NIEUWSBRIEF TWEETALIG VWO
Teamleider (t)vwo Hélène Jaspers
Vieren wat je vieren kunt!
Voor u ligt weer een bomvolle nieuwsbrief voor tweetalig vwo, gemaakt door
onze tvwo-redactie.
We zijn goed gestart, blij dat we weer ‘gewoon’ naar school mogen en nu ook de
mondkapjes niet meer hoeven te dragen.
Dit betekent dat we weer druk zijn met het organiseren van onze activiteiten,
reizen en uitwisselingen. TV6 is het eerste aan de beurt, met een reis naar Berlijn.
Nog geen Istanbul of Talinn dit keer, maar dichter bij huis, vervoer per trein in
plaats van met het vliegtuig, in een stad waar we onze leerdoelen meer dan kunnen verwezenlijken.

We hebben de afgelopen jaren waarin corona helaas enorme impact had veel geleerd en online
georganiseerd. We bekijken wat we behouden en uitbouwen in onze doorlopende tweetalige leerlijn.
Dit bespreken we ook met de ouderklankbordgroep en leerlingenklankbordgroep.

Vorige week konden we op feestelijk wijze uitpakken met een echte diploma-uitreiking van de TTO
junior cerificaten, de CAE-certificaten en IB-diploma’s.
Trotse leerlingen, ouders en ook een kleine reünie van onze oud-leerlingen die nu al de vruchten
plukken van hun niveau Engels en alles wat ze hier geleerd hebben. En dus ook… trotse
docenten. Hier doen we het voor.
We gaan er samen een mooi schooljaar van maken.

Vergeet ook niet de algemene nieuwsbrief voor (t)vwo/havo te lezen voor meer algemene informatie
over onderwijs, begeleiding en talentontwikkeling.

Hartelijke groet,
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I am Kyani and 13 years old. My
class is V2BT. My tutors are miss
van Kraaij and miss Schellekens. My
sport is soccer. I am the
photographer of the newsletter.

Hi!
We are the newsletter team!
Hi, I am Veerle. I’m 13
years old. I am a writer
of the newsletter. I
deliver newspapers.

Hi I’m Grainne. I am 13
years old and my
tutors are miss Van
Kraaij and miss
Schellekens, I play
archery and I speak 4
languages.

I am Madelief Houtman, I am
13 years old and I am at the
2nd year of the bilingual VWO
department of ELDE college. I
like it to play football, doing
things with friends and
having weekend!

Hi, I am Corrina. I’m 14 years
old. My class is V2BT. My
tutors are miss van Kraaij and
miss Schellekens. I really like to
play hockey and piano. I am one
of the writers of the
newsletter.

Hi, my name is
Sarah. I’m 13 years
old. My class is
V2BT. I’m addicted
to Teen Wolf and I
play Badminton. I’m
a writer of the TTO
newsletter.

Hi my name is Mare and I
am 14 years old and I am in
the 3rd year of bilingual
education. My hobbies are
mountain biking and
boxing. I joined the staff
of the TTO newsletter
last year because I like to
write. This year I will be
writing multiple pieces for
the newsletter
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Day of European Languages tvwo-1 and tvwo-2
What is the day of the languages about?
It’s about nationality, the culture of other countries and
speaking other languages. It’s also about knowledge of
languages. The council of Europe has established
26 September as the European day of languages. To celebrate
the language diversity of Europe and stimulate language
learning. On this day numerous activities take place to draw
special attention to and pay attention to “foreign
languages” and learning new languages, the European Day of
The Languages is celebrated every year on the
26th of September.
What we did on the day of the languages.
Year 1 and 2 went in groups of two to schools in the area to
talk about the day of the languages. They gave information
about the day of the languages and about the bilingual
education of the Elde
college and after that they did a pub
quiz for a prize. The group who
had the most points got a
little prize, and the class could
participate in contest. The class with
the most creative answer got the
prize: a theatre/musical workshop at
our school and a speed date with
students of tvwo-1 in our tvwo café.
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Interview with our new students of tvwo-1
Interview; First year students of tto
So, we interviewed two first year students (Gitta & Nour) of tto and asked how they experienced the
first week of school!
Why did you choose for tto at Elde College?
Nour: ‘Because I wanted to improve my grammar, vocab and pronunciation.’
Gitta: ‘I just liked it’
Are there things you’re looking forward to?
Gitta: ‘Yes, I’m excited for the trips, like Canterbury but we don’t go to Canterbury anymore this
year…’
How did you experience the first weeks here?
Nour: ‘It was very stressful to trying to know each other.’
What were the things you had to get used to?
Nour: ‘It’s very different, because in elementary School you had one teacher for different subjects.’
Gitta: ‘More homework and different teachers.’
Are you exited for this year?
Nour: ‘Yes, we are excited this for this year. Piece of cake!’
Interview met Lauren (V1Bt) over de introductie
Geïnterviewd door Dide (V1Bt)
Kennismaking
Wat had je allemaal op de eerste dag gedaan toen je elkaar voor het eerst zag? Lauren: we kregen
een boekje waar we dingen over onszelf in moesten schrijven, en we hadden gespeeddatet dat was
om elkaar beter te leren kennen. Hoe vond je het de eerste dag? Lauren: super leuk! Het was leuk
om iedereen te zien, het was wel lastig om alle namen te onthouden.
Activiteiten wat voor activiteiten heb je de eerste dag gedaan? Lauren: we hebben kennismaking
spelletjes gedaan en de school een beetje verkend. En wat voor spelletjes waren dat?
Lauren: spelletjes waarbij je je naam moest zeggen en van welke school je kwam en bijvoorbeeld je
hobby’s. Leuk! En wat had je de andere dagen nog als activiteit gedaan? Lauren: nou, we hebben een
speurtocht door de school gedaan, een pub quiz waarbij we tweede zijn geworden en een stormbaan
in de sporthal. Vertel nog iets meer over die pup quiz daar ben ik wel nieuwsgierig naar?
Lauren: er waren vragen over de school, de leerkrachten en de leerlingen, alle brugklassen deden
mee. Superleuk!
Eerste echte schooldag
Hoe ging je eerste les? Lauren: nou het was heel leuk, ook wel anders dan op de basisschool. Want je
hebt telkens een andere leraar en vak, en een hele zware tas. Oké en de rest van de lessen hoe
verliepen die? Lauren: goed, leerde nieuwe leraren kennen en vakken en we begonnen al dingen te
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leren. En de pauzes waren die leuk? Lauren: de pauzes waren heel leuk we eten altijd gezellig met
alle meiden, we kregen ook nog wat te drinken hier een leuke foto!
Hoe gaat het nu op school? Lauren: heel goed, het is echt superleuk nu. Het is heel gezellig. En leer je
veel van de lessen? Lauren: ja heel veel, vooral van vakken die je nog nooit hebt gekregen op de
basisschool. Is het gezellig met je klas? Lauren: ja iedereen is heel aardig voor elkaar. Superleuk dit
was het!

Model European Parliament (MEP) Nationaal tvwo-5
MEP Nationaal begon dit jaar op zondag 26 september met een kennismaking activiteit. We zijn met
zijn allen ergens in Den Bosch gaan eten, deden een pub quiz en iedereen was nog in zijn ‘normale
kleren’. Toen we op maandag, de eerste officiële dag van MEP, op het stadhuis van Den Bosch
aankwamen was iedereen in formele kleren, want ook dat is een onderdeel van MEP. De maandag
was meteen erg productief, er waren een aantal sprekers waaronder de voorzitter van de Eerste
kamer. Die dag maakten we ook gelijk grote stappen in het vormen van denkbeelden rondom ons
vraagstuk, dat ging over de Klimaatdoelen van 2050.
Aan dit vraagstuk hebben wij in onze commissie de hele week
gewerkt: ideeënvorming, debatteren en vervolgens creatieve en
effectieve oplossingen met elkaar bedenken. Dit jaar was het wel
extra lastig, omdat de commissie uit provincie Zeeland hetzelfde
vraagstuk had en wij deze op de donderdag in een kort tijdbestek
moesten samenvoegen.
Er was ook tijdsdruk, want we moesten zorgen dat onze resolutie
op tijd verzonden werd, anders mochten we op vrijdag niet naar de
algemene vergadering in Den Haag. Op de donderdag moest er ook
gelobbyd worden: andere mensen overtuigen om ‘voor te
stemmen’ op jouw resolutie. Een hele belangrijke, misschien wel de belangrijkste fase in het proces!
De resolutie waar we met zijn allen op hadden zitten zwoegen was op tijd verzonden en dus mochten
we op vrijdag met zijn allen naar Den Haag. In de bus samen met de commissie uit Limburg werd er
nog volop gelobbyd. Aangekomen in Den Haag
moesten we nog een stukje lopen naar ‘het
Koorenhuis’, waar de algemene vergadering
plaatsvond.
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Alle resoluties werden stuk voor stuk behandeld en het merendeel van de resoluties werd
aangenomen maar ook een aantal afgewezen. Wij waren als allerlaatste aan de beurt. Na de pitch die
wij gaven over onze resolutie kwamen er veel vragen uit de zaal waar wij vaak een goed antwoord op
hadden. Toch ontstond er twijfel in onze commissie of onze resolutie wel aangenomen zou worden.
Dit, vanwege het grote aantal vragen en de tegenspeech die volgde. Het laatste woord was aan mij,
de voorspeech. Een speech waarin alle sterke punten uit onze resolutie belicht werden. Uiteindelijk
werd het een succes en werd onze resolutie met een ruime meerderheid aangenomen. Hard werken
en lobbyen werd dus beloond. Achteraf zijn we met een groepje nog even Den Bosch in gegaan en
hebben we de week goed afgesloten.

Uitreiking CAE, TTO Junior certificaat en IB-diploma
Wednesday 13 October the graduation ceremony of the
CAE, Junior certificate and IB exams took place. All students
who did the exams and finished all mandatory TTO-elements
were there. We began the evening with coffee and tea for all
students and parents that were attending this event.
When everyone was done with their drinks the ceremony
started. First miss Jaspers held a speech and welcomed
everybody. Then the first certificates were given
and pictures were taken. After everyone received
their certificate a student performed a few songs. Then miss
Jaspers talked a bit more about the CAE, TTO-junior and
IB program. After her talk they began with the CAE and TTOjunior certificates. In groups of three they had to go up the
podium and let their certificate sign by either mister Van
Geffen (current mentor), miss Linders (English teacher) or
mister Verhagen (dean).
Then the guest speaker, Geert Maas, held a presentation
about the future of these students and how
important English can be and how important
this generation is for the world. After this
amazing speech, the last IB certificates were
given to the students and some honourable
mentions to the people who organised and
helped with the event. We ended the evening
with music, snacks and drinks. Overall it was a
great evening!
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Internationale stage

De leerlingen van (t)vwo-5 krijgen de mogelijkheid om een 'internationale stage' te volgen. Stagelopen
biedt een grenzeloos mooie ervaring. Zo’n internationale stage is niet verplicht, maar kan wel van grote
betekenis zijn voor de ontwikkeling van een (t)vwo-leerling die voor belangrijke keuzes staat.
Het staat niet alleen goed op je CV, daarnaast biedt het een unieke kans om een taal goed te leren en
nieuwe mensen en culturen te leren kennen. Bovendien word je er zelfstandig van en krijgt het
zelfvertrouwen een enorme boost.
Om deze unieke kans onder de aandacht te brengen van de leerlingen en hun ouders/verzorgers, werd
op 20 oktober een informatieavond georganiseerd. Leerlingen uit tvwo-6 vertelden over de stage die
ze het afgelopen jaar bij Gynzy hebben gedaan, online in plaats van fysiek vanwege corona. Een aantal
oud-leerlingen deelden hun ervaringen over hun stage in het buitenland via een video.
Avond gemist en tóch meer willen weten, loop even binnen bij of neem contact op met
meneer Verhagen (w.verhagen@eldecollege.nl) of mevrouw Gimbrère (m.gimbrere@eldecollege.nl).

Veerle Scheijvens
werkte in een hotel
in Suriname

fietsen

Joyce Geerts
werkte voor een
verhuurbedrijf in Spanje
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The boost week

“In ou r own wor ds”

of V1Bt
In the boost week we had a
lot of English lessons and
exams. We learned a lot of
English from 3 different. I
thought it was a lot
of fun, but I HATED the
exams. Nour
in the boostweek we
had more English
lessons and more
tutor lessons.
Because a English
lessening test.
We learn a lot of
English so very nice
for my English. I
thought its was
very helpful. Gitta

In the boost week we practiced English a LOT. We
learned howtopronounce all the letters in the
alphabet. I liked the boost week because we had a lot
of tutor lessons and English lessons. Oskar
In the Boostweek we had a lot of extra English
lessons. I practised my pronunciation. By miss De
Vries we practised our pronunciation a lot. I
enjoyed it because those lessons where pretty
difficult but It was helpful for my
English. On thursday we had in the whole day
5 english lesson hours . Maarten

We had alot of english lessons,
we also had a english test.
Now I understand english better. I di
d’nt liked the test but i
do liked the english lessons. Mairy

In the boostweek we had a lot
of English lessons and mentor lessons. We learn more
English in the lessons! It was verry helpfulle! Dide

In the boostweek we
have learn a lot
of english. We
have to make
a presentation and tel
it. It
was really helpful. Abel

Intheboost weekwehadalot
ofenglishlessons Ilearndtotalkenglishb
ecausewehadtotalkalot ofinglishI
foundit reallyfinebecausemyenglishbec
amealot better.Wehadtodowithmiss.
Devriesthealphabet. Jesse
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Interview met mevrouw Jaspers over de conferentie in Denemarken
Wat heb je gedaan?
We zijn naar de conferentie Togetherness gegaan, dat betekent samen in de wereld. De conferentie
ging over wereldbugerschap en over het Deense onderwijssysteem . Het Deense onderwijssysteem is
heel anders dan het onze. Wat heb je nodig om je thuis te voelen in de wereld? Dit is wat wij met
tweetalig ook willen bereiken. Het was een conferentie met scholen uit 20 verschillende landen. We
hebben 4 verschillende scholen bezocht en lezingen en
workshops van onderwijsgoeroes gevolgd. Kortom: we
hebben veel gezien, gehoord en gesproken over onderwijs en
veel geleerd.
Wanneer was het?
De week van 4 oktober, 4 dagen.
Wie gingen er mee?
Mevrouw Jaspers (teamleider), Mevrouw
Michon (sectordirecteur), Mevrouw Gimbrère (TTO coördinator) en Mevrouw Ringelenstein (docent
Engels)
Wat vond je ervan?
Ik vond het fantastisch. Heel fijn om met een helicopterview over onderwijs na te denken en samen
met onze aanwezige collega’s te bedenken hoe en wat voor het Elde College van toepassing is. Ook
hebben we een basis gelegd voor een nieuwe uitwisseling met Denemarken.

Activiteiten tvwo 2021 – 2022
Voorlopige datum

Activiteit

Leerlingen

Di 9 november 2021
Do 11 november 2021
Vr 12 november 2021 (onder
voorbehoud)
Vr 12 november 2021
Ma 15 november 2021

Big wheel
High tea
Cricket clinic

Tvwo 1
Tvwo 1
Tvwo 1

Ma 22 t/m vr 26 november
Do 25 november 2021
Wo 1 december 2021

Rugby clinic
Workshop public speaking
Workshop rhetoric/Henry V
Reis Berlijn
Thanksgiving
Cool Campus

Wo 8 december 2021

Cool Campus

Vr 10 december

Write for Rights

Tvwo 3
Tvwo 3 11:35-13:15u
Tvwo 5 13:45-15:25u
Tvwo 6
Tvwo 2
Tvwo 2 en 3 (enkele
leerlingen helpen)
Tvwo 2 en 3 (enkele
leerlingen helpen)
Tvwo 1
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