www.eldecollege.nl
info@eldecollege.nl
073-8200 400

NIEUWSBRIEF VMBO, PRAKTIJKONDERWIJS
& LOCATIE SINT-MICHIELSGESTEL
Sectordirecteur Harm Deiman
Het schooljaar 2021-2022 is gestart.
Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt dan is het middels alweer
half september en hebben we de eerste schoolweken achter de rug.
De introducties zijn afgerond en de eerste lessen zijn zoveel mogelijk
volgens het rooster verlopen.
Zoals ieder jaar kenden de eerste roosters de nodige uitdagingen.
Dit komt omdat wij tot ver in de zomervakantie bezig zijn met het invullen van de laatste vacatures.
Ook zijn er aanpassingen geweest in het aantal klassen, zoals meer en kleinere brugklassen, op onze
locatie in Schijndel. Wij gaan er wel vanuit dat de roosters vanaf nu stabieler zijn.
U hebt als ouder ook ervaren dat we pech hebben gehad met de uitgifte van de leermiddelen
(boeken en digitale licenties). Onze leverancier Van Dijk had te maken met 2 grote uitdagingen. Als
eerste kon zij onvoldoende personeel vinden om al het werk volgens afspraak uit te voeren.
Daarnaast is er in de wereld te weinig papier, waardoor bepaalde boeken niet gedrukt en geleverd
kunnen worden. Afgelopen dagen heb ik regelmatig aan de leerlingen gevraagd hoe het staat met
hun leermiddelen. Mijn indruk is dat het grootste deel, van dat wat geleverd kon worden, er
inmiddels ook is.
Ook de uitgifte van de laptops hebben we dit jaar anders georganiseerd. Nog voor de start van de
school konden de laptops op school worden afgehaald. Hierdoor waren de meeste laptops op tijd
daar waar ze moesten zijn. Een hele vooruitgang ten opzichte van voorgaande jaren.
Jammer genoeg was door Rentcompany een kleine instellingsfout gemaakt, waardoor de laptops
geen verbinding konden maken met ons Elde College netwerk. Dat hebben we tijdens de eerste week
voor alle leerlingen weten te herstellen, zodat iedereen nu een werkend systeem heeft.
Aan de ene kant hebben we dus wat hobbels gehad tijdens de opstart, aan de andere kant gaat het
rondom de Covid-pandemie enorm goed bij het Elde College. We hebben nog geen besmettingen
gehad na de vakantie bij personeelsleden en/of leerlingen. Wel zijn enkele leerlingen geconfronteerd
met een positieve besmetting binnen het gezin.
Uit de media hebben wij begrepen dat het percentage mensen dat immuun is in de (omliggende)
gemeente ruim boven de 80% ligt en dat dit voor de mensen vanaf 12 jaar en ouder ook rond de 60%
ligt. Het lijkt erop dat we daarmee redelijk tot goed beschermd zijn. Wij blijven de maatregelen zoals
die in het Vo-protocol staan volgen. Hierover later meer in deze nieuwsbrief.
Graag wens ik iedereen een heel mooi schooljaar toe. Een jaar waarin we met elkaar veel leren,
tolerant zijn voor elkaar en natuurlijk gezond blijven.
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Nieuwe medewerkers
Voor de zomervakantie hebben enkele medewerkers afscheid genomen van het Elde College. Om
van hun pensioen te gaan genieten, of omdat zij een betrekking vonden bij een andere school.
Gelukkig zijn wij erin geslaagd om de ontstane vacatures in te vullen met enthousiaste, bevoegde en
bekwame docenten. We heten hen hartelijk welkom op het Elde en wensen hen veel succes en
plezier op onze school.

Nieuwsbrieven
Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2021/2022. In dit schooljaar ontvangt u voorafgaand aan
iedere vakantie een editie van de nieuwsbrief waarin we terug- en vooruitblikken, de voortgang van
het onderwijs en nieuwe initiatieven beschrijven en leerlingen aan het woord laten.
Daarnaast informeren wij u regelmatig over de geplande activiteiten voor leerlingen en medewerkers
van de sector vmbo/praktijkonderwijs. Specifieke informatie over activiteiten waarbij uw
zoon/dochter betrokken is, wordt u per e-mail toegestuurd.

Aanpassing corona-maatregelen
Het zal u niet ontgaan zijn, dat de corona-maatregelen m.i.v. zaterdag 25 september worden
aangepast. Vanaf die dag vervalt de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs en mag ook de
voorgeschreven 1.5 meter afstand worden losgelaten. Het Elde College heeft de volgende afspraken:
Mondkapjes
Tot 25 september is het zowel voor leerlingen als voor medewerkers verplicht om een mondkapje te
dragen bij verplaatsingen in de schoolgebouwen. Leerlingen die hun mondkapje vergeten zijn,
kunnen gebruik maken van de automaten bij de leerlingeningang. Vanaf 25 september vervalt de
verplichting. Mochten leerlingen en/of medewerkers ook na die datum een mondkapje willen
dragen, dan is dat natuurlijk toegestaan.
1.5 meter afstand
Leerlingen hoeven geen afstand te houden t.o.v. elkaar, maar tot 25 september wel t.o.v. onze
medewerkers. Ook deze regel vervalt vanaf 25 september, maar leerlingen en/of medewerkers
kunnen ervoor kiezen om meer onderlinge afstand te houden. Ook is het mogelijk dat docenten in de
klaslokalen gebruik blijven maken van schermen.
beslisboom
Op onze site treft u een beslisboom aan. Deze is opgesteld door een groep kinderartsen i.s.m.
ouders. Heeft uw kind klachten of is sprake van een corona-besmetting in uw omgeving? Via de
stappen in de beslisboom kunt u zien welke acties gewenst en mogelijk zijn.
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Online lessen
Is het vooruitzicht dat een leerling door omstandigheden of ziekte langer dan drie dagen afwezig zal
zijn? Dan is het mogelijk voor de leerling om de lessen online te volgen. Tijdens deze online les is de
begeleiding minder intensief dan tijdens een reguliere les in het klaslokaal. De docent richt zich tot
de leerlingen in de klas. Op door de docent vastgestelde momenten kan de leerling vragen stellen of
om uitleg vragen. Leerlingen die kortdurend afwezig zijn en wel in staat zijn tot ‘leren’, volgen de
planning in de digitale leeromgeving en werken zelfstandig.

Melding absenties
Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter ziek is of vanwege andere omstandigheden niet aanwezig
kan zijn op het Elde College. Wij verzoeken u om dit tijdig te melden.
De manier waarop deze melding plaatsvindt is m.i.v. schooljaar 2021/2022 aangepast. Vanaf dit
schooljaar vragen wij u om ziekmeldingen van uw zoon of dochter via de Magister App aan ons door
te geven. Voor het melden van andere afwezigheid (zoals een tandartsbezoek) en les op afstand kunt
u telefonisch contact met ons opnemen (073 820 0400). Zodra uw zoon of dochter weer naar school
gaat, meldt hij/zij zich beter door middel van een geel ‘betermeld’ briefje (ondertekend door de
ouders/verzorgers). Eén en ander is nader toegelicht in een instructie. Deze is gepubliceerd op onze
website op 'ziekmelden via Magister App'.
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Mediatheek
Nieuwe collectie
Ook dit jaar zijn we gestart met een nieuwe collectie boeken in onze mediatheek. Deze keer zijn het
Engelstalige boeken die zowel voor de onder- als bovenbouw gebruikt kunnen worden voor onze
verschillende sectoren.

Oproep nieuwe medewerkers
We zijn nog op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze mediatheek op onze locatie in Schijndel
voor één of meerdere dagen per week. Wie vindt het leuk om te werken met leerlingen van 12 tot 18
jaar en heeft veel kennis van (jeugd)literatuur? Bij vragen of interesse neem dan contact op met Toos
Michon of stuur een e-mail naar: t.michon@eldecollege.nl

Kennismakingsavonden ouders

Afgelopen week zijn we gestart met de kennismakingsavonden. Tijdens deze avonden werd
algemene informatie over het schooljaar verstrekt en kon kennis worden gemaakt met de mentor
en/of coach. Ook de komende week staan er nog kennismakingsavonden gepland voor bepaalde
leerjaren. Tot nu toe worden deze avonden goed bezocht en treffen wij zeer betrokken ouders aan.
Als gevolg van de huidige corona-maatregelen kan slechts 1 ouder per kind worden ontvangen, wat
wij natuurlijk enorm jammer vinden.
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Praktijkonderwijs
Start
We hebben een super leuke introductie gehad voor leerjaar 1 en 2. Met veel gezelligheid en leuke
activiteiten hebben de collega’s invulling gegeven aan de eerste week.

Ook zijn we gestart met Berco 2.0: leerlingen in het tweede jaar zijn binnen de pilot Berco 2.0 bezig
met productiewerkzaamheden. De reacties van de collega’s die er voor het eerst zijn geweest met
hun leerlingen waren zeer positief. Voor leerjaar vier zijn de stages weer gestart en de meeste
leerlingen zitten meteen al op hun plek. Leerjaar twee en drie zijn reeds gestart met de pilot bij
Berco.
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Ook alle entree leerlingen van leerjaar vijf zijn weer gestart op de Leijgraaf. De uitstroom cursussen
lopen weer en worden de komende tijd bezocht.

Nieuwe opleiding Praktijkonderwijs: bakkerij assistent niveau 1
We zijn dit jaar gestart met de nieuwe opleiding: bakkerij assistent niveau 1. Hierbij is het mogelijk
om binnen 1 jaar een volwaardig diploma te halen en te kunnen doorstormen naar andere
richtingen. Voor meer informatie neem contact op met onze docent Marco Bemelmans.
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Start Sint-Michielsgestel
Gelukkig en eindelijk….de deuren gingen weer open op dinsdag 7 september voor alle leerlingen en
medewerkers van onze school. Mooi om te zien is dat de leerlingen echt uitgekeken hebben naar dit
moment om elkaar weer te treffen. Heerlijk kletsend op een bankje in de zon, op het gras op het
sportveld of in de schaduw van de bomen of ergens in de aula worden de vakantie verhalen
uitgewisseld. Er wordt gelachen, gehuppeld en we zien blije gezichten.
Ook zijn we gestart met de introductie activiteiten van alle leerjaren. Op dinsdag kwamen alle
leerlingen naar school voor een eerste kennismaking met medeleerlingen, mentor en coach.
Woensdag gingen de leerlingen van de brugklassen naar Vught. Doel was om middels diverse spelen
elkaar te leren kennen. Samen lunchen bij de scouting met als afsluiting een verkoelende duik in het
water van de IJzeren man.

Ook woensdag hadden de leerlingen van leerjaar twee diverse workshops op school. Van het maken
van een beat op je telefoon tot graffiti en van een Beat box tot Stop Motion. De leerlingen werden
creatief uitgedaagd en zorgden voor mooie resultaten en opbrengsten. Ook voor hen starten de
lessen donderdag.

Donderdag vond de introductie van leerjaar 3 plaats. Op het sportterrein van de school zal er middels
diverse sportieve activiteiten aandacht geschonken worden aan het beter leren kennen en het
verbinden van leerlingen. De eerste lessen hadden de leerlingen al gehad op woensdag. “De kop is
eraf”, hoorde ik een leerling zeggen deze middag toen hij naar huis ging.
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Een impressie van de introductiedag van de derde klas leerlingen.

De leerlingen van leerjaar 4 zijn op woensdag direct gestart met
lessen.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Stuur deze dan naar info@eldecollege.nl.
U ontvangt binnen enkele werkdagen een antwoord.

