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Klaar voor de toekomst
en leren wat je leuk vindt!
We vinden het belangrijk dat je doet wat
je leuk vindt. Je leert nou eenmaal meer als
je mag leren wat je graag wilt leren. Je gaat
onderzoeken wat je talenten zijn, dus waar je
goed in bent. Dat is natuurlijk voor iedereen
anders. Misschien weet je nu nog niet wat je
goed kan of wat je echt leuk vindt, maar op het
vmbo en praktijkonderwijs gaan we dat met jou
ontdekken!
Het halen van een diploma op het niveau dat bij
jou past, positief in het leven staan, goed voorbereid en vol vertrouwen de toekomst tegemoet
gaan: we doen het samen. Op het Elde College
doet elke leerling ertoe!
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Ontmoet onze directeur
Genieten van leren en leren door genieten

levert echt veel op. Trots kan ik vertellen dat we veel

De overstap van de basisschool naar de brugklas van

technici, creatieve ontwerpers en ondernemers zien

het voortgezet onderwijs kan best spannend zijn en

afstuderen op het Elde en weer ontmoeten in allerlei

dat weten we op het Elde College. We helpen je daar

netwerken. Op het Elde ligt hun basis.

graag bij. Tijdens de mentoruren kijken we met de

Wij volgen je in je ontwikkeling en zorgen daarbij dat

klas samen naar het rooster, welke boeken je nodig

je studie succesvol verloopt. Want weet dat we goede

hebt en het plannen van je huiswerk. Maar je krijgt

eindexamenresultaten leverden in schooljaar 2018-

als leerling ook persoonlijke begeleiding. Wat kun je

2019. In Schijndel hebben we voor de basisberoeps-

al, wat wil je leren en wat heb je daarvoor nodig zijn

gerichte leerweg in ons profiel Techniek en binnen

vragen die we met elkaar bespreken.

Zorg en Welzijn en het profiel Groen een 100% score.

We willen je leren kennen en zijn benieuwd welke

Binnen de kaderberoepsgerichte leerweg haalde

talenten je meebrengt. Je wordt uitgedaagd om je

Techniek een 100% score en binnen Zorg en Welzijn

persoonlijke leerdoelen zelf te benoemen met hulp

en Groen kunnen we 98% geslaagden noteren. De

van je mentor/ coach en je leert verantwoordelijkheid

gemengde- en theoretische leerweg in Schijndel kent

te nemen voor het realiseren van die leerdoelen.

ook 98% geslaagden. En wat betreft praktijkonder-

Misschien ben je dat al een beetje gewend van de

wijs: 100% geslaagden!

basisschool. Ook maken we je sterk en leren we je

Van harte hoop ik jou ook te kunnen verwelkomen.

kritisch denken.

We zijn een goede school waar we iedere dag weer

De wereld om ons heen verandert zo snel. Het is

samen met onze leerlingen gaan voor resultaat op

daarom belangrijk dat je leert nadenken over je

maat onder het motto: genieten van leren en leren

toekomst: wie ben ik en wie wil ik zijn? Dat noemen

door genieten. We willen jou leren kennen!

we persoonlijke vorming. Je motivatie, je inzet en
initiatieven nemen zijn de basis om te leren waar we
je heel graag bij willen coachen.

Tot gauw!

het Elde College een heel belangrijke plaats in. Vanaf

Dhr. G.M.J. (Gerard) Spijkers

de brugklas werk je in een digitaal (LOB) portfolio dat

Sectordirecteur vmbo en praktijkonderwijs

inzichtelijk is voor je docenten én je ouders. En dat

Elde College Schijndel en Sint-Michielsgestel

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) nemen op
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Ontmoet onze leerlingen
Noor de Leijer

Janne Blommestein

Het Elde is lekker dichtbij en je kan hier veel richtingen op.

Ik heb een eigen laptop op school.

Het is fijn dat je even rustig kunt wennen aan de brugklas. In

Ik gebruik hem veel, bijvoorbeeld bij

het begin kregen we daar veel tijd voor. Onze mentor vindt het

geschiedenis en rekenen. Boeken

belangrijk dat iedereen erbij hoort en de sfeer in mijn klas

zijn dan niet meer nodig. De lessen in

gezellig is. We hebben daar extra lessen over en daardoor

vreemde talen vind ik het leukste. Op

hebben we een goede groepsband met elkaar. Ik heb dyslexie

het Elde doen ze er alles aan mij en

en daar wordt goed rekening mee gehouden. Op school

mijn klasgenoten zich thuis te laten

helpen ze me daar mee en ze begeleiden me extra. Ik zit in

voelen. Het is écht een leuke school!

Brugklas vmbo theoretisch/kader

Brugklas vmbo theoretisch/kader

de dakpanbrugklas, zodat ik aan het einde van het eerste jaar
met mijn mentor en ouders kan bepalen welk niveau het
beste bij me past. Ook zit ik in de sportklas. Ik krijg 2 uur
extra sport in de week. Zo zijn we al bezig geweest met
trampoline springen, rugbyen en waterskiën. Superleuk!
Bij Talent@Work maak ik kennis met verschillende doe-lessen
en vakken zoals bloemschikken, koken, technisch tekenen
en zorg en welzijn. Ik kan zo beter ontdekken wat ik leuk vind
en het helpt mij om volgend jaar te kiezen welk niveau en
richting bij mij passen.

Noor en Janne
Fay van Swaaij

Brugklas praktijkonderwijs
Ik reis anderhalf uur met de bus om hier te komen, maar dat
heb ik er zeker voor over! Ik zit op deze school omdat ik meer
wilde leren en er is hier een duidelijke structuur die ik nodig
heb. We werken veel op de laptop en ik vind mijn docenten heel
aardig! Het is hier superleuk en leerzaam.
Bij Groen leren we over dieren en planten. Dat vind ik leuk
omdat ik later mijn eigen kattenpension wil beginnen. Het Elde
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Femke en
Jes per

Jesper Heskens

Brugklas vmbo kader/basis
Het is voor mij een uurtje fietsen vanuit
Berlicum, maar ik fiets gezellig met een groepje.
We spreken dan af bij de kerk in Middelrode.
We hebben gym, handvaardigheid, tekenen en
theoretische vakken. Als ik goed oplet, leer en
nadenk over mijn toetsen, dan haal ik zeker een
voldoende. Ik ben het liefste in de gymzaal, omdat

Femke van Alebeek

ik daar lekker kan bewegen en me even kan

Brugklas vmbo kader/basis

het Elde College op mijn plek.

ontspannen tussen de lessen door! Ik voel me op

Van m’n zus hoorde ik al leuke verhalen over
het Elde College en de open dag gaf me een
goed beeld. Ik wilde er graag naar toe! Het is
hier heel leuk en ik beleef veel. Vorige week
ging ik met mijn klas naar een tentoonstelling
over kunst, waar ik veel inspirerende dingen
zag. Mijn mentor geeft ook gymles en tijdens
de mentorles praten we over hoe we ons
moeten gedragen in de les. Dat vind ik fijn,
omdat ik dan weet waar ik aan toe ben.

Loe Boom

Romana Harks

Klas 2 vmbo kader

Brugklas praktijkonderwijs

Vorig jaar zat ik in de brugklas vmbo kader/basis.

In mijn klas zitten 9 leerlingen. Ik krijg veel uitleg,

Aan het einde van het jaar waren mijn punten goed

waardoor ik de lessen goed begrijp. We hebben

en koos ik voor de vmbo kaderklas met het profiel

praktijkvakken en iets minder theorievakken.

Techniek. Ik krijg hier de ruimte om iets met m’n

Bij het vak Rots en Water leer ik om in mijn

handen te maken. Ik ben nu bezig met een ijzeren

eigen kracht te staan. De lessen gaan over

huis met een zonnepaneel. De elektrische draden

zelfverdediging en zelfvertrouwen.

soldeer ik vast aan een motor.

Elke vrijdagmiddag kun je hier kiezen voor een

Later wil ik in de techniek gaan werken. Misschien

gezellige activiteit: paardrijden, puzzelen, fitness,

word ik wel timmerman. Daar zijn er nu te weinig van,

mountainbiken of herfstkransen maken, noem

dus iemand als mij kunnen ze denk ik wel gebruiken!

maar op. Ik heb het hier super naar mijn zin!

Op het Elde leer je echt een vak!
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Welk niveau past bij jou?
DE
BRUGKLAS

Op het vmbo van het Elde College in Schijdel
kun je in verschillende brugklassen starten:

• DAKPANBRUGKLAS VMBO THEORETISCH/KADER (TK)
• DAKPANBRUGKLAS VMBO KADER/BASIS (KB)
• BRUGKLAS VMBO BASIS
• DAKPANBRUGKLAS VMBO BASIS/PRAKTIJKONDERWIJS
Naast de brugklassen op het vmbo heeft het Elde College
brugklassen op de afdeling vwo en havo.

DAKPANBRUGKLAS

Profielen
Ga je na de brugklas naar kader of basis? Dan kies je
voor een profiel waarin jij je verder wilt specialiseren.
Je kunt kiezen uit:

In een dakpanbrugklas stel je je eigen leerroute nog

• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

een jaartje uit. Je krijgt les op het hoogste niveau

• Produceren, Installeren en Energie (PIE)

waardoor je het beste uit jezelf haalt. Aan het einde van

• Zorg en Welzijn

de brugklas bepalen we welke richting je op gaat. Je

• Groen

stroomt door naar de tweede klas vmbo theoretisch,

• Dienstverlening en Producten (DvPr)

vmbo kader, vmbo basis of naar praktijkonderwijs.
Je kunt ook starten in de dakpanbrugklas havo/vmbo

Ga je vmbo T/G doen, dan maak je de keuze aan het

theoretisch. In het tweede leerjaar stroom je dan door

einde van het derde leerjaar. Je kiest het profiel dat

naar de havo of naar vmbo theoretisch.

het beste bij je past.

VMBO
THEORETISCH
(EN GEMENGD)

VMBO
KADER

Deze leerweg heeft de meeste theorie en is te vergelijken

Als je kiest voor vmbo kader dan krijg je vooral

met de voormalige mavo. Bij de theoretische leerweg

praktijkvakken, maar er is ook ruimte voor

doe je examen in enkel theoretische vakken. Binnen de

theoretische vakken. Op je eigen laptop maak je

gemengde leerweg doe je examen in tenminste 5 theorie-

opdrachten en je doet veel met je handen. Een

vakken en één beroepsgericht vak. Met een diploma vmbo

vmbo kaderdiploma geeft je toegang tot het

T/G kun je door naar het mbo niveau 3 of 4 of naar havo 4.

mbo niveau 3 of 4.
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VMBO
BASIS

Leren door te doen
Leren doe je vooral door te doen, binnen en
buiten de school. Je loopt regelmatig stage om

Doe je vmbo basis dan krijg je veel praktijkvakken.

alvast te proeven aan de praktijk.

Je werkt vooral met je handen. Je krijgt les in zoveel
mogelijk hetzelfde lokaal en van een klein en vast
docententeam. De overstap van de basisschool naar
de middelbare school is zo minder groot. Met een
diploma kun je naar het mbo niveau 2.

PRAKTIJKONDERWIJS
Op het praktijkonderwijs van het Elde College leer je door te

Vertrouwde begeleiding

doen. Je leert vaardigheden die nodig zijn om later te gaan

Al voor de zomervakantie maak je

werken en zelfstandig te kunnen wonen en leven. Je wordt

kennis met je mentor en je nieuwe

klaargestoomd voor een mooie toekomst.

klasgenoten. Dat is fijn. Zo heb je

Samen met je ouders en je mentor (advisor) stel je je eigen

iedereen al eens een keer gezien

leerplan samen. Je bepaalt wat en op welke manier je wilt leren.

voordat je echt start in de brugklas.

Ook loop je veel stages. Je zit in een eigen gebouw en je hebt je

Je mentor is je belangrijkste begelei-

eigen docenten en de klassen zijn klein. Wel zo overzichtelijk!

der. Hij of zij helpt je in het begin mee

Het praktijkonderwijs duurt 4 of 5 jaar, dat ligt aan jouw groei

op weg, bij het wennen op school, het

en ontwikkeling. Daarna wacht een mooie baan of je gaat verder

leren studeren en het plannen van je

leren op het mbo.

huiswerk. Maar ook de rest van het
schooljaar staat de mentor voor je

Bekijk hier onze film om te zien

klaar als je hulp nodig hebt.

hoe leuk ons praktijkonderwijs is!

Meneer (Niels) Wijnhoud
mentor praktijkonderwijs 4

“Het ene jaar ben ik mentor van klas 3 en het andere
jaar van klas 4 en zo wissel ik steeds. De groei naar
volwassenheid maak ik daardoor mee en dat is iedere
keer weer heel bijzonder.”
“Bij praktijkonderwijs is er in het eerste jaar veel
aandacht voor de mens als persoon: wie ben ik, waar
ben ik goed in? Ook de omgang met elkaar en met
verschillen zijn belangrijke onderwerpen in de brugklas.
We leggen een stevige basis voor de jaren die volgen.
Tijdens het tweede leerjaar kiezen de leerlingen twee
sectoren waar ze zich verder in verdiepen. In de derde

“De leerlingen volgen een lespakket op maat. Vinden ze

en vierde hebben de meeste leerlingen een gerichte

koken leuk, dan doen ze ervaring op in onze catering.

keuze gemaakt. Ik zie dat onze leerlingen heel

Ligt techniek beter, dan kunnen er lessen bij het vmbo

doelbewust bezig zijn met hun toekomst: verder

gevolgd worden. De leerling en zijn of haar interesses

studeren op een mbo of gaan werken. Wij helpen hen

en talenten staan centraal. Je leert tenslotte beter als

in de weg er naar toe.”

je leert wat je wil leren! “
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Lekker in je vel zitten en jezelf zijn,
dat is belangrijk!
Mevrouw (Angela) Zomer is teamleider van de onder-

leerlingen meer eigenaarschap krijgen in het maken van

bouw van het vmbo in Schijndel en mentor van een vmbo

hun eigen schoolkeuzes. Ontdekken waar je goed in bent

basisbrugklas. “Ik vind vmbo-leerlingen zo eerlijk en

en kijken wat bij jou past, motiveert leerlingen om met

heerlijk om mee te werken”, vertelt mevrouw Zomer.

plezier naar school te gaan en hun zelfvertrouwen groeit.”

“Het ging vanmorgen niet zo goed met jou in de spiegel
hè juf”, zei een leerling laatst tegen me. Dat vind ik fijn.

Profielen

Gewoon zeggen wat je op je hart hebt! Door er daarna

We kennen de profielen Groen, Zorg en Welzijn, Techniek

samen hard om te lachen, merk ik ook dat ik makkelijk

en Dienstverlening en Producten. In de brugklas volg je

met leerlingen grote stappen kan maken. Leerlingen

het vak Talent@Work en tijdens dit vak maak je kennis

kunnen hier echt zichzelf zijn.”

met alle profielen zodat je ontdekt wat het beste bij je
past.”

Presenteer jezelf
“Vmbo basisleerlingen groeien bij ons in zelfvertrouwen,

Groepsproces

mede doordat ze drie keer per jaar op school presentaties

“We vinden het belangrijk dat onze vmbo-klassen het

houden over hun leerproces. Daarbij nodigen ze zelf fami-

goed met elkaar hebben. Daarom besteden we in elke

lie, vrienden of buren uit om te komen luisteren.

klas veel aandacht aan groepsdynamica. Als de basis

Na de presentatie praten we nog door met de leerling en

goed is, kom je veel beter tot leren, zit je als leerling

de ouders over hun ontwikkeling op school van de afge-

lekkerder in je vel en kun je jezelf zijn. Het maakt op

lopen periode en de leerdoelen die we weer gaan opstel-

het Elde niet uit of je anders bent, of je nu veel moeite

len. Daarbij kun je denken aan leren plannen, maar ook

hebt met leren, of een excellente leerling bent. Iedereen

bijvoorbeeld aan ‘nee’ durven zeggen. Ik zie hierdoor dat

hoort erbij!”

Mevrouw (Angela) Zomer
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Mevrouw (Melanie) Deumers

Met toekomstgericht onderwijs en sociale
vaardigheden maakt het Elde het verschil!
Mevrouw (Melanie) Deumers is docent Nederlands en

het Elde, dat we daar met elkaar een bijdrage aan heb-

mentor van een tweedejaars vmbo kaderklas. “Ik was

ben geleverd.”

eerst werkzaam in het basisonderwijs en ben daarna in
het vmbo gaan werken omdat de leeftijd van onze leer-

Niveau

lingen me zo aanspreekt. Omgaan met elkaar is belang-

“In de brugklas wordt les gegeven op het hoogste niveau

rijk en ik vind het fijn om daar een positieve bijdrage aan

van de dakpanbrugklas. Hierdoor word je als leerling

te leveren. Mijn leerlingen zijn super eerlijk en vaak ook

gestimuleerd om de lesstof bij te houden. Soms moeten

nog speels. Ze hebben behoefte aan structuur. We leren

leerlingen hiervoor een stapje extra zetten. Dat stimu-

ze de vaardigheden over hoe je met elkaar om gaat, niet

leren we graag, omdat een leerling zo goed bij de les

alleen nu, maar ook straks op de werkvloer. Door daar

blijft.”

nu al mee bezig te zijn, geven we op het Elde College
richting aan toekomstgericht onderwijs.”

Ik ken jou
“We starten in de brugklas met introductiedagen, zodat

Vertrouwen

je elkaar goed leert kennen. Halverwege het tweede

“Als mentor wil ik graag het kind achter de naam leren

leerjaar gaan we drie dagen op kamp. Je kent de leer-

kennen. Ik laat leerlingen veel vertellen en ga met ze in

lingen van de tweede dan al goed en dan is een kamp

gesprek. Ook organiseer ik gezellige activiteiten met mijn

nog leuker, maar ook veiliger en de klas leert elkaar nog

mentorklas, bijvoorbeeld een high tea. Door met elkaar

beter kennen.”

op deze persoonlijke wijze om te gaan, ontstaat er wederzijds vertrouwen wat bijdraagt aan een sterke basis.”

Projectweek
“We werken ook met projectweken. Bijvoorbeeld over

Groeien

ons milieu, ons klimaat en onze toekomst. Over de

“Leerlingen die in de brugklas binnen komen zijn vaak

bewustwording van zwerfafval. Kijken bij de milieustraat

nog heel speels. Langzaamaan zie ik ze groeien. Als ik

en een verspillingsfabriek maken onderdeel uit van deze

leerlingen dan weer bij me in de les krijg in het vierde

week. Ook kijken we wat we zelf kunnen bijdragen. Zo

leerjaar, ervaar ik dat ze er klaar voor zijn om met hun

laten we onze leerlingen ervaren dat ze onderdeel zijn

diploma op zak verder te gaan. Dan ben ik best trots op

van de toekomst. Een belangrijke toekomst!”
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ELDE

Speciaal voor jou:

xtra

Op de afdeling vmbo van het Elde College vinden we het belangrijk dat je ontdekt wie je bent, wat je wil en wat je kan. Het
gaat om jou en om jouw ontwikkeling. We kijken niet alleen naar je cijfers. Jouw groei naar volwassenheid staat centraal.
De samenwerking met je ouders krijgt ook bijzondere aandacht. De sfeer op de school is goed. Onze docenten hebben
oog voor jou en gaan op een positieve manier met jou en met elkaar om. Fouten maken mag, daar leer je juist van!

Kennismaken met trendsporten
Kies voor: de sportklas

Naast jouw reguliere lesprogramma krijg je 2 uur extra bewegings-

Sport je graag en ga je steeds op zoek

onderwijs in de week. Tijdens deze lessen maak je kennis met

naar nieuwe uitdagingen? Kies dan voor

trendsporten zoals Kinball, freerunning of padel. Daarnaast staan

onze sportklas! De sportklassen bieden

er jaarlijks 8 bijzondere sportieve activiteiten op het programma.

we aan voor de brugklasleerlingen vmbo,

Iedere periode wordt afgesloten met een buitenschoolse activiteit.

havo en vwo.

Denk bijvoorbeeld aan klimmen, trampolinespringen en waterskiën.

Meer dan sporten alleen
Naast het sporten volg je een extra verdiepend programma
waarbij je je bezig houdt met gezondheid, voeding en sociale
vaardigheden zoals samenwerken, hulpverlenen, leidinggeven,
organiseren en omgaan met verschillen.
Een sportklas is niet alleen een goede voorbereiding op
verschillende vervolgopleidingen zoals het CIOS en ALO,
maar ook voor paramedische en uniforme beroepen zoals
politie, brandweer en marechaussee.

Nieuw: de musicalklas
Sta jij graag op het podium en steel je de show met muziek,
dans of toneel? Kies dan voor de musicalklas! Vanaf schooljaar
2020-2021 starten we met de musicalklas speciaal voor alle
brugklassers vmbo, havo en vwo van de locatie Schijndel. Je
volgt 2 uur extra lessen muziek, drama en dans. Dat doe je in 3
blokken van 10 lessen. Ieder blok sluit je af met een optreden
of een open les. Zo bezoeken we een theater waar je een kijkje
achter de schermen krijgt en gaan we twee voorstellingen
bijwonen. Les krijg je van onze eigen docenten, maar ook van
externe professionals die gastlessen geven. Aan het eind van
het schooljaar wacht een spectaculair optreden dat je samen
met alle medeleerlingen vorm gaat geven. Natuurlijk komen je
familie en vrienden kijken!

10
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Ontdek je talenten!

TALENT
@WORK

Baas over eigen loopbaan!
Ontdek waar je goed in bent!
Talent@Work

Samen ontdekken
Om goed te kunnen kiezen is het belangrijk dat je

ofwel T@W is een vak op ons vmbo.

erachter komt wie je bent, wat je kunt en wat je passie

Je gaat onderzoeken waar je goed

is. Daar nemen we rustig de tijd voor tijdens het eerste

in bent en wat je verder wilt ontwik-

jaar op het Elde College. Je ouders spelen een belang-

kelen. Dat gaan we koppelen aan

rijke rol. En je krijgt natuurlijk hulp van je mentor en

een beroepsrichting. Dit noemen

je T@W-docent! We leggen alles vast in een portfolio.

we loopbaanoriëntatie. Zo ontdek

Dat is een document met daarin alle werkstukken die

je welk beroep bij jou past en kun

je hebt gemaakt tijdens T@W. Dat geeft een goed beeld

je misschien wel van je hobby je

van jouw ontwikkeling en helpt je om keuzes te maken.

beroep maken!

Bring Your Own Device (BYOD)
In alle brugklassen van het vmbo werk je met je eigen
laptop die je koopt of huurt bij The Rent Company. Dat
is goed voor de ontwikkeling van je digitale vaardigheden, het is superhandig en natuurlijk helemaal van
deze tijd.
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Kom kennis maken in Schijndel!
UITNODIGING:
KOM JE KIJKEN?

INFORMATIEAVOND*
voor leerlingen en ouders
Donderdag 21 november 2019, 18.30-20.15 uur
Dinsdag 26 november 2019, 18.30-20.15 uur

MINILESSEN*
voor leerlingen van groep 8
Woensdag 11 december 2019, 14.45-16.15 uur
Woensdag 5 februari 2020, 14.45-16.15 uur

Op de fiets naar het Elde

OPEN AVOND
vmbo en praktijkonderwijs
voor leerlingen en ouders
Vrijdag 24 januari 2020, 18.00 – 21.00 uur

OPEN DAG
(t)vwo, havo en havo/vmbo theoretisch
voor leerlingen en ouders
Zondag 26 januari 2020, 12.30-16.00 uur

Elke Lrling
Eoe!

KENNISMAKINGSMIDDAG SPORTKLAS*
Doet

ELDE

voor leerlingen van groep 8
Woensdag 29 januari 2020

college

PROMODAG PRAKTIJKONDERWIJS*

Dinsdag 4 februari 2020, 8.30-15.00 uur

ELDE

*Vooraf aanmelden.

college

AANMELDEN

Aanmelden brugklasleerlingen

Elke Lrling
Doet Eoe!

Dinsdag 3 maart 2020
14.00-16.30 uur en 18.00-21.00 uur
Woensdag 4 maart 2020
14.00-16.30 uur en 18.00-21.00 uur

Meer informatie

www.eldecollege.nl
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