Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de (toekomstige) leerlingen van het
Elde College, afdeling vmbo KL/BL 3 en 4 Schijndel

Schijndel, juli 2020
Kenmerk: HDe.20200710b.ASu

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voordat u met uw zoon/dochter gaat genieten van de vakantie willen wij u informeren
over het nieuwe schooljaar.
A.

Introductie nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 25 augustus 2020.
Uw zoon / dochter wordt op school verwacht op één van onderstaande tijden en locaties:
Dinsdag 25 augustus:
Leerjaar 3 Techniek
 VMBO, KL, BL, LWT:
Leerjaar 3 Z&W/Groen en DvPr
 VMBO, KL, BL, LWT:
Leerjaar 4 Techniek en Z&W/Groen en DvPr
 VMBO, KL, BL, LWT:

van 14.30 tot 16.30 uur / Putsteeg 4,
leerplein C015
van 14.30 tot 16.30 uur / Putsteeg 4, Aula A
van 14.30 tot 16.00 uur / volgens indeling
borden

Tijdens het introductieprogramma maken de leerlingen kennis met de mentor,
vakdocenten en hun klasgenoten en krijgen zij tevens alle noodzakelijke informatie om
het schooljaar goed te starten. Daarnaast ontvangen de leerlingen hun boeken en
rooster.
U wordt verzocht er voor te zorgen dat de leerlingen op deze dag meenemen: een
stevige boekentas, schrijfmateriaal en een schoolagenda.
Aan het begin van dit schooljaar wordt uw zoon/dochter gefotografeerd voor het
schoolsysteem en een schoolpas. Ook worden er klassenfoto’s gemaakt. Over de
procedure, uw toestemming, data en andere zaken, ontvangt u half augustus nog een
brief van de coördinator.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke nieuwe leerling een printpas met
daarop een starttegoed van € 2,--. Hij/zij krijgt een instructie over hoe hiermee geprint
en gekopieerd kan worden.
De mogelijkheid van betalen via pinautomaten wordt ook aangeboden. Het gaat dan om
betaling bij de catering, mediatheek en voor het opwaarderen van printtegoeden. Het
cashless systeem blijft beschikbaar voor leerlingen die geen pinpas hebben.

B. Leermiddelen
Alle leerlingen krijgen hun boeken via leermiddelen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat
de boeken beschadigen, vragen wij u de boeken te kaften. De boeken (leerboeken én
werkboeken) blijven eigendom van de school. In sommige werkboeken mag geschreven
worden, maar alleen na overleg met de betreffende docent.
C. Schoolbenodigdheden
Woordenboeken
 Nederlands
 Engels:

Nederlands / Nederlands
Nederlands / Engels en Engels / Nederlands Van Dale
pocketwoordenboek

Rekenmachine
Voor het vak wiskunde en NaSk-1 dienen de leerlingen te beschikken over een
rekenmachine, bij voorkeur een Casio FX-82EX, FX-85EX of een FX-85ES Plus.
USB-stick en oortjes
Op de laptops van school mogen i.v.m. beveiligingsmaatregelen, geen usb-sticks meer
gebruikt worden. Ook op een eigen laptop is dit niet verstandig. Onze leerlingen hebben
allemaal de beschikking over een OneDrive waar zij hun documenten etc. kunnen
opslaan. Het installeren van software op het netwerk van de school door leerlingen is
niet toegestaan. Vaak zal het nodig zijn dat leerlingen geluid nodig hebben bij
computergebruik, daarom is het noodzakelijk dat leerlingen altijd “oortjes” bij zich
hebben.
Overige benodigdheden:
• goed schrijfmateriaal (2x blauw en 1x rood)
• geodriehoek en passer
• vulpotlood 0,5 mm (HB en 2H)
• schriften A4
• 2 A4-schriften met ruitjespapier 1 cm.
• kleurpotloden
• plakstift en snelhechter
• schaar (12-15 cm)
• gelinieerd papier 23-rings
• 23-ringband met tabbladen
Het is mogelijk dat onze medewerkers uw zoon/dochter adviseren om één of meer
lesmethoden bij Dedicon te bestellen. Het Elde College heeft een eigen account bij
Dedicon. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet zelf kunnen bestellen, maar dat
het bestelproces via het Elde College verloopt. Ouders van dyslectische leerlingen
worden hierover apart geïnformeerd.
Woensdag 26 augustus
Tenslotte delen wij u mede, dat de lessen voor klas 3 en 4 van team techniek en klas 3
en 4 van team zorg & welzijn, groen en DvPr op woensdag 26 augustus beginnen
volgens het rooster dat de leerlingen op dinsdag 25 augustus 2020 meekrijgen.
Activiteitenweken
De activiteitendagen voor de profielen zorg & welzijn, groen en DvPr leerjaar 3 vinden
plaats in Eldeweek 4 (juli 2021). De kosten voor deze dagen bedragen € 225,--.
De activiteitenweek voor de sector Techniek (= promotieweek) vindt plaats in Eldeweek
4 (juli 2021). De kosten voor deze week bedragen € 100,--

Magister
Gedurende het jaar zijn de vorderingen van uw zoon of dochter te bekijken via het
leerlingvolgsysteem Magister, zodat u altijd inzage heeft in de schoolvorderingen van uw
kind. Ook de registratie van de cijfers vindt hierin plaats. Het is erg belangrijk dat u uw
e-mailadres via Magister up-to-date houdt. Bijna alle informatie wordt op het Elde
College via e-mail verstuurd.
Its Learning
Het Elde College maakt bij het verzorgen van onderwijs gebruik van Its Learning als
elektronische leeromgeving. In Its Learning treffen leerlingen en ook ouders alle
informatie met betrekking tot de lessen aan, zoals roosters, digitaal lesmateriaal en
opdrachten. Informatie over inloggen en werkinstructies wordt via aparte brieven aan
ouders en leerlingen verstrekt. De registratie van de cijfers vindt plaats in Magister.
Algemene ouderavond
Nadere informatie over de activiteitenweken ontvangt u tijdens de algemene ouderavond
op woensdag 2 september 2020.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken in de eerste en laatste week van
de vakantie.
Wij wensen u en uw zoon/dochter een prettige vakantie.
Met vriendelijke groet,

H.J.A. Deiman,
sectordirecteur vmbo/praktijkonderwijs

