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Sectordirecteur Toos Michon
Leer van het verleden en creëer de toekomst

Een bijzondere afsluiting van een zeer bijzonder schooljaar, een terugblik en
ook een vooruitblik. Die elementen treft u aan in deze laatste nieuwsbrief
van schooljaar 2019/2020.
Een schooljaar dat we niet snel zullen vergeten, waarin we veel hebben
doorstaan en veel hebben bereikt. En een schooljaar dat we gelukkig toch
gezamenlijk in de schoolgebouwen kunnen afsluiten.
Op zondagavond 15 maart werd Nederland geconfronteerd met vergaande
maatregelen die er op gericht waren om het aantal corona-besmettingen te
beperken. Ons leven en werken speelde zich vervolgens wekenlang
grotendeels in en om ons huis af. Ook het onderwijs werd vanaf afstand verzorgd, eerst
improviserend, later steeds meer volgens plan en gestructureerd. Docenten gaven online instructie,
mentoren hielden via Teams, mail en soms telefonisch contact, toetsen werden digitaal afgenomen
of omgezet in projecten.
Alleen de examenkandidaten zagen we in die periode nog in de schoolgebouwen. Zij maakten de
PTA-toetsen in grote ruimtes aan zorgvuldig schoongemaakte tafels en op 1.5 meter afstand.
Voor iedereen was het een ingrijpende periode: we konden niet terugvallen op onze routines,
investeerden veel tijd en energie, leerlingen kregen meer verantwoordelijkheid en moesten
zelfstandig aan de slag. En daarnaast waren er natuurlijk zorgen voor de gezondheid en schrokken we
van de cijfers die het RIVM dagelijks publiceerde.
In juni was een positieve wending mogelijk. Niet alleen mochten we weer groepen leerlingen in de
gebouwen ontvangen, ook konden we op 4 juni fietsend door de regen onze geslaagde
examenkandidaten feliciteren en de cijferlijsten overhandigen. Na de resultaatverbeteringstoetsen
kunnen we trots zijn op prachtige resultaten: 100% geslaagden op 8 afdelingen van de school
waaronder havo, vwo en tweetalig vwo.
We hebben in deze periode veel geleerd en willen zeker het goede behouden voor de toekomst.
Docenten (t)vwo/havo zijn met elkaar en met de sectorleiding in gesprek over de Tips en Tops die we
o.a. op basis van feedback van leerlingen en ouders uit de ouderraad, klankbordgroepen en MR
hebben opgesteld. Wat willen we behouden bijvoorbeeld m.b.t. digitale lesmethodes en online
onderwijs? Is het wenselijk om het toetsbeleid aan te passen? Is het mogelijk om meer
keuzemomenten in het rooster te plaatsen?

In augustus mogen we weer starten met volledige
klassen en hoeven de leerlingen in het VO geen 1.5
meter afstand van elkaar te houden. Wel blijft deze
afstand noodzakelijk tussen leerlingen en
medewerkers en tussen medewerkers onderling.
Daarnaast is hygiëne van wezenlijk belang, evenals
preventief thuisblijven bij lichte klachten en gebruik
maken van de mogelijkheid om te testen.
Ook kunnen we informatieavonden en
kennismakingsavonden voor ouder(s)/verzorger(s)
organiseren binnen de richtlijnen. Heel belangrijk,
want goed onderwijs maak je altijd samen: leerling, ouders, Elde College.
In ons lesrooster en onze organisatie van schooljaar 2020/2021 houden we rekening met
‘afschaalbaarheid’: onverhoopt zou sprake kunnen zijn van aanscherping van de maatregelen of een
(regionale) lockdown.
Gelukkig zijn de signalen nu positief en kunnen we gezamenlijk zorgen voor een veilige start in
augustus. Maar eerst gaan we genieten van de welverdiende zomervakantie.
Namens alle medewerkers van het Elde College wens ik u en uw gezin een fijne, zonnige en
ontspannen vakantie toe. Wij hopen iedereen gezond en uitgerust terug te zien in augustus.

Vlaggendag 4 juni

Op Nationale Vlaggendag, werden alle geslaagde leerlingen van
het Elde College havo/(tweetalig) vwo thuis verrast door hun
mentoren, docenten, teamleiders, sectordirecteur en het
onderwijsondersteunend personeel. Alle leerlingen kregen een
feestelijke verrassing!
Naast een officiële handeling – het uitreiken van de voorlopige
cijferlijsten en het innemen van de akkoordverklaringen – werd er
bij elke geslaagde leerling een feestpakketje uitgepakt. Allereerst
was er (alcoholvrije) champagne, zodat er geproost kon worden op
het succes. Daarnaast ontvingen de leerlingen een mooi sportshirt,
met opschrift Elde’20 zodat ook op die manier een duurzame
herinnering aan het Elde ontstaat. Tot slot ontvingen de
examenleerlingen een poster, die ze thuis voor het raam kunnen
hangen. Dit zorgt naast de vlag, die al uithangt, voor een nog
versierder huis!

De trotse Elde-medewerkers verplaatsten zich per fiets en gingen in groepjes bij alle leerlingen langs,
van Den Dungen tot Heeswijk-Dinther, van Veghel tot Schijndel. Een ludieke actie om deze dag
onvergetelijk te maken!
Wij hebben ervan genoten. En gezien alle reacties, onze leerlingen ook.

3 * 100%

Tijdens de vlaggendag hebben we veel leerlingen blij mogen maken met een verrassingspakket wat
als service aan de deur werd afgeleverd. Vier havoleerlingen konden niet in de feestvreugde delen en
waren genoodzaakt een of meer resultaatverbeteringstoetsen te maken. Daarna was het in spanning
afwachten wat de uitslag zou zijn. Gelukkig zijn alle vier de leerlingen alsnog geslaagd en daarmee
komt ook voor het havo het slagingspercentage op 100%. Tijdens een informele bijeenkomst in de
collegezaal werden de leerlingen door de mentoren in het zonnetje gezet en hebben ze hun
verrassingspakket alsnog in ontvangst mogen nemen. Onder het genot van een glaasje alcoholvrije
champagne hebben ze deze stressvolle periode afgesloten. Gelukkig kunnen ook zij aanschuiven
tijdens de diplomering op 2 en 3 juli.

Persoonlijke en sfeervolle diploma-uitreikingen havo, vwo en tweetalig vwo

In zes bijeenkomsten hebben alle leerlingen van de havo, vwo en tweetalig vwo hun
welverdiende diploma in ontvangst genomen. 100% geslaagd!

Een diploma-uitreiking met een gouden randje met toespraken en persoonlijke woorden van de
mentoren. Onze gelegenheidsband "Als je van het Elde band" met docenten meneer Van
Kuppevelt (zang), meneer Klijn (basgitaar) en leerlingen Willem Pladet (gitaar), Stijn Vierhout
(gitaar) en Bram van Helvoort (drums), maakte de sfeer compleet.

(Foto's: Leerling Luuk Essens met eigen bedrijf LEFF visuals)

Kennismakingsmiddag musicalklas

10 juni was het zover. Eindelijk konden we kennismaken met de nieuwe leerlingen voor de
Musicalklas leerjaar 1. Onze multi-getalenteerde professionele docenten: Nathalie Bosters ,
Marloes Schellekens en Maureen Martens, die de groep gaan begeleiden, stonden al een tijdje in de
startblokken toen het Corona virus roet in het eten gooide. Na een korte introductie en een
voorstelrondje werd meteen duidelijk wat we het komende jaar op donderdagmiddag van 13.30 tot
15.30 gaan doen. Samen spelen, improviseren, zingen, dansen en bovenal veel plezier met elkaar
hebben, elkaar respecteren en van elkaar leren. Het begin is gemaakt! We hebben er zin in!

He dit it!

Tijn van den Akker (V3CT) in de landelijke finale van de Junior Speaking Contest (JSC)!
Dat we aan Tijn van den Akker uit V3CT een uitmuntende
spreker hebben, wisten we al lang. Niet voor niets wist hij de
Elde JSC te winnen en sleepte hij vervolgens de titel van
beste spreker tijdens de regionale JSC in de wacht. De
volgende uitdaging die hem te wachten stond, was deelname
aan de landelijke editie van de JSC. Op 20 mei was het zover
en stond Tijn in de finale en moest hij het opnemen tegen
zeven andere kandidaten van tvwo-scholen uit alle
windstreken van Nederland.
Tijn deed dat wederom met verve en wist de jury en andere
toehoorders te boeien door een onderhoudende en originele
speech te geven met de nodige overtuigingskracht. Een
enorme prestatie, niet in de minste plaats omdat Tijn en andere kandidaten deze speech online
moesten geven waardoor de interactie met het publiek miste. Hoewel een tegenkandidaat
uiteindelijk de winst wist binnen te halen, heeft Tijn een prestatie van formaat geleverd. Thuis stond
er dan ook een lekkere taart op hem te wachten en de felicitaties stroomden binnen. Ook wij
complimenteren Tijn met dit prachtige resultaat en zijn bijzonder trots op hem!

School weer open

Na 2 juni mocht de school weer open. Docenten
hebben de leerlingen echt gemist. “Eindelijk weer live
contact” en “Dit is waarom ik docent ben geworden”,
waren veelgehoorde opmerkingen.
Omdat het ook nog eens mooi weer was, kon
mevrouw R. Schellekens met een kleine groep op 1,5
meter afstand buiten lesgeven.

Innovatieve leerlingen Elde College lichten hun
deelname EurekaCup toe
Twee meidenteams van vwo2 stonden in de in finale
Eureka!Cup on Tour. De Eureka!Cup is een landelijke
ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-) wetenschappelijke vraagstukken waar 15000
leerlingen aan hebben deelgenomen. Twee van onze teams onder leiding van onze Reseach &
Development docente J. van Kraaij kwamen in de finale. Een knappe prestatie waar we
ongelooflijk trots op zijn. Lees meer:
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/innovatieve-leerlingen-elde-college-lichten-hundeelname-eurekacup-toe

Afscheid collega’s

Dit jaar nemen wij afscheid van enkele collega’s. Onder hen mevrouw H. Verstegen, docente Frans,
die een baan op een andere school heeft geaccepteerd en de heer M. Eggen die van zijn pensioen
gaat genieten.
Teken een professor…….. Super deskundig. Perfectionistisch. Beetje wereldvreemd. Ontzettend
aardig en gevoelig. Totaal gek op zijn vak: wiskunde. Eindeloos zoekend naar de beste manieren om
zijn leerlingen dingen bij te brengen. Met als motto: “Niet huilen”.
Dan heb je Marc Eggen, onze zeer gewaardeerde docent wiskunde die helaas, na 34 jaar werkzaam
te zijn geweest in het onderwijs en 21 jaar daarvan op het Elde College, ons en het onderwijs gaat
verlaten.

Teken een pittige dame, gedecideerde tred, dol op Frankrijk en op de Franse vlag, maar wars van de
Franse slag. Du pain, du vin en croissants op de open dag. Energieke dame met hart voor de leerling
en voor haar vak. Goede mentor, zorgzaam en begaan met de leerlingen. Gestructureerd en
duidelijk. Dan heb je Hedwig Verstegen, sinds 2010 docente Frans op het Elde College.
Mevrouw Verstegen start na de vakantie op het Cambium College in Zaltbommel. Wij vinden het heel
jammer dat deze goede docent, mentor en prettige collega ons verlaat. Niets aan te doen. C’est la
vie, maar chapeau voor haar!

Biologie Olympiade
De biologie leerlingen van V5 en V6 hebben meegedaan met de biologie olympiade. Guus van
Kessel en Emma van Ooijen uit V5 zaten bij de top 100 van Nederland. Emma was zelfs geselecteerd
als beste leerling van heel Nederland onder de vwo5 leerlingen.
Tussen 6 en 10 april hebben zij
meegedaan aan ronde 2, waarvoor ze uit
een Engelstalig studieboek van de
opleiding biologie moesten studeren.
Emma was bij ronde twee weer door en
behoorde tot de top 20 van Nederland.
Tijdens de finaleweek van 3 tot 9 juni
kreeg ze een intensief online programma
met colleges, practica en toetsen over
uiteenlopende en actuele biologieonderwerpen. De winnaar heeft de
10voorBiologie studiebeurs ter waarde
van €1500 ontvangen. Daarnaast nemen
de beste vier leerlingen deel aan de “IBO Challenge”, een vervangende, uitdagende wedstrijd voor de
Internationale Biologie Olympiade die helaas ook niet op locatie kan plaatsvinden dit jaar. Deze
Challenge vindt plaats op 11 en 12 augustus en wordt georganiseerd door gastland Japan.
Emma is uiteindelijk 17e geëindigd van de ruim 9.500 deelnemers van meer dan 250 scholen. Een
geweldig resultaat. Aankomend schooljaar zullen Guus en Emma weer meestrijden, maar dan vanuit
V6. Wie weet dat zij dan wel Japan gaan bereiken?

100% slagingspercentage tvwo6 – Diploma International Baccalaureate

Ondanks de bizarre periode van de afgelopen maanden
met een lockdown en online lessen, hadden we eerst al het
goede nieuws dat onze vwo leerlingen een 100%
slagingspercentage had, komt daar nog beter nieuws bij.
Onze tweetalige vwo-ers hebben hun IB examens ook
positief afgesloten. Wat heet positief; ze hebben het super
gedaan, want ook hier hebben we een 100% slagingspercentage. Dus we zijn super trots. En het was
niet makkelijk, omdat we ook hebben moeten improviseren; je mondelinge analyse via Teams
moeten doen in plaats van gewoon op school is natuurlijk weer een uitdaging. Het IB is een
academisch programma dat de analytische vermogens van de leerlingen toets en dat in het Engels en
ze worden als native speakers beoordeeld. Dus namens het Elde college willen wij onze tweetaligers
feliciteren met het behalen van hun IB certificaat.

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.

Financiële hulp laptops

De gemeente Meierijstad verstrekt bijzondere bijstand aan ouders/verzorgers die moeite hebben
met het betalen van de laptop.
U kunt een aanvraag doen via de volgende link: https://www.meierijstad.nl/home/alleonderwerpen_3130/product/extras-voor-gezinnen-met-kinderen_1021.html

