het
opzetten van een restaurant voor
mensen die op afstand staan van de
arbeidsmarkt én een adviesbureau dat
mensen ontzorgt bij de
verduurzaming van hun huis.
"Ik heb hier echt veel geleerd en ga deze studie misschien wel kiezen" en "het is fijn dat je nu veel
beter weet wat je op het hbo kunt verwachten", waren enkele reacties van de leerlingen. De
docenten van AVANS waren onder de indruk van de kwaliteit van de plannen en het harde werken
van onze leerlingen.

Tvwo 4 duikt in de dwarsverbanden tussen de VS en Nederland

Op 30 januari bracht David Hamburger een lesbezoek aan de leerlingen van tweetalig vwo 4. David
ontving een studiefonds van de Amerikaanse organisatie Fulbright en verblijft sinds enige tijd in
Nederland waar hij studeert aan de Universiteit Leiden. Fulbright biedt getalenteerde studenten,
wetenschappers en docenten uit Nederland en de
Verenigde Staten de kans om in elkaars land te
studeren, onderzoek te doen of les te geven.
David ging in op de dwarsverbanden tussen de
Amerikaanse en Nederlandse geschiedenis, politiek
en cultuur en daagde de leerlingen onder andere uit
om antwoord te geven op de vraag of wij
daadwerkelijk wel zo 'open minded' zijn als we
beweren. De interactie tussen David en de leerlingen
maakte deze bijeenkomst sprankelend en leerzaam.

Tijn van den Akker verslaat native speaker tijdens Junior Speaking Contest

De jaarlijkse regionale ronde van de Junior Speaking Contest (JSC) vond op 7 februari plaats. De JSC is
bedoeld voor leerlingen leerjaar 2 en 3 van het tweetalig onderwijs. Elk school die meedoet, zorgt
zelf dat er schoolfinales worden gehouden en stuurt de winnaars hiervan naar de regionale ronde,
die dit jaar gehouden werden op het 2College Cobbehagenlyceum in Tilburg.

Onze school werd vertegenwoordigd door Lisa van Leeuwen uit tvwo 2 en Tijn van den Akker uit
tvwo 3. Het onderwerp voor de speech was ‘My Future is Now’. Lisa en Tijn hebben allebei een dijk
van een speech neergezet, maar Tijn mocht zich de gelukkige winnaar van de regio voor leerjaar 3
noemen. Hij zal onze school in april in Amersfoort vertegenwoordigen op de National JSC. Tijn kreeg
als feedback dat de jury het gevoel had dat ze naar een TedTalk aan het luisteren waren. Hij had een
goede opbouw van de speech en “wonderful delivery”. Nog een pikant detail: Tijn heeft zelfs een
native speaker verslagen! Chapeau voor beide leerlingen voor deze geweldige prestatie, want je
moet het maar doen!

Bobbi B. maakt jongeren bewust over de risico’s van alcohol

Bobbi B, oftewel Bobbi Bunders, is een campagne die tot stand is gekomen in een
samenwerkingsverband tussen jongerenwerk Welzijn De Meierij Sint-Oedenrode, 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. Het Elde College ontvangt Bobbie B. dit
schooljaar enkele keren.
Inmiddels heeft Bobbi B. haar voetafdrukken achtergelaten op het Elde College, door verschillende
ludieke campagnes te houden om leerlingen o.a. bewust te maken van het eigen social
mediagebruik, alcoholgebruik, vakantieverleidingen en aandacht te vragen voor o.a. groepsdruk,
eenzaamheid en depressie.
Woensdag 19 februari was Bobbi B. weer op het Elde College aanwezig, deze keer om jongeren
nogmaals bewust te maken over de risico’s van alcohol. Tijdens deze actie hebben leerlingen een
vragenlijst ingevuld over dit thema, waarna ze een leuke gadget (powerbank) kregen. In de pauzes
konden leerlingen deelnemen aan een Kahoot!, om zo hun kennis te testen over alcohol.
Bobbi B. zal later dit schooljaar nog vaker verschijnen op het Elde College, waarbij verschillende
actuele thema’s bespreekbaar worden gemaakt.
Ook ouders kunnen Bobbi B. bereiken via jongerenwerk@welzijndemeierij.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.

Architectenproject havo 3

In Eldeweek 2 vond het jaarlijks terugkerende en
vakoverstijgende architectenproject plaats voor havo
3 onder begeleiding van architect Hans van Houtum.
Daarnaast begeleidden drie studenten (oudleerlingen van onze school) van de opleiding
bouwkunde op AVANS de havisten bij het maken van
technische tekeningen, het bouwen van een 3Dmaquette en het financiële plaatje wat is verbonden
aan het bouwen van een huis. Uiteindelijk vielen er
twee groepen in de prijzen: het groepje van Fien,
Janske, Lotte en Minou werd het beste beoordeeld
door de architect. Het groepje van Milan, Bob, Dawid,
Mannes en Tenzin werd door de leerlingen zelf het
beste beoordeeld.

ELDE-LICIUOUS vertegenwoordigt Elde tijdens de Orion Music Awards

Afgelopen donderdag gingen de band ELDE-LICIOUS sfeer proeven bij de Orion Music Awards in het
Parktheater Eindhoven. ELD-LICIOUS is een gemêleerd gezelschap dat bestaat uit de volgende
leerlingen:
•
•
•
•
•

Lein Fransen uit V2a voor keyboard en backing vocals
Noud Gartsen uit TK1 voor dans en beatbox
Guy van Herk uit TK1 voor gitaar en backing vocals
Nina van den Heuvel uit V4BT voor keyboard en backing vocals
Melissa van der Pol uit V5BT voor leadzang

De band mist nog een drummer; deze wordt wellicht nog toegevoegd aan de huidige bezetting. Op
donderdag 19 maart treden ze op tijdens de Orion Music Awards. Dat is een jaarlijkse
muziekwedstrijd van schoolbands maar ook solisten van de Orion Scholen.
> Bekijk het filmpje over de Orion Music Awards en kom alvast in de stemming

Start ondernemersklas

Leren werken als een ondernemer.
Ontdekken hoe je een bedrijf start en
hoe je daar geld mee verdient. Je
financiën regelen. Slim gebruik maken
van social media. Dat komt allemaal aan
bod in de Ondernemersklas van het Elde
College de komend schooljaar van start
gaat.
Een geselecteerde groep havo 4
leerlingen met Bedrijfseconomie in hun
pakket gaan werken als ondernemer. In
een periode van 10 maanden zetten ze
een bedrijf op, met een eigen product en

gaan dit daadwerkelijk verkopen. Hierbij leren ze onder andere gebruik maken van social media,
werken via zoals agile/scrum en ze gaan hun product pitchen in een nationale competitie. Daarnaast
krijgen de havisten les in persoonsvorming gebaseerd op de ideeën van Stephen Covey.
De Ondernemersklas gaat van start omdat we geloven dat we een deel van onze leerlingen richting
hbo en werk op een andere manier kunnen uitdagen. Voor hun toekomst zijn het aanleren van
specifieke ondernemersvaardigheden, discipline, het inzetten van creativiteit, samenwerken
onmisbaar.

CAE (Engels) in de bovenbouw havo

Komend jaar kan er gekozen worden voor CAE (Certificate in Advanced English) als extra vak.
Leerlingen krijgen extra vaardigheidslessen Engels in havo 4 en het eerste gedeelte van havo 5. Het
wordt afgesloten met een examen voor het behalen van CAE.
Het CAE is een officieel standaardexamen dat afgenomen wordt buiten school. Zowel aan de extra
lessen als aan het examen zijn kosten verbonden. Het betreft het verbeteren van vaardigheden op
vijf gebieden: Reading, Writing, Listening, Speaking en Use of English.

Bestaat de Europese identiteit?

Voor het project Europe=E(U) is in februari een groep van 79 leerlingen uit tvwo 2 en tvwo 3 aan de
slag gegaan met het thema ‘Europese Identiteit’. Tijdens het dagprogramma werd een tweetal
opdrachten uitgewerkt waarvan de resultaten die avond aan ouders zijn gepresenteerd. De
leerlingen werkten daarbij in gemengde tweede/derde klas groepen. Zij hebben zich verdiept in wat
een Nexit zou kunnen betekenen voor Nederland én voor Europa en welke argumenten voor- en
tegenstanders voor de discussie gebruiken. In de gesprekken die avond met ouders bleek dat een
vraag als Brexit of Nexit te complex van aard is en dat een referendum voor of tegen hiervoor niet
geschikt is.

Politieke Jongerendag groot succes

Na het succes van vorig jaar zijn er ook dit jaar
weer politieke jongerendagen voor de
leerlingen van het voortgezet onderwijs in
Meierijstad. Het thema dit jaar is ‘Vervoer’.
Het Elde College trapte af: afgelopen
woensdag togen 64 leerlingen (vmbo T 4 en
havo 5) naar het bestuurscentrum van
Meierijstad. De leerlingen gingen in gesprek
met raadsleden en ambtenaren en kwamen
tot een concreet voorstel. Dit bespraken ze
met elkaar om zo te leren een voorstel te
bedenken, onderbouwen en te verdedigen
> Bekijk het artikel dat TV Schijndel maakte
over deze dag

Stukje Brabant in Denemarken

Op 27 januari was het zo ver. Na contact via
social media konden de leerlingen van V2Bt en
V2CT eindelijk hun Deense
uitwisselingsmaatjes ontmoeten. Na een lange
reis waren we om 19.00 uur in het Deense
Thyregod en gingen de leerlingen naar hun
gastgezinnen. Een spannend moment, want
waar kom je terecht? Natuurlijk was er hier en
daar wat heimwee, maar op dinsdag had
iedereen het al ontzettend naar zijn zin. Vooral
het sporten onder begeleiding van gymdocent
Mustafa (die tegelijkertijd wat mooie
Nederlandse hitjes draaide) was een succes.
Natuurlijk moest ook ‘Brabant’ van Guus
Meeuwis gezongen worden. Op het
programma stond verder een bezoek aan
verschillende musea zoals het Moesgaard
Museum, het Viking Museum en Steno. De
week werd feestelijk afgesloten met een groot
buffet, gemaakt door de ouders van de Deense
leerlingen. Het was een ontzettend leuke en
leerzame week, waarover de leerlingen zeiden:
“Kunnen we niet nog een week blijven?”
Gelukkig komen de Deense leerlingen in Eldeweek 3 hier op bezoek.

Extra data activiteiten tvwo

Eerder heeft u van ons een opsomming ontvangen van de activiteiten en bezoeken die we in de tvwo
klassen plannen. Onderstaande activiteiten zijn nieuw:
•
•
•
•

Excursie PlantLab V4BT op donderdag 9 april
Excursie Brussel V4BT op dinsdag 14 april
Excursie PlantLab V3BT en V3CT op donderdag 16 april
Excursie Brussel V5BT op dinsdag 2 juni

Meld u aan voor de reünie op zaterdag 13 juni 2020

2020 wordt voor het Elde College een jaar vol feestelijkheden. De school bestaat dan 25 jaar in de
huidige vorm. Het Elde College 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.
Een van de feestelijkheden die op het programma staat is de reünie voor oud-leerlingen en
(oud)medewerkers op zaterdag 13 juni 2020. 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
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.
Naast de reünie is er ook een leerlingenactiviteit op 17 april, een personeelsdag op 5 juni en een
symposium op 2 oktober 2020. We houden u op de hoogte.

25 jaar Elde: met z’n allen naar de Efteling!

Ter ere van de 25e verjaardag van het huidige Elde College trakteren we alle leerlingen (dus alle
leerjaren, alle afdelingen en alle locaties) op een volle dag Efteling! Dat gaat plaatsvinden op vrijdag
17 april, net voor de meivakantie.
Uiteraard mogen de leerlingen op eigen houtje door te park, maar we zorgen vanuit de school voor
voldoende begeleiders (in het park en in de bussen) en voor een centrale plek in de Efteling voor
noodgevallen/bijzonderheden.
De kosten voor deze uitstap zijn deels in de ouderbijdrage meegenomen, het grootste deel wordt
door de school betaald. Inmiddels zijn de bussen gereserveerd. We zijn druk bezig met een slim
opstapschema. De exacte locatie en opstaptijden worden na de voorjaarsvakantie met u
gecommuniceerd.

Gevonden voorwerpen

Veel gevonden voorwerpen worden niet opgehaald door de leerlingen. Bij de conciërges in het Agebouw (vmbo bovenbouw) zijn de spullen op te halen. Dus mist uw zoon of dochter iets, check het
dan bij van een van onze conciërges.

ALUMNI TALKS tweetalig vwo 9 april

Op donderdag 9 april 2020 vindt de derde editie van de
ALUMNI TALKS tweetalig vwo plaats. Traditiegetrouw
op de donderdag voor PaasPop. Een aantal
alumnisprekers zal een beeld geven van de toekomst op
zijn of haar vakgebied. Daarnaast is de bijeenkomst
natuurlijk uitermate geschikt om te netwerken. Na
afloop van de talks is er volop gelegenheid om met
elkaar, onder het genot van een drankje herinneringen
aan de schooljaren bij het Elde College op te halen.
Tvwo alumni kunnen zich via onze website aanmelden voor deze avond, www.eldecollege.nl/alumni

Algemene ouderavonden

De algemene ouderavonden komen er weer aan. U kunt samen met uw zoon en/of dochter de
studieresultaten en eventuele andere zaken bespreken met de mentor en met een vakdocent. De
eerstvolgende algemene ouderavonden vinden plaats op:
•
•
•

dinsdag 24 maart voor vmbo Schijndel en alle afdelingen van de locatie Sint-Michielsgestel
woensdag 25 maart voor vmbo Schijndel en alle afdelingen van de locatie Sint-Michielsgestel
dinsdag 7 april voor (t)vwo en havo locatie Schijndel

•

donderdag 9 april voor (t)vwo en havo locatie Schijndel

Voor de klassen B1, KB1, TK1, TKG1, HT1, HTG1, H1, VH1, V1, TV1, B2, K2, B4, K4, T4, TG4, TV2, H5,
V6 en Pro 1 t/m 5 zijn er geen algemene ouderavonden in deze periode aangezien er op andere
momenten driehoeksgesprekken/presentaties hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden.
> Meer over de algemene ouderavonden

Deelbibliotheek: neem een boek, schenk een boek!

De afgelopen week is op het leerplein bij Nederlands een deelbibliotheek ingericht. Leerlingen en
collega’s kunnen hier een boek
uitzoeken, lenen, lezen en eventueel
terugzetten. Ook mag je boeken die jij
graag zou willen delen in de bibliotheek
achterlaten. Op die manier krijgen
boeken een tweede, derde of misschien
wel een vierde leven.
Vandaar deze oproep: heeft u boeken in
huis die u graag zou willen delen of waar
thuis geen plekje meer voor is? Geef ze
dan een nieuw thuis in onze
deelbibliotheek!
Veel lees- en deelplezier!

Brugklassportdag

Op dinsdag 14 en woensdag 15 januari vond de jaarlijkse brugklas-sportdag van vwo/havo en vmbo
plaats. Bij beide sportdagen was het tot op het laatste moment spannend wie er met de befaamde
titel: ‘Sportdag winnaar’ aan de haal zou gaan. Hieronder de gelukkige sportievelingen!
De top 3 van de vwo/havo brugklassen op dinsdag was:
3.
HT1A
met 13 punten
2.
VH1A
met 13,3 punten
1.
V1A
met 15 punten (zie foto hiernaast)
De top 3 van de vmbo brugklassen op dinsdag was:
3.
B1A, met 13,3 punten
2.
TK1C, met 14 punten
1.
TK1B, met 15,7 punten

Activiteiten Sportklassen Elde College

In de Sportklassen zijn weer veel gave activiteiten ondernomen. Een greep van de afgelopen weken:
klimmen, Speleologie, Pickleball, tafeltennis, speedminton, judo en breakdance! De komende
periode staan hockey of voetbal en skiën of snowboarden op het programma.

Datum Elde Gala bekend

Voor u het weet is het zover: het Elde Gala! De
voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang. Op
donderdag 21 mei gaan we een mooi feestje bouwen!
Dat doen we in samenwerking met lokale
horecaondernemers De Hopbel en het Tramhuys in
Schijndel. Meer informatie volgt later dit jaar.

Vakanties schooljaar 2020-2021 vastgesteld
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie V.O

ma. 19-10-2020 t/m vr. 23-10-2020
ma. 21-12-2020 t/m vr. 01-01-2021
ma. 15-02-2021 t/m vr. 19-02-2021
vr. 02-04-2021
ma. 05-04-2021
di. 27-04-2021
ma. 03-05-2021 t/m vr. 14-05-2021, incl.
Hemelvaartsdag op 13-05-2021
ma. 24-05-2021
za. 24-07-2021 t/m zo. 05-09-2021

Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen

Tijdens de aanmelddagen kunnen toekomstige brugklasleerlingen zich
aanmelden op het Elde College. Deze vinden plaats op:
•

Dinsdag 3 maart 2020
14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Schijndel
14.00 - 16.30 uur in Sint-Michielsgestel

•

Woensdag 4 maart 2020
14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Schijndel
14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Sint-Michielsgestel

> Meer over aanmelden

Bereikbaarheid tijdens de voorjaarsvakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie (24 februari – 28 februari) 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.

Wij wensen u en uw gezin een fijne voorjaarsvakantie!

