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Daan de Goey
Klas 1 havo/vmbo Theoretisch
Toen ik de eerste stap op de open dag zette, had
ik meteen zoiets van: dit is mijn school! Dit gaat
‘m worden. En dat voelt nog steeds zo.
Het Elde in Gestel is een hele leuke en kleine
school. Dat vind ik fijn; ik houd niet van een hele
drukke school. Ik ging als enige van mijn basisschool naar Sint-Michielsgestel, maar nu heb ik
veel nieuwe vrienden gemaakt; het voelt hier
vertrouwd en fijn. In de aula is een brugklaszone.
Gezellig om daar met de eerstejaars bij elkaar
te zitten! Het vak biologie vind ik erg leuk; we
werken daar veel op onze eigen laptops. Ik heb
ook coachingsuren. Daar leer ik een planning te
maken en kletsen we veel over hoe het op school
met me gaat en informeert mijn coach hoe het
thuis gaat.

Sam van Heeswijk
Klas 1 havo/vmbo Theoretisch
Op het Elde is de sfeer leuk en gezellig. De

Daan en Sam zitten in de
brugklas. Lees hun verhaal
en scan de QR code om de

kennismaking was bij ‘De IJzeren Man’. Bij de
speurtocht raakte mijn klas de weg kwijt, maar
dat was juist heel grappig. We moesten de groene
lintjes zoeken, maar dat was moeilijk in de groene

film over onze school te

bomen. Het duurde even, maar het ging goed. Er

bekijken waarin Daan en

waren veel samenwerkingsopdrachten.

Sam nog meer laten zien!

We doen bij aardrijkskunde en Nederlands veel
op de laptop. Het is wel zwaar zo’n laptop, maar
het werkt fijn. Alle docenten kennen me en ik ben
blij met het 75 minuten rooster omdat er veel tijd
is om mijn vragen te stellen.
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Ontmoet
onze directeur
Ik vind het fijn dat ik op het Elde College mijn bijdrage
kan leveren aan de groei van leerlingen op hun weg
naar volwassenheid. Goed en veilig onderwijs zijn daarin een belangrijke basis. Hier op het Elde in SintMichielsgestel zorgen we ervoor dat de basis goed is en
dat alles alles goed georganiseerd is, zodat naar school
gaan vooral leuk en uitdagend is.
Persoonlijke aandacht, leerlingen serieus nemen en
hen laten groeien in hun ontwikkeling vind ik belangrijk. Mijn passie voor onderwijs werd steeds groter
gedurende mijn persoonlijke ontwikkeling en is nog
steeds mijn drijfveer op deze school.
Ik ben een voetballiefhebber, wel passief hoor, maar
ik leer veel van voetbal over leiderschap en coaching.
De verbinding van die twee voetbalbegrippen noemen
we op school coachend leiderschap. Elke brugklasser
heeft op het Elde een eigen coach, zodat je leert waar
je ‘goals’ liggen. En als het eens even tegen zit, dan
helpen we je hier ook verder. Op het Elde College mag
je tenslotte jezelf zijn.
Ook zijn we een sportieve school, zo kun je eindexamen
doen in sport. De 75 minuten lessen, zijn uniek en is
een passend onderwijsconcept waardoor leerlingen
zich nog beter kunnen ontwikkelen.
Ons motto is: Elke Leerling Doet Ertoe. Het mooie is
dat dat hier voor iedereen geldt. Ook onze docenten
en andere medewerkers doen ertoe. De echte waar-

COLOFON

dering zit hem in de kleine dingen, een aardige mail

Magazine Elde College 2019-2020

van een ouder, een schouderklopje als ik vind dat een
docent dat verdient en onze leerlingen die met respect en vriendelijkheid met elkaar omgaan. Als ik een
oud-leerling tegenkom die me vol trots vertelt dat hij
zijn droom heeft kunnen naleven doordat wij op het
Elde al in hem geloofden, dan ben ik een gelukkige,
trotse en tevreden directeur!

Dhr. G.M.J. (Gerard) Spijkers
Sectordirecteur praktijkonderwijs en vmbo
Elde College Sint-Michielsgestel

Contact:
Kapelbergstraat 6
5271 VB Sint-Michielsgestel
073-8200 400
info@eldecollege.nl
www.eldecollege.nl
Teksten en eindredactie:
Daniëlle van Drongelen www.ideevandaan.nl
Teksten:
Mireille Kleijngeld www.mireilleschrijft.nl
Fotografie:
Arna Schoemans www.arnaschoemans.nl
Vormgeving:
Bianca Gijsman www.boldgraphicdesign.nl
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Richtingen op onze school
DAKPANBRUGKLAS
VMBO THEORETISCH/
VMBO KADER (TK)

OP HET ELDE IN GESTEL KUN JE STARTEN
IN TWEE VERSCHILLENDE BRUGKLASSEN:

In een dakpanbrugklas stel je je leerroute nog
een jaartje uit. Je krijgt les op het hoogste niveau.
Hierdoor kun je groeien in je vaardigheden en haal
je het beste uit jezelf! Aan het einde van het eerste

DAKPANBRUGKLAS
HAVO/VMBO
THEORETISCH (HT)

schooljaar maak je samen met je mentor/coach
een keuze voor één afdeling uit je dakpanbrugklas.

VMBO
KADER
Wat is vmbo Kader
Een goede afwisseling tussen theorie en praktijk waarmee je alle
kanten op kunt!
Als je kiest voor vmbo Kader dan krijg je vooral praktijkvakken, maar
er is ook ruimte voor theoretische vakken. Op je eigen laptop maak je
opdrachten en je doet veel met je handen. Als je graag praktisch bezig
bent, dan past vmbo Kader écht bij jou!
Je kunt op onze school kiezen uit vijf opleidingen:

Δ Δ Δ Δ Δ

Produceren, Installeren en Energie
Bouwen, Wonen en Interieur
Zorg & Welzijn

In de vmbo - Gemengde Leerweg heb

Groen

je een beroepsgericht vak in je vakken-

Dienstverlening en Producten

pakket zitten naast de theoretische
vakken. Het beroepsgericht vak kan
één van de vakken bij kader In de
vmbo -gemengde leerweg. Op onze
school in Sint-Michielsgestel kun je
kiezen voor Dienstverlening en
Producten.
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a Kuijs
Noa vd Donk, Lisa Opheij en Senn
VMBO
THEORETISCH

Met een diploma vmbo Theoretisch
kun je alle kanten op. Je kunt naar het

Wat is vmbo Theoretisch

mbo (middelbaar beroepsonderwijs)

Als je kiest voor vmbo Theoretisch krijg je veel

niveau 3 of 4 waar je gaat doorleren

theorie lessen. Alle brugklassers gebruiken

voor een echt vak. Ook kun je

daarbij een laptop waar ze opdrachten in ma-

doorstromen naar havo - 4

ken. Als leren je over het algemeen goed afgaat
en je graag meer wilt weten over geschiedenis,
wiskunde of bijvoorbeeld Engels, dan past vmbo
Theoretisch bij jou! In de Theoretische Leerweg
kun je ook het vak informatietechnologie volgen.

HAVO

Met een havo-diploma
kun je naar het hbo

Wat is havo

(hoger beroepsonderwijs)

Als je kiest voor de havo, kies je voor een brede vijfjarige

of doorstromen naar

opleiding. De eerste drie jaar vormen de onderbouw. Deze

het vwo.

kun je in Sint-Michielsgestel volgen. Havo 4 en 5 kun je op
het Elde College in Schijndel volgen. Aan het einde van het
derde jaar kies je een profiel waarmee je de richting kiest
voor een vervolgopleiding. Zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid spelen een grote rol in de
tweede fase. In de onderbouw gaan we je hier al bij helpen,
zodat je makkelijker aan de tweede fase begint.
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VMBO
KADER

Meneer (Laur ent) Appels

Ontmoet onze docenten
Meneer (Laurent) Appels is mentor van een vmbo

Rotterdamse haven. Zo kun je echt ervaren hoe het er op

Kader 2 klas. Hij verzorgt de vakken aardrijkskunde

de werkvloer aan toe gaat.’ Je leert door Talent@Work

en Mens & Maatschappij.

vooral jezelf goed kennen. Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat
kan ik minder goed? Een kwaliteit of vaardigheid kan

‘Het Elde College in Sint-Michielsgestel ligt in een

ook zijn dat je goed kunt luisteren, of dat je eerlijk bent

prachtig buitengebied. Het landschap geeft veel rust.

of goed kunt ordenen.’

Een kleine school heeft zo zijn voordelen. Zowel de
leraren als de leerlingen kennen elkaar en daardoor

Vertrouwd

is iedereen in beeld. Alle leerlingen hebben hun eigen

Het vak Mens & Maatschappij gaat onder andere over

plekje op school en krijgen de aandacht die ze

thema’s die spelen in de wereld. ‘We spelen in op de

verdienen.’

actualiteit, zoals bijvoorbeeld de Brexit. De vmbo Kader
2 klas en havo/vmbo Theoretisch 1 nemen deel aan het

Talent@Work

EU -project European Parliament Ambassador School

Meneer Appels legt uit dat er samen met de vmbo-leer-

(EPAS). We praten over de maatschappij waarin je te-

lingen gewerkt wordt aan hun loopbaanontwikkeling.

recht komt. Een prachtig vak waarin we je leren over de

‘Binnen het vak Talent@Work ga je op onderzoek uit.

wereld om ons heen.’

Samen gaan we je voorbereiden op je keuze: Zorg &
Welzijn, Produceren, Installeren en Energie (PIE), Bou-

Meneer Appels vindt het zeker belangrijk dat leerlingen

wen, Wonen en Interieur (BWI), Groen of Dienstverlening

plezier hebben op school. ‘Als je goed in je vel zit en je je

en Producten Dat doen we in de vorm van praktijkles-

vertrouwd voelt met elkaar, dan weet je ook dat je fouten

sen en we gaan naar bedrijven en bijvoorbeeld naar de

mag maken. Want daar kun je veel van leren.’
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Ontmoet onze leerlingen
Max van Amelsvoort
Klas 2 vmbo Kader
Ik hoorde veel goede verhalen van mijn neef die hier ook op school zit. De
75 minuten lessen zijn super fijn omdat je kan doorwerken en er ruimte is
voor extra uitleg. Ik volg het profiel Zorg & Welzijn; de verschillende zorgvakken zoals koken en leren omgaan met gehandicapten, spreken me aan.
Sport is mijn favoriete vak. Eerst oefen ik in de gymlessen de techniek en
daarna kun je een punt halen voor dat onderdeel. Voor speerwerpen kreeg
ik een 9,3! Bewegen is echt mijn ding. Zelf doe ik aan voetbal en boksen.

Dirk van Hal

Klas 2 vmbo Kader
Bij vmbo Kader heb ik praktijkvakken. Bijvoorbeeld bij het vak Natuur & Techniek
waar ik een huis met een zonnepaneel heb nagemaakt. Later wil ik ook iets in de
bouw gaan doen. We lachen hier veel en mijn mentor zorgt ervoor, door veel leuke
dingen met ons te doen, dat we een hechte klas zijn geworden.Het Elde is een
leuke en kleine school, lekker dichtbij huis en de docenten zijn gezellig. Mijn
ouders ontmoeten ook de andere ouders van mijn klas tijdens de ouderavonden
en op de gesprekken op school. Zij vinden het ook een fijne school.
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VMBO
THEORETISCH/
VMBO KADER

Ontmoet onze docenten

Docent meneer (Roy) Sip geeft wiskunde op het

de druk weg. Vaak is een rooster van 50 minuten te

Elde College in Sint-Michielsgestel. Ook is hij

kort voor de lesstof. Met minder vakken op een dag

mentor van klas 2 vmbo Theoretisch.

krijg je voldoende tijd om stof die je nog niet onder
de knie hebt samen door te nemen, of jezelf uit te

‘Leerlingen komen op het Elde College goed tot hun

dagen door extra lesstof te vragen als je dat wilt.’

recht. Hier is iedereen gelijk; je komt in een klas
met kinderen die hetzelfde niveau volgen.

Veilig

Wiskunde is voor iedereen een nieuw vak en in het

Omdat het Elde College in Gestel klein is, voelen

begin lijkt het best ingewikkeld. Daarom geef ik

leerlingen zich veilig binnen de school. ‘Iedereen

vaak voorbeelden in de wiskundelessen, waardoor

kent elkaar. Dat voelt fijn en zorgt ervoor dat leerlin-

het makkelijker te begrijpen is. Zo mag je tijdens

gen van alle klassen met elkaar omgaan. Er wordt

een les statistiek in de school foto’s maken van

naast het bijbrengen van de lesstof veel nadruk

verschillende vormen: driehoeken, vierkanten of

gelegd op sociale vaardigheden zoals ‘hoe gaan we

cirkels. Of maken we samen aan de hand van een

met elkaar om?’. Tijdens een mentoruur geven we

liedje een ezelsbruggetje voor een formule, zodat je

aandacht aan de verschillende vervolgstudies. Wat

dat beter kunt onthouden. Leerlingen ontdekken op

kun je al, wat wil je en waaraan kun je nog werken.

deze manier spelenderwijs hoe wiskunde in elkaar

Daardoor kun je straks gericht een eigen keuze ma-

steekt.’

ken. Je wordt daarbij geholpen door de docenten en
gastsprekers van vervolgopleidingen. Ook bezoeken

Voldoende tijd
Op het Elde College houden we van rust. ‘Doordat
we met een 75-minuten rooster werken halen we

we samen open dagen van scholen.’

Meneer (Roy) Sip
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Elize Verschoor
Klas 2 vmbo Theoretisch/vmbo Kader
Ik koos voor het Elde omdat ik het 75-minuten rooster
fijn vond; in de les is er ook tijd om aan je huiswerk
te beginnen. Ik ken hier inmiddels iedereen omdat
het een kleine school is. We hebben ook een gezellige
klas.
Muziek is echt mijn ding; in de eerste leerden we
piano spelen en we gingen rappen en zingen. Superleuk. Later zou ik wel muziekdocent willen worden op
een middelbare school, net zo als de muziekdocent
hier op het Elde. Zij geeft leuke lessen en weet alles
van ‘Queen’.

Ontmoet onze leerlingen
P leun Termeer

Klas 2 vmbo Theoretisch/vmbo Kader
In 20 minuten fiets ik van Gemonde naar school.
We verzamelen elke ochtend met een groep bij
het kruisbeeld in Gemonde en fietsen samen naar
Gestel.
Op het Elde bouw ik veel dingen bij techniek. Ik
heb een boekje met voorbeelden die ik dan maak,
bijvoorbeeld een zeilboot, memobakje of het doolhofspel. Daar houd ik van! In de ‘Elde uren’ kan ik
hier zelf kiezen waar mijn interesses liggen. Nu
heb ik verkeer, maar de volgende keer zou ik graag
EHBO willen doen, omdat ik later doktersassistente
wil worden.
We zijn pas op Ardennenkamp geweest. In drie dagen

deden we veel sportieve dingen. Onze mentoren
gingen mee, samen met leerlingen uit de vierde die
sport als examenvak hebben gekozen.
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HAVO/VMBO
THEORETISCH

Mevrouw (Marieke) van der Sm an

Ontmoet onze docenten
Mevrouw M. (Marieke) van der Sman is docent

Persoonlijk contact

Frans aan het Elde College. Ze was voorheen

Mevrouw Van der Sman wilde vroeger het bedrijfsle-

mentor van de brugklas havo/vmbo Theoretisch

ven in. ‘Ik volgde een commerciële opleiding waarbij

en is nu mentor van havo 2.

Frans de hoofdtaal was. Mijn docent vroeg waarom

Ook is ze vertrouwenspersoon van de school.

ik niet de lerarenopleiding ging volgen, hij zag in
mij een toekomstig docent. Tijdens mijn stage op

‘Het belangrijkste vind ik dat leerlingen met plezier

een mavo in Den Bosch ontdekte ik inderdaad dat ik

en zonder buikpijn naar school gaan. Dat ze zich

lesgeven geweldig vond. Ik heb er geen moment spijt

vrij voelen in de klas en begrip hebben voor elkaar,

van gehad. Op het Elde College staat het persoonlij-

waardoor er ook een goede leersfeer ontstaat.

ke contact met leerlingen centraal. Daarom werk ik

Tijdens de mentorlessen (waarin je leert samen te

graag op deze school in Sint-Michielsgestel.

werken en te leren) en doe ik met de leerlingen

De aandacht voor leerlingen is op het Elde College

bijvoorbeeld een project waarbij ze elkaar beter

nadrukkelijk aanwezig. ‘Eigen ervaringen opdoen en

leren kennen.

meer bieden dan alleen de reguliere vakken hoort

Ze vertellen wat ze van zichzelf vinden, wat er

daar ook bij. Tijdens de Elde uren kun je - naast de

eventueel anders is en wat dat voor hen betekent.

verdieping en verrijking van bestaande vakken – bij-

Het is geweldig om te zien hoe ze met elkaars

voorbeeld ook kiezen uit vakken zoals gym of drama.

verschillen omgaan. Hierdoor krijg je een onge-

Het is natuurlijk hartstikke leuk om op deze manier

dwongen sfeer en leer je veel van elkaar.’

te ontdekken wat je nog meer leuk vindt!’
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‘Leerlingen mogen hier zichzelf zijn’, vertelt docent

Daarnaast krijg je als leerling één op één begeleiding

meneer (Chris) van Doorn. Hij geeft geschiedenis en

van ons als coach. De ene leerling heeft meer begelei-

maatschappijleer en is tevens mentor en coach van de

ding nodig dan de ander. Door met een persoonlijk leer-

havo/vmbo Theoretisch brugklas.

plan te kijken waar je tegenaan loopt en daar aandacht
en ondersteuning aan te bieden, voorkom je een hoop

Meneer Van Doorn wilde altijd al het onderwijs in. ‘Dat

problemen.’

heeft zeker te maken met het feit dat ik zelf oud-leerling

Het eerste jaar kan best spannend zijn volgens meneer

ben van het Elde College in Sint-Michielsgestel. Ik heb

Van Doorn. ‘Je weet nog niet goed wat er van je verwacht

een fijne middelbare schooltijd gehad hier. Ook vind ik

wordt. Misschien wil je een heleboel vragen, maar durf

het belangrijk om - naast het overbrengen van histori-

je dat niet zo goed. Wij vinden het belangrijk dat je ge-

sche kennis - iets voor leerlingen te betekenen. Daarin

zien en gehoord wordt. En dat je daarbij jezelf kan zijn.

maken we op het Elde College het verschil. We willen dat

Een zeer verlegen leerling hield aan het einde van het

onze leerlingen goed in hun vel zitten. Daarom willen we

schooljaar een presentatie over zichzelf, met veel zelf-

graag weten hoe het met iedere leerling gaat; dat is ook

vertrouwen en flair. Ik vind het fantastisch om te zien,

mijn taak als mentor en coach.’

dat wij op school hieraan een bijdrage kunnen leveren.’

Eén op één coach

Leuke activiteiten

De overstap van basisschool naar de brugklas kan best

Op het Elde College zijn regelmatig leuke activiteiten

spannend zijn. ‘Dat weten wij natuurlijk en daar helpen

voor de leerlingen. ‘We starten bijvoorbeeld het school-

wij onze leerlingen bij. Tijdens de mentoruren kijken

jaar in de brugklas met een ‘gewenningsperiode’. Zo kun

we met de klas samen naar praktische zaken zoals

jij op je gemak wennen aan de nieuwe school. Voor de

het rooster, de boeken en het plannen van je huiswerk.

herfstvakantie sluiten we deze periode af met een leuke
dag. We gaan dan bijvoorbeeld naar het zwembad toe
en bowlen. Door het schooljaar heen gaan we naar het
Archeon, Beekse Bergen, is er een vossenjacht door het
dorp waarbij alle docenten verkleed gaan en organiseren
we twee keer een brugklasfeest. Ook laten we je graag
kennismaken met andere culturen in het buitenland.
Er gaat niemand van school zonder een keer een
mogelijkheid te hebben gehad om naar het buitenland
te zijn geweest!
Dichtbij
Meneer Van Doorn woont in Den Bosch en fietst dagelijks naar het Elde College. ‘Je bent er in 20 minuten
en het is een veilige weg ernaar toe.’ Hij benadrukt de
voordelen van een kleine school. ‘Daardoor is de sfeer
gemoedelijk en persoonlijk. Leerlingen voelen dat. Ze
kunnen zichzelf zijn en we leren hen niet bang te zijn om
zich kwetsbaar op te stellen. Fouten maken is menselijk;
daar kun je alleen maar van leren.’

Meneer (Chris) van Doorn
11
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HAVO/VMBO
THEORETISCH

Noor Al-Asadi
Klas 2 havo
Ik woon in Gestel op vijf minuten fietsafstand van het Elde. Het
Elde is een rustige en kleine school, daar houd ik van. Het 75
minutenrooster betekent maximaal vijf lessen per dag. Er wordt
veel gelachen bij ons op school, die combinatie maakt dat ik
er zin in heb om naar school te gaan. In de eerste krijg je een
stappenplan. In de eerste zijn er veel uitjes met de verschillende
vakken. Zo ga je met biologie naar de Beekse Bergen en met geschiedenis naar het Archeon.Het Elde is een leuke plek met lieve
mensen. De docenten zijn erg aardig en luisteren naar me. Ik voel
me hier thuis. Als ik straks naar havo 4 ga, fiets ik een stukje verder naar Schijndel, waarschijnlijk met dezelfde leerlingen. Dus
als klas fiets je gewoon samen wat verder.

Ontmoet
onze leerlingen

Levi Bekers
Klas 2 havo

Mijn vrienden uit Gestel gingen ook naar het Elde en ik wilde
ook omdat de kleine school me aansprak. Vorig jaar zat ik in
de brugklas havo/theoretisch. Het eerste jaar had ik nodig
om te wennen. Dat ging wel snel, want de kennismakingsdagen in de eerste week waren leuk en onze klas werd daardoor heel hecht. In de brugklas heb ik niet veel toetsen en als
ik op school gewoon mijn ding doe, dan heb ik thuis niet veel
huiswerk.

Esmée Wouters
Klas 2 havo

Vanuit Den Dungen fiets ik in 15 minuutjes naar school. Ik houd van een
kleine school: alles is hier duidelijk. Door de 75-minuten lessen hoef ik
minder te onthouden en begrijp ik het sneller. Tijdens de kennismakingsdagen in de brugklas gingen we met z’n allen naar de ‘IJzeren Man’ om
een speurtocht en spelletjes te doen. Je leert elkaar zo goed kennen en
ik leerde samenwerken. Het Elde College is gewoon een fijne school met
leuke vakken en docenten!
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Meneer ( Ties) Komen en Esmee

Ontmoet
onze ouders
Ties Komen, vader Esmee

Esmee gaat met veel plezier naar school, heeft

Als ouders hebben we verschillende scholen

leuke vriendinnen en het huiswerk valt haar mee.

bekeken voordat we de keuze voor het Elde

Ze is er ongeveer elke dag een uur mee bezig.

maakten. Op het Elde hadden we direct een fijn

Het Elde is een vertrouwde, kleine en bekende

gevoel van welkom. De persoonlijke benade-

school. Iedereen kent elkaar en samen maken

ring sprak ons aan en Esmee zag meteen veel

we de school. Een mooie school! We vinden het

leerlingen die ze al kende van haar basisschool.

fijn. In de vierde gaan ze naar een andere school.

Hun verhalen, en het feit dat de school dichtbij

We vinden het fijn dat Esmee nu nog hier kan

is, hebben Esmee en ons overtuigd om naar

groeien; als je als klein visje in de grote zee

het Elde College te gaan. In de brugklas had ze

zwemt, weet je nog niet waar je allemaal moet

meteen een klik met haar mentor. Meneer Van

zijn. Nu zwemt ze in een kleine veilige kom met

Doorn vertelde ons al snel hoe onze dochter zich

kleine klassen en iedereen telt voor 100% mee.

op school beweegt en haar best doet. Heel fijn

Daarna kan ze veiliger gaan zwemmen in de

om de dingen die wij al zagen in onze dochter

grote zee. Voor nu voelt Esmee zich als een vis in

terug te horen.Daar word je als ouders blij van.

het water!

Kebie
Angelique Raaijmakers, moeder van Kebie
Onze oudste dochter Pleuni zat al op het Elde College in Sint-Michielsgestel. Ik merkte als ouder dat de school erg meedenkend
is. De kleinschaligheid spreekt me ook aan: iedereen kent elkaar.
Nu met mijn dochter Kebie, moest ik opnieuw kiezen. Dat was
moeilijker omdat Kebie aan topsport doet. Ze rijdt op hoog niveau
paard en de hoofdvraag is: hoe combineer je sport met school?
Het Elde College geeft Kebie alle mogelijkheden om sport en
school te combineren. Het overleg is super fijn en de lijntjes zijn
kort, zodat Kebie zich op beide terreinen goed kan ontwikkelen.
Na de basisschool is het voor kinderen een grote stap om naar
een middelbare school te gaan. Het Elde is kleinschalig en door
het 75 minuten lesrooster, hebben leerlingen niet alle vakken tegelijk. Ook is er op school een fijne sfeer, een open mind en alles
is bespreekbaar. Ik vind het fijn dat mijn dochter ertoe doet op het
Elde College en ook genoeg ruimte krijgt om zich te focussen op
haar paardensport.
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Waarom kies je voor het Elde College?
Spreekt een kleine school je aan? Een school waar je iedereen snel leert kennen en waar iedereen jou kent? Vind je het
fijn om intensief contact te hebben met je mentor? Houd je ervan om ruim de tijd te hebben om een vak te leren? Dan
is het Elde in Gestel helemaal jouw school!
Lees hier waarom je kunt kiezen voor het Elde College in Sint-Michielsgestel.

PERSOONLIJKE
AANDACHT

KLEIN
MAAR FIJN

Onze docenten kennen jou en weten wat je nodig hebt.
Het Elde College in Sint-Michielsgestel is een

Wij vinden het belangrijk dat je je eigen talenten leert

kleine school met ruim 300 leerlingen waar

ontdekken en dat je met plezier kunt leren. Niet alleen

iedereen elkaar kent. Omdat je een rooster

jouw cijfers en resultaten tellen mee, maar ook wie je

van maximaal vijf lesuren per dag hebt, kan

bent en je persoonlijke ontwikkeling vinden we belang-

de docent meer aandacht aan een vak geven.

rijk. Naast kennis, ontwikkel je ook skills zoals samen-

Een lesuur duurt bij ons 75 minuten. Je hebt

werken, communiceren, verbanden leggen, plannen

dus maximaal vijf vakken per dag. Dat is wel

en organiseren. Dat zijn vaardigheden waar je wat aan

zo overzichtelijk! En omdat je minder vaak van

hebt!

les wisselt, is het rustiger in de school en kun
jij je beter concentreren. Dat is wel zo fijn.

VERTROUWDE
BEGELEIDING
Al voor de zomervakantie maak je kennis met je mentor en je nieuwe
klasgenoten. Dat is fijn. Zo heb je iedereen al een keer gezien voordat je
echt start in de brugklas. Je mentor is jouw belangrijkste begeleider. Hij
of zij helpt je mee op weg: bij het wennen op de school, het leren studeren en het plannen van je schoolwerk. In de brugklas is je mentor tevens
je coach. De stap van de basisschool naar de brugklas is best spannend.
Misschien loop je ergens tegenaan? Dat kun je in vertrouwen bespreken
met je mentor/coach. Hij of zij staat de rest van het schooljaar voor je
klaar als je hulp nodig hebt. Niet alleen voor schoolse aangelegenheden,
maar ook als er thuis bijvoorbeeld iets speelt.
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ELDE UUR
SPORTIEVE
SCHOOL
Het schooljaar verdelen we in vier periodes van tien
weken. In zo’n periode periode concentreer je je op een
aantal vakken. Je hebt daarvoor ruim de tijd om de
lesstof eigen te maken en af te sluiten. Twee keer per

Ben je sportief en houd je van een uitdaging? Dan

week heb je een Elde uur. Je kiest samen met je coach

kom je op het Elde Gestel zeker aan je trekken.

voor de Elde-uren die bij jou passen. Soms zijn dat

Bij ons kun je het vak lichamelijk opvoeding (LO)

lesondersteunende uren, soms extra begeleiding.

als examenvak kiezen in leerjaar 3 van de

Ook kun je het anders invullen, bijvoorbeeld met sport,

Theoretische en Gemengde leerweg. Dat houdt

een creatieve activiteit, verkeerslessen of het leren van

in dat je examen kunt doen in LO! Bewegen is niet

studievaardigheden. Zo kun je ontdekken waar jouw

alleen leuk, maar ook gezond. Je kunt er ook echt

talenten liggen!

iets mee doen. Bijvoorbeeld als je gaat werken in
de gezondheidszorg, of bij de politie of in het leger.
Kies je LO als examenvak, dan voer je ook een
stageopdracht uit. Dat kan bijvoorbeeld bij je eigen

TOEKOMSTGERICHT
LEREN:

sportvereniging. Hoe gaaf is dat!

TALENT@WORK
Loopbaanoriëntatie is een belangrijk onderwerp op onze school. Wat houdt dat
in? Tijdens je opleiding werk je aan een (digitaal) portfolio waarin we de ontdekkingsreis naar je vervolgopleiding vastleggen. Op het vmbo doen we dat in het vak
Talent@Work. Zo kun je zelf ontdekken waar je goed in bent en welke vaardigheden
je nog kunt ontwikkelen. Tijdens de lessen maak je kennis met de verschillende
profielen binnen het vmbo

Δ Δ Δ Δ Δ

Produceren, Installeren en Energie
Bouwen, Wonen en Interieur
Zorg & Welzijn
Groen
Dienstverlening en producten

Aan het einde van je middelbare schooltijd helpt jou dit om een juiste keuze te
maken voor een vervolgopleiding. En een scherp beeld te krijgen welk beroep je
gaat kiezen.

Wij vinden het belangrijk dat je ontdekt wie je bent, wat je wilt
en wat je kunt. Het draait bij ons op school allemaal om jou en
om jouw ontwikkeling. De sfeer op onze school is goed. Onze

NOG MEER
TYPISCH
ELDE…

docenten gaan op een positieve manier met jou en met elkaar
om. Fouten maken mag, daar leer je juist van! Je voelt je snel
thuis op onze kleine school.

15
Elde_StMichielsgestel_A4.indd 15

11-10-2019 11:15:40

Tjeu Wijnen

Klas 1 havo/vmbo Theoretisch
Ik fiets samen met Theun uit Berlicum naar Gestel. We spreken elke ochtend bij de brug over het
kanaal af.
Gym is een leuk vak omdat ik er goed in ben. Ik
voetbal zelf bij voetbalvereniging BMC als keeper.
In de pauzes kun je hier ook voetballen, dat ga ik
misschien wel eens doen. Nu vind ik het ook leuk
om in de pauze te eten, te kletsen en even op m’n
telefoon te zitten. Mijn coach vertelt dat Elde staat
voor Elke Leerling Doet Ertoe. Dat klopt echt, ik
word serieus genomen.

UITNODIGING:
KOM JE KIJKEN?

AANMELDEN

VMBO DOE DAG

Wordt het Elde College jouw school? Leuk! Wij verwelkomen

Donderdag 14 november 2019

jou en je ouder(s)/verzorger(s) graag tijdens één van onze

Overdag met je klas en ‘s avonds met je ouders,

aanmeldmomenten.

18.00-20.00 uur.

Voor onze school in Sint-Michielsgestel, kun je je

De avond is op onze hoofdlocatie in Schijndel

ook aanmelden op onze locatie in Schijndel

Informatieavonden voor leerlingen
groep 7/8 en ouders

Dinsdag 3 maart 2020

Donderdag 21 november 2019, 18.30-20.15 uur

14.00 - 16.30 uur in Sint-Michielsgestel

Dinsdag 26 november 2019, 18.30-20.15 uur
De avonden zijn op onze hoofdlocatie in Schijndel

Elke
14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Schijndel

ELDE

Woensdag 4 maart 2020

Lrling
Doet Eoe!

college

14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Schijndel

OPEN HUIS IN SINT MICHIELSGESTEL
Zondag 2 februari 2020, 12.30-16.00 uur

MINILESSEN SINT-MICHIELSGESTEL

14.00 - 16.30 uur en 18.00 - 21.00 uur in Sint-Michielsgestel

ELDE

college

woensdag 12 februari 2020 14.45-16.15 uur
woensdag 19 februari 2020 14.45-16.15 uur

Elke Lrling
Doet Eoe!

www.eldecollege.nl
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