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Sectordirecteur Harm Deiman
Beste ouders en leerlingen,

Het is bijna zo ver, de zomervakantie van 2020 staat
voor ons op het punt om te beginnen. Wat hebben de
collega’s en ikzelf er naar uitgekeken. Even loskomen
van de school en terugkijken op de afgelopen
hectische periode. Een periode waarin veel gebeurd is.
Zoals de heer Gerard Spijkers in de vorige nieuwsbrief
al aangaf, heeft hij op 1 mei het stokje aan mij
overgedragen. Mijn naam is Harm Deiman (53 jr) en ik
ben gehuwd met Monique die docente
handvaardigheid op een VO-school is. Samen hebben
wij 2 dochters Kim (25jr) en Xer (21jr). Mijn hele
werkend leven ben ik actief in het onderwijs. Eerst als
docent lichamelijke opvoeding & biologie en later in
verschillende leidinggevende functies. De laatste jaren
vooral als directeur in het MBO-onderwijs, waar ik aan
nagenoeg alle opleidingen leiding heb mogen geven. Ik ken het onderwijs waar veel van de
vmbo/pro-leerlingen voor hun vervolgstudie naartoe gaan dan ook erg goed.
De overdracht op 1 mei was een bijzondere. Niemand die er getuige van was, en dat moet ook voor
Gerard enorm bijzonder zijn geweest. Vanaf mijn nieuwe positie wil ik hem enorm danken voor het
vele werk dat hij voor Elde College en vooral voor de leerlingen heeft verzet.
Op 4 juni, mijn eerste echte werkdag, liep ik een nagenoeg lege school binnen waar een paar
collega’s druk doende waren om een groepje leerlingen hun laatste examentoetsen af te nemen.
Verder was er geen leerling te bekennen en de andere docenten en medewerkers werkten vanuit
thuis.
Er waren online lessen met behulp van Its Learning of Ms Teams, soms een whatsapp-bericht of een
mailtje. Op allerlei manieren hebben de collega’s hun best gedaan om het onderwijs doorgang te
verlenen.
Als snel waren er ook weer wat leerlingen op school. Het waren vooral de leerlingen waarvan ouders
moesten werken en wij de opvang hebben geregeld. En op een gegeven moment hebben wij ook zelf
leerlingen naar school gehaald die in de knel dreigden te komen. Daar liepen de online lessen niet
soepel of ze konden thuis gewoonweg niet de plek/tijd vinden om te leren.

In deze periode hebben we ook ruim 130 laptops uitgeleend voor de leerlingen die thuis niet verder
konden met hun leerproces.
Vanaf 2 juni verzorgen wij ook weer lessen op school. Dat was echt een hele uitdaging. Want het
nieuwe normaal op 1,5 meter en de RIVM-richtlijnen zorgden ervoor dat gewoon onderwijs niet
mocht. Wat een puzzel is dat geweest. De ene klas had behoefte aan praktijkvakken (denk aan
Groen, BWI, PIE en Praktijkonderwijs) en een andere groep wilde vooral de theorie nog even goed
aanpakken (zoals de voorexamenjaren). En natuurlijk ook: hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en
hun docenten veilig onderwijs kunnen volgen?
Ik neem mijn pet af voor de collega’s. Zij hebben er toch maar mooi voor gezorgd dat er tot aan deze
zomervakantie invulling is gegeven aan het onderwijs en hebben met veel betrokkenheid hun
leerlingen geholpen richting het volgende schooljaar.
Ik ga er nu vanuit dat ook het komende schooljaar bijzonder zal starten. Wij bereiden die opstart nu
voor en dat zal ook tijdens de vakantieperiode doorgaan. Hopelijk breekt het virus in Nederland niet
opnieuw massaal uit en mogen wij het schooljaar 2020-2021 redelijke normaal doorlopen. Maar we
houden er rekening mee dat het op bepaalde plaatsen en momenten toch anders gaat verlopen dan
dat wij bedacht hebben. Ik vraag aan u (de ouders/verzorgers) en aan jullie (onze leerlingen) om met
ons mee te denken. Wij zullen begin volgend schooljaar u daarover enige vragen stellen. Maar ook
tips en tops zijn zeer welkom!
Voor nu wil ik iedereen een heel fijne vakantie toewensen. Houd rekening met de RIVM-richtlijnen
waarmee we allemaal bijdragen aan een gezond en veilig Nederland!
Tot na de zomervakantie!

Leerlingen over de afgelopen periode

Online lessen volgen
“De afgelopen maanden was heel bijzonder omdat je niemand zag en online les volgde. Met ons gaat
nu alles goed en wij zijn gezond. Voor ons was de app Teams een succes, die werkt erg fijn en is ook
makkelijk. Je kan goed zien voor elk vak wat je huiswerk is en wat je nog moet maken en inleveren.
Maar in het begin was het wel nog erg ingewikkeld en wennen. Sommige leerlingen vinden het
online werken wel heel lastig en daarom is het fijn dat je weer 2 ochtenden naar school mag. We
hebben wel gemerkt dat het op school wel gezelliger is dan alleen thuis achter je laptop. Op school is
het wel allemaal duidelijker en krijg je ook meer uitleg. Blij dat we nu vakantie hebben!”
Groetjes Marit v/d Donk (T3C) en Veerle Mijsberg (T3A)
De voor- en nadelen
“De afgelopen periode is voor ons erg apart geweest. We hadden ons natuurlijk erg verheugd op een
normaal jaar om met spanning op een telefoontje te wachten of je bent geslaagd. We hadden ook
graag een leuk gala willen meemaken en examenfeestjes hebben we ook niet gehad. Er zijn toch wel
een paar voordelen geweest, bijvoorbeeld het leren voor de examens hebben we niet hoeven doen,
andere toetsen zijn ook weggevallen. We hebben tijdens deze periode ook geleerd dat we er in deze
tijd voor elkaar moeten zijn. We hebben ook veel geluk gehad met onze leuke mentor mevrouw
Jacobs, zij hield veel contact met ons en had ons overal van op de hoogte gehouden.”
Groetjes Lotte Voets en Suus van Gastel.

Nieuwe collega

Graag wil ik me aan jullie voorstellen: Mijn naam is Noël Cremers, 49 jaar
en woon met mijn vrouw Cindy, mijn kinderen Lotte (16), Thijn (14), Guus
(11) en onze ontzettend leuke labradoodle Happy in Berghem.
Ik houd van wandelen, tuinieren, fietsen en koken. Binnen het onderwijs
zijn veel veranderingen gaande waardoor we continu in beweging zijn om
het juiste te kunnen blijven bieden aan onze leerlingen. De afgelopen
periode met corona heeft er toe geleid dat we creatief en onder druk
hebben gewerkt aan de meest uiteenlopende oplossingen. Trots op wat
het team voor de leerlingen heeft betekend en de flexibiliteit die ze
hebben laten zien. Met het team PrO gaan we samen bouwen aan de toekomst.
Ik heb er veel zin in!

Vlaggendag in Sint-Michielsgestel

4 juni was een feestelijke dag voor onze
examenleerlingen.
Alle leerlingen hebben hun schoolcarrière in
Sint-Michielsgestel met een diploma afgesloten.
We zijn trots op onze leerlingen dat ze, ondanks de
laatste bizarre weken, hun VMBO-diploma behaald
hebben.
Op donderdagmiddag (4 juni) hebben de leerlingen
hun cijferlijst opgehaald. Bij aankomst op school
werden ze muzikaal onthaald door een zestal
docenten en werden vervolgens in de aula op 1,5
meter afstand van elkaar toegesproken door hun mentor. Met een mooie poster, een roos en een
flesje champagne ging vervolgens iedereen op de foto.
Op 4 juli ontvingen de geslaagden hun diploma tijdens een feestelijke diploma uitreiking.

Gemeente Meierijstad zet Elde College in het zonnetje
Er is de afgelopen maanden in het
onderwijs veel werk verricht, met veel
enthousiasme. Na de sluiting van de
scholen op 15 maart hebben docenten
zich ingespannen om onderwijs op
afstand te verzorgen. Nu zijn de
basisscholen weer volledig open en
wordt in het VO hybride onderwijs
verzorgd: een combinatie van online
lessen en onderwijs op school.
De gemeente Meierijstad heeft in de
afgelopen maanden veel contact
gehad met de scholen en wilde haar
waardering tonen door middel van
een cadeau.
In overleg werd gekozen voor een duurzaam geschenk waar alle leerlingen gebruik van kunnen
maken en dat tevens bij kan dragen aan hun ontwikkeling. Vandaar dat op donderdagmiddag 18 juni
wethouder Coby van der Pas samen met Marieke van Creij (beleidsmedewerker sociaal domein)
docenten Nederlands van het Elde College verraste met een collectie nieuwe boeken o.a. voor de
deelbibliotheek van de school. Onder het motto ‘leen een boek, breng een boek’ is op het leerplein
Nederlands een leeshoek ingericht waar leerlingen in vrije uurtjes gebruik van kunnen maken. Dit
initiatief sluit aan op een van de speerpunten van de gemeente: bevordering van de taalvaardigheid.
Docenten en directie van het Elde College bedanken de wethouder hartelijk voor dit mooie initiatief.

Bereikbaarheid tijdens de voorjaarsvakantie

Tijdens de zomervakantie (13 juli t/m 21 augustus) 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 zomervakantie!

