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Sectordirecteur Gerard Spijkers
Mijn laatste half jaar op het Elde

Ja, dat komt nu toch echt wel dichterbij. Heerlijk om nog
even te kunnen vlammen. Met heel veel trots bezocht ik
onlangs minister Slob samen met een aantal vmboleerlingen. De boodschap was duidelijk: promotie van
techniekonderwijs. Hoe belangrijk zijn onze leerlingen die
goed opgeleid zijn in de techniek. Een groot tekort aan
technici en vaklui; het staat bijna wekelijks met grote
koppen in de krant!
Op 12 februari was het weer genieten bij de
beroepenwedstrijd die door het Elde College was
georganiseerd. De belangstelling en ondersteuning van het bedrijfsleven is groot. Schijndel en SintMichielsgestel, mooie werkomgevingen waar ik met plezier, samen met de teamleiders heb kunnen
bouwen aan enorme netwerken. Met gemeenten, bedrijven, instanties. Het maakt het leren op het
vmbo maar zeker ook op het Praktijkonderwijs levensecht en actueel.
Met trots kijk ik terug op mooie ontwikkelingen die we samen in gang hebben gezet tijdens de 18
jaren die ik op het Elde College heb gewerkt. Het heeft me ontzettend veel voldoening gegeven. De
inrichting van de werkplaatsen, de bedrijfshal, de leerpleinen. De nieuwbouw een aantal jaren
geleden in Schijndel en zeker ook de renovatie van onze nevenvestiging in Sint-Michielsgestel.
Ook heb ik veel voldoening gehaald uit de kansen die ik kreeg om individuele leerlingen die het
moeilijk hadden weer op het goede spoor te zetten. Moeilijke oudergesprekken, het samenwerken
met leerkrachten en de relatie met die leerling op te bouwen zodat ze weer groeien. Daar lag ook
altijd de uitdaging voor mij.
Moeilijk had ik het soms met de bezuinigingen en de formatiereductie, steeds meer doen met
minder geld. Goede docenten die daardoor hun baan kwijt raakten. Er is veel lief en leed gedeeld.
Ik kijk met trots en een goed gevoel terug op deze achttien jaar. Mijn opvolger is benoemd: de heer
Harm Deiman. Hij gaat hier een mooie werkplek krijgen. Hij kan verder bouwen, want er liggen hier
nog veel kansen. Ik mag een tijdje ‘naast’ hem lopen. Hij zal vanaf 1 mei de directeur zijn en in deze
hoedanigheid de verantwoordelijkheid dragen voor het vmbo en Praktijkonderwijs op beide locaties.
Ik wens hem heel veel succes en passie toe in deze uitdagende rol. En uiteraard feliciteer ik hem met
deze mooi baan op deze fantastische school en de uitdagende sector.

Drukbezochte PROmodag

Onlangs bezochten zo'n 40 groep 8-leerlingen onze PROmodag waar zij kennis maakten met het
Praktijkonderwijs van het Elde College. En wat hebben de kids hard gewerkt: ze maakten een houten
kistje, bakten een saucijzenbroodje, kregen een leuke gymles, volgden een les beeldende vorming en
fabriceerde een bloemstuk. Op deze manier werd geproefd aan de verschillende vakken binnen
praktijkonderwijs. Natuurlijk was het ook leuk om elkaar te ontmoeten en de school in bedrijf te zien.

Watertappunt Gestel feestelijk geopend

Een bedankje aan onze Ouderraad is op zijn plek! Zij hebben de
leerlingen en medewerkers van de locatie in Sint-Michielsgestel
namelijk een watertappunt geschonken. Op 5 februari werd deze
officieel in gebruik genomen en geopend door wethouder Van der
Aa, samen met onze leerlingen. Meteen werd er druk getapt!

Op bezoek bij minister Slob

Het kan u bijna niet ontgaan zijn…op 6 februari brachten Gerard Spijkers, Bart Kemp en 5 vmboleerlingen een bezoek aan het Binnenhof en aan minister Slob in het bijzonder. De toekomst van
techniekonderwijs stond centraal in het gesprek. Ook werd aan de minister gevraagd wat hij zelf met
techniek heeft en wat zijn ‘dromen’ zijn op het gebied van techniekonderwijs. Wat een eer om met
de minister aan tafel te zitten!

Leerlingen PIE ronden keuzedeel koudetechniek af bij Voets&Donkers

Sem , Mark en Job, leerlingen van PIE (Produceren, Installeren en Energie) uit leerjaar 4 hebben in
samenwerking met Voets&Donkers aan het keuzedeel koudetechniek gewerkt. De leerlingen hebben
acht dagen (2 dagen per week) bij Voets&Donkers interne scholing gekregen op het gebied van
koudetechniek/koeltechniek en daarmee hun keuzedeel succesvol afgerond.
De leerlingen
renoveerden twee
koelmachines die al op
de school stonden en
maakten ze up-to-date.
Onlangs gaven de
leerlingen een
presentatie over de
werkplekken. Wij zijn
blij met de
samenwerking met
Voets&Donkers. En dat
is gelukkig ook
wederzijds; er zijn al
plannen voor de toekomst!

Beroepenwedstrijd beste electro- en installatiemonteur
Vorige week woensdag vond de beroepenwedstrijd
voor beste leerling elektro- en installatiemonteur van
Oost-Brabant plaats. 24 vmbo-leerlingen van 12
scholen met het profiel PIE (Produceren, Installeren en
Energie) uit de regio streden om de eer. De
Techniekvleugel in het C-gebouw was plaats van
handeling.
Wethouder Van der Pas rijkte de prijzen uit. Ook kreeg
zij vooraf les in koper solderen. Dave Hakkesteegt en
Tom Janse van het Gilde en Rhys Piper van het
Hooghuys en Tom de Bruijn van het Kempenhorst
College wonnen en gingen met de eer huiswaarts.
Supertof om deze dag te organiseren en de vakkanjers
aan het werk te zien!

Vmbo T 2 aan de kook

In Eldeweek 2 zijn de leerlingen van vmbo T2
weer volop bezig geweest met de oriëntatie
op de beroepsgerichte vakken PIE
(Produceren, Installeren en Energie), BWI
(Bouwen, Wonen en Interieur) en DvPr
(Dienstverlening en Producten). Tijdens twee
dagdelen mochten ze zich uitleven in de
praktijklokalen van techniek. En dit jaar voor
het eerst zijn de leerlingen een dagdeel te
gast geweest bij Kookstudio Culinairro in
Eerde. In een professionele keuken werkten
de leerlingen samen om voor elkaar heerlijke
gerechtjes klaar te maken. Even wennen, het
was immers wat anders dan de 'gewone pot',
maar zeer smakelijk en allemaal weer een
ervaring rijker.

Hoog bezoek bij Praktijkonderwijs

Docent Bemelmans heeft een Skèndels mikske
gebakken als tegenhanger van de Limburgse
nonnenvotten. Hij bood prins Carlo en zijn
gevolg het mikske aan. "Het heeft veel weg van
een suikerbrood, en heeft de Schorsbosser
kleuren: groen, geel en wit". Vervolgens bood
hij de Prins een zak nonnenvotten aan, en die
moesten natuurlijk meteen worden
geprobeerd!

Basisschoolleerlingen op bezoek bij Techniek

Leerlingen van jong tot oud en vanuit verschillende
basisscholen in Schijndel hebben tijdens de Eldeweek een bezoek
gebracht aan de afdelingen PIE (Produceren, Installeren en
Energie) en BWI (Bouwen, Wonen en Interieur).
Bij PIE mochten de kleuters een lampje uitkiezen en aansluiten op
een houten plaatje met een emoticon erop. De kleuters waren
dolenthousiast en de leraren en ouders ook.
De oudere kinderen mochten een spelbord voor boter, kaas en
eieren maken. Ze werkten aan de machines en schroefden alle
onderdelen in elkaar. Vele mooie creaties kwamen voorbij.
Bij BWI hebben leerlingen stenen gemetseld en dakpannen
gelegd. De oudere kinderen maakten een memoryspel. Wat een
creatieve dag waarbij de handen goed uit de mouwen moesten.

Nieuwe sectordirecteur vmbo/Praktijkonderwijs per 1 mei 2020

Enkele maanden geleden heeft dhr. Gerard Spijkers, sectordirecteur vmbo/Praktijkonderwijs,
aangekondigd om na ruim 18 jaar voor het Elde College te hebben gewerkt met pensioen te willen
gaan. Wij zijn daarop een wervings- & selectieprocedure voor een nieuwe sectordirecteur
vmbo/Praktijkonderwijs gestart. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid geweest dat er meerdere
goede kandidaten op deze functie hebben gesolliciteerd. Uiteindelijk hebben wij besloten om dhr.
Harm Deiman per 1 mei aanstaande te benoemen als de nieuwe sectordirecteur
vmbo/Praktijkonderwijs.
Wij hebben dhr. Harm Deiman leren kennen als een zeer ervaren directeur in het beroepsonderwijs.
Hij is begonnen als docent en vervolgens heeft hij diverse directiefuncties uitgevoerd bij
verschillende mbo-instellingen. Hij is een echte verbinder, zowel naar binnen toe als ook naar buiten
toe. Hij brengt een groot extern netwerk met zich mee, zowel binnen het beroepsonderwijs als
binnen het bedrijfsleven dat ten goede kan komen aan de verdere samenwerking tussen het
onderwijs en de arbeidsmarkt. Dhr. Harm Deiman is een mensenmens, gericht op de ontwikkeling
van mensen en tegelijkertijd ook resultaatgericht. Zijn persoonlijkheid, kennis en ervaring sluiten dus
goed aan bij de strategische ambities van het Elde College. Dhr. Harm Deiman is zelf uiteraard ook
zeer enthousiast om aan de slag te gaan bij het Elde College en in het bijzonder bij de sector
vmbo/Praktijkonderwijs: een mooie en complexe opdracht met uitdagingen én vooral veel kansen.
Wij wensen dhr. Harm Deiman veel succes en werkvreugde toe! En uiteraard willen wij nu alvast dhr.
Gerard Spijkers hartelijk danken voor die vele jaren waarin hij met hart en ziel leiding heeft gegeven
aan de sector vmbo/Praktijkonderwijs. Te zijner tijd zullen wij op een gepaste wijze afscheid nemen
van Dhr. Gerard Spijkers.
Michel Dankers
Voorzitter College van Bestuur Elde College

Build Your Own Robot

Eind januari werden de T2 klassen van de locatie Sint-Michielsgestel verrast met een heuse workshop
robot bouwen. De leerlingen werkten in
groepjes en ontwierpen en maakten zelf
een robot rondom een thema zoals sport,
gezondheid of gamen.
Via drie verschillenden brainstormsessies
werden de leerlingen steeds geprikkeld in
het bedenken van oplossingen. Dit
resulteerden in veel verschillenden
ontwerpen. De robots werden
geprogrammeerd zodat hij bijvoorbeeld
met behulp van een geluidsensor licht ging
geven of via een knopje ging rijden.
Sommige robots konden zelfs een echte
hapbeweging maken! Super inspirerend
en zeker voor herhaling vatbaar!

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.

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

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

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.

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

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 vmbo brugklassen op dinsdag was:
3.
B1A, met 13,3 punten
2.
TK1C, met 14 punten
1.
TK1B, met 15,7 punten
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

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.

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.

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

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.

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!

