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NIEUWSBRIEF (T)VWO-HAVO
Sectordirecteur Toos Michon
Het leven kan alleen maar achterwaarts worden begrepen, terwijl
we het voorwaarts moeten leven (Søren Kierkegaard)

De welverdiende zomervakantie nadert. Misschien heeft u de
koffers al gepakt, staat de caravan klaar, of verheugt u zich op de
rust van uw tuin en uitstapjes in de omgeving.
Hopelijk is de vakantie een periode van bijkomen, de accu weer
opladen, gezelligheid, genieten van het gezin en vrije tijd. Voor onze
leerlingen en voor u, hun ouder(s)/verzorger(s).
Wij kijken terug op een bijzonder en enerverend schooljaar. In
september 2020 hoopten we dat het een ‘gewoon’ jaar zou worden.
Helaas werd de situatie al snel zorgelijker en uiteindelijk kondigde het kabinet op 15 december een
tweede lockdown aan. Weer moesten de scholen grotendeels sluiten en nog wel voor een lange
periode: pas sinds 7 juni zijn alle leerlingen weer dagelijks op school.
Wij hebben er hard en gezamenlijk aan gewerkt om het onderwijs en de begeleiding zo goed
mogelijk doorgang te laten vinden, vanuit de doelstelling: de leerling moet zijn talenten kunnen
ontplooien op het niveau dat bij hem past. Dat is voor een groot deel gelukt. Zo zijn de
slagingspercentages geweldig: 100 % havo, 96 % vwo-totaal, 100 % tweetalig vwo. We hebben vorige
week genoten van de feestelijke diploma-uitreikingen.
In deze laatste week voor de vakantie vinden leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen plaats.
De mentoren hebben deze zorgvuldig voorbereid: ook hier staan de talenten van de leerlingen
centraal. Gezamenlijk gaan we na welk leerjaar en welk niveau het beste aansluit op die talenten.
Uiteindelijk ontvangen alle leerlingen op vrijdag 23 juli hun rapport.
Zo sluiten we een schooljaar af waarbij aanpassen, doorzetten, anticiperen, pro-actief handelen en
oplossingsgericht werken centraal stond. Voorwaarts leven.
We beseffen dat dit veel heeft gevraagd van onze leerlingen, van u en van onze medewerkers. We
kijken met trots terug op wat we gezamenlijk hebben bereikt.
Namens alle medewerkers van het Elde College bedank ik u voor uw betrokkenheid bij de school. Ik
wens u een heerlijke vakantie toe en hoop u in het nieuwe schooljaar weer op het Elde te kunnen
ontmoeten.
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Afscheid mevrouw Suijlen
In 1977 ben ik begonnen op deze school en in 1978 ging ik weer weg. In 1982 kwam
ik terug en nu 40 jaar later ga ik weer weg. En kom ik niet meer terug!
Hoewel de pensioengerechtigde leeftijd steeds een beetje naar achter opschuift,
komt er toch een moment dat je zelf die leeftijd bereikt en dat is voor mij nu
ongeveer het geval.
Daarom neem ik afscheid van het Elde College, natuurlijk met pijn in mijn hart.
Ik heb 40 jaar met heel erg veel plezier op het Elde College gewerkt en verschillende
taken en functies gehad, zoals voorzitter toelatingscommissie, docent Frans en de
laatste jaren als teamleider vwo en tweetalig vwo.
Een teamleider heeft meestal niet zoveel persoonlijk contact met ouders en zelfs
ook niet met leerlingen, tenzij er problemen zijn of er iets bijzonders is gebeurd.
Toch wil ik u graag allemaal bedanken voor de fijne samenwerking en het
vertrouwen in mij en in het Elde College.
Mevrouw Jaspers zal mij opvolgen, ze doet al de onderbouw sinds twee jaar, en ik
wens haar en u allemaal veel inspiratie, geluk en succes.
Het Elde College is een warme school met oog voor elkaar en voor de wereld. Een
school die respect, begrip en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft. Een
ondernemende school waar heel veel kan, mag en gerealiseerd wordt. En een
school met uitstekende resultaten op elk niveau. Logisch dat je daar minimaal 40
jaar een onderdeel van wilt zijn!
Het was me een genoegen!

Cheers, Bottoms up, Sante, Cin Cin, Skoll, Salud……!!!!!!!
Wij proosten (alcoholvrij) op onze examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s).
De vorm van de diploma-uitreikingen werd aangepast vanwege de RIVMmaatregelen, maar de sfeer was meer dan geweldig. Stralende leerlingen, trotse
ouder(s)/verzorger(s) en eveneens trotse medewerkers Elde College.
Mentoren stelden voor iedere leerling een korte persoonlijke tekst op. De diploma’s
werden ondertekend, er waren diverse toespraken en iedereen genoot van de
muzikale intermezzo’s van de docentenband Boem Laude. Zo konden leerlingen en
ouders dansend de school verlaten…..op weg naar een mooie toekomst.
Wij hopen dat onze leerlingen met plezier terugkijken op hun Elde jaren en wensen
hen heel veel succes.
Els Suijlen, Hélène Jaspers, Stephan van de Laak en Toos Michon
Sectorleiding (t)vwo/havo Elde College
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Feestelijke diploma-uitreikingen (tweetalig) vwo en havo
Eindexamen 2021:
Havo
100 % geslaagd
Vwo totaal
96 % geslaagd
Vwo tweetalig 100 % geslaagd
En bij die geslaagden waren 13 leerlingen die een cum laude diploma ontvingen.
Tijd voor een feestje!!
Met zo veel cum laude geslaagden zal de naam van onze gelegenheidsdocentenband u niet verbazen:
Boem Laude. De heren en dame van Boem Laude zorgden voor de echte feeststemming: er werd
geklapt en geswingd.
Wij wensen onze leerlingen examenklassen een prachtige toekomst en bedanken hen en hun
ouder(s)/verzorger(s) voor het vertrouwen en de fijne samenwerking.

(foto:gelegenheidsdocentenband “Boem Laude”)
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Dubbel geslaagd!
Afgelopen donderdag 15 juli was het dan zover:
De leerlingen die geslaagd waren voor hun C.A.E. examen mochten hun certificaten op komen halen
onder het genot van een klein alcoholvrij bubbeltje en een heerlijk slagroomsoesje!
Dubbel feest die dag, want in latere sessies die dag mochten ze ook nog hun welverdiende
Havodiploma in ontvangst nemen. Een knappe prestatie, want we hadden i.v.m. Corona met zijn
allen een veelbewogen tijd achter de rug met veel beperkingen.
Door zich in te schrijven voor een C.A.E. cursus hier op school proberen deze leerlingen zich extra te
profileren, een eigenschap die hen ook later nog veel positiefs zal opleveren. En het behalen van het
C.A.E. certificaat vergroot hun mogelijkheden bij vervolgopleidingen.
Als school zijn we dan ook heel blij met deze kandidaten. Zij zetten het Elde College nog eens extra
op de kaart.
Als docent is het een voorrecht om met extra gemotiveerde en getalenteerde leerlingen te mogen
werken. Ik ben dan ook super trots op deze groep, en kijk met veel plezier terug op de lessen.
Riëtte Schellekens
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Kaffee und Kuchen – (t)vwo en havo 2
Maandag 5 en dinsdag 6 juli, tijdens de laatste lessen voor Duits, hebben de tweede klassen havo en
(t)vwo Kaffee und Kuchen (maar dan net iets anders) gehad.
De leerlingen kregen in groepjes verschillende Duitse recepten mee naar huis, om vervolgens naar de
supermarkt te gaan om ingrediënten te halen. Thuis hebben ze de gerechten gekookt. Sommige
leerlingen stuurden filmpjes en/of foto’s van het koken en hoe “goed” het ging, hopelijk hebben ze
het zelf opgeruimd 😉😉
Tijdens de les bleken sommige leerlingen echte chefs, die heerlijke gerechten gemaakt hadden!
Het was een leuke laatste les! Hierbij wat foto’s 😊😊.
Iris Keijzers, docent Duits
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Het is hier geen hotel……..toch wel: HotELDE
Super enthousiast waren ze: de brugklasleerlingen die in augustus 2020 startten in de nieuwe
musicalklas van het Elde College. Dansen, zingen, theater…..hun passie.
Helaas was het i.v.m. de corona-omstandigheden niet mogelijk om dit schooljaar alle lessen zoals
gepland fysiek door te laten gaan. Noodgedwongen gingen we vanaf medio december een tijdje over
op online lessen. Maar vanaf mei konden de repetities starten voor de grote eindproductie: HotElde.
Een bijzondere voorstelling want:
•
•
•
•
•

het Elde College werd omgetoverd tot een hotel
met zeer bijzondere gasten
het publiek werd getrakteerd op een vrolijke muzikale opening en verplaatste vervolgens, want
verdere scenes speelden zich af in de lobby (de leerlingeningang Rode Plein) , in een hotelkamer
(leerplein Nederlands vwo/havo-gebouw) , de filmzaal (collegezaaltje vwo/havo-gebouw) en
uiteindelijk eindigde de voorstelling in het restaurant (-brugklasaula vwo/havo-gebouw).

De leerlingen straalden plezier en durf uit. Iedere leerling stal op zijn eigen manier de show: als
mopperende bejaarde, brutaal kamermeisje, VIP-gast of hoteldirectie. We zagen trotse ouder(s),
opa’s en oma’s.
Met dank aan de twee docenten van de
musicalklas: Nathalie Bosters en Marloes
Schellekens.

Terugblik Webinar “What the hack”
De Ouderraad heeft op 15 en 17 juni jl. twee webinars georganiseerd,
gegeven door Maria Genova. Tijdens deze interactieve presentaties werden
d.m.v. filmpjes, actuele voorbeelden en een leuke uitdaging, ouders en
leerlingen actief betrokken en werd er veel duidelijk over cybercrime,
cyberpesten, internet veiligheid etc. Voor velen een echte “eyeopener”
waaruit bleek dat er nog een hoop te leren viel over deze onderwerpen.
Helaas was het aantal deelnemers een stuk minder dan we gehoopt hadden,
maar daarom zeker niet minder interessant!!! Daarom hebben we dan ook
de presentatie op de website van het Elde College gezet, zodat eenieder deze
nog eens terug kan kijken, echt de moeite waard!
https://www.eldecollege.nl/Ouders/Ouderraad
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Extra uitdaging, online R&D
Tijdens de laatste schoolweek was de finale van R&D voor alle vwo brugklassers. Groepjes leerlingen
gingen de strijd aan met hun zelf ontworpen boot met aandrijving. Welke boot is het snelst? Welke
boot komt het verst? En welke boot heeft het beste en mooiste design. Ook dit jaar zijn er weer
oprechte winnaars!

R&D was dit jaar een extra uitdaging voor de brugklasleerlingen vanwege de geldende
coronamaatregelen! De leerlingen hebben thuis, tijdens de online lessen, de praktische opdrachten
uitgevoerd. Ze hebben onderzoek gedaan naar de dichtheid van fruit en daar een verslag van
gemaakt. De online praktische lessen waren een welkome afwisseling. Leerlingen vonden het fijn om
even, anders dan achter een computerscherm, tijdens R&D praktisch, meestalm thuis in de keuken,
bezig te zijn.
Na het onderzoek doen aan dichtheid, zijn de leerlingen in groepjes een boot gaan ontwerpen. De
boot moest aan een aantal eisen voldoen en van afvalmateriaal gemaakt worden. Vanuit een
ontwerp schets is er een technische tekening gemaakt. Hierna konden de leerlingen de boot gaan
bouwen. Ook dit is allemaal online door de leerlingen uitgevoerd. Het was heel leuk om te zien hoe
gemotiveerd en actief de leerlingen waren en om uiteindelijk de prachtige eindproducten te kunnen
zien.
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De eindwedstrijd is op school gehouden. Gezellig samen met prachtig weer en een lekker ijsje! Een
uitdaging overwonnen en veel geleerd!

Start nieuwe schooljaar: laptop en boeken
U heeft per e-mail informatie ontvangen over:
- Het bestellen van de leermiddelen via VanDijk.
- Het dagelijks gebruik van laptops in het onderwijs (in alle leerjaren m.u.v. de examenklassen)
en de mogelijkheden om een laptop via de RentCompany aan te schaffen.
Deze informatie treft u ook aan op de website.
Mocht u vragen hebben over deze onderwerpen, neem dan contact op met de school.
Vragen m.b.t. leermiddelen: stuur een bericht naar info@eldecollege.nl
Vragen m.b.t. de aanschaf van laptops en de RentCompany: stuur een bericht naar
e.koopmans@eldecollege.nl

Ouderraad
Vanwege het vertrek van een aantal leden, is de Ouderraad Elde College op zoek naar nieuwe
mensen die ons willen komen versterken.
Waarom zou je bij de Ouderraad gaan?
•
•
•
•
•
•

Je wilt (nog meer) betrokken zijn bij de driehoek Ouders – Leerling – School.
Je wilt actief meedenken over allerlei zaken die gaande zijn op school.
Je vindt het leuk om thema-avonden te organiseren.
Je vindt het belangrijk om ervaringen met andere ouders uit te wisselen.
Je hebt goede ideeën die vanuit de Ouderraad een ingang naar school zouden kunnen
vinden.
Korte lijnen met de Medezeggenschapsraad en de Directie over actuele ontwikkelingen, etc.

We willen graag een vertegenwoordiging van alle sectoren en alle locaties van het Elde College en
het maakt niet uit of je kind aankomend schooljaar start of dat ze al langer op school zitten…...
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Dus vind jij bovengenoemde redenen ook belangrijk en kun jij je 6 à 7 keer per jaar een avond
vrijmaken, geef je dan op via ouderraad@eldecollege.nl
Natuurlijk kun je ook eerst een keertje komen kijken tijdens een vergadering en dan besluiten of
deelname aan de Ouderraad iets voor jou is!
Op de website van het Elde College onder het kopje OUDERS, staat ook nog een korte presentatie
van de Ouderraad (https://www.eldecollege.nl/Ouders/Ouderraad). Daar vind je meer informatie.
Als je nog verdere vragen hebt, stuur even een berichtje naar de mailbox ouderraad@eldecollege.nl.
Wij wensen eenieder een hele fijne vakantie, blijf gezond en dan misschien tot volgend schooljaar!
Ouderraad Elde College

