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NIEUWSBRIEF (T)VWO-HAVO
Sectordirecteur Toos Michon
Nadat onderstaande inleiding van deze Nieuwsbrief
ingediend was, bleek de situatie ingrijpend te wijzigen: op
zaterdagavond 18 december kondigde het kabinet de
voorlopige sluiting van de scholen aan. Net als in 2020
moesten we helaas ook dit jaar overhaast afscheid nemen
van de leerlingen en alle activiteiten annuleren. We
hopen dat deze ingrijpende maatregel het gewenste
resultaat heeft waardoor we in januari 2022 weer mogen
starten met volledige klassen en lesgroepen. Ook houden
we rekening met andere scenario’s. Begin januari
verwachten we meer informatie. We houden u op de
hoogte!

2021 een terugblik:
We moesten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.
De kerstvakantie staat voor de deur en 2022 kondigt zich aan. Met trots kijk ik terug op het afgelopen
jaar en op wat we samen bereikt hebben.
Trots op onze leerlingen die veerkracht tonen en vrolijk zijn. Zij brengen energie en levendigheid in
onze school. Ook in dit vreemde jaar met onverwachte wendingen en ingrijpende periodes.
Zeker ook trots op onze medewerkers: de docenten, mentoren, leerlingbegeleiders,
onderwijsassistenten, conciërges en collega’s in de ondersteunende diensten. Op de flexibiliteit, het
doorzettingsvermogen en de saamhorigheid. Steeds weer aanpassen aan nieuwe omstandigheden…
het is ons gelukt. Soms met vallen en opstaan.
En natuurlijk ook trots op u, de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.
Samen met u vormen we de driehoek: leerling – ouders – school. Door
samen op te trekken, in gesprek te blijven, vertrouwen te geven, de leerling
centraal te stellen en te zorgen voor een solide basis.
Opstaan en weer doorgaan in 2022. We gaan er een mooi jaar van maken.
Namens alle medewerkers van het Elde College wens ik u en uw gezin een
fijne en ontspannen kerstvakantie en alle goeds voor het nieuwe jaar.
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Wat mag in de etalage?
Deze vraag stellen we in gesprekken met docenten en vaksecties.
Waar ben je trots op met betrekking tot jouw vak? Wat gebeurt
tijdens de lessen in de klassen? Wat maakte indruk?
In de nieuwsbrieven zullen we steeds twee nieuwe etalages
beschrijven. Op deze manier krijgt u een kijkje in de school en in
de lessen.

Etalage Economie De cijferverzekering
Je kunt tijdens de lessen natuurlijk uitleggen wat het basisprincipe van een verzekering is, maar je
kunt het de leerlingen ook laten ervaren. Dat doet de sectie economie met het voorbeeld de
cijferverzekering (uit de methode Cumulus). Leerlingen kunnen zich verzekeren van een hoger cijfer
bij een tegenvallende score. Maar daarvoor moet je natuurlijk een premie betalen en aan de
polisvoorwaarden voldoen. Het werkt als volgt:

Wat zou u doen? En wat zou de eindconclusie van onze leerlingen zijn
geweest? Vraag het thuis eens aan uw zoon of dochter.

Etalage wiskunde: de csev
Bij het vak wiskunde is de csev ingevoerd: de continue summatieve evaluatie. Het is belangrijk dat
leerlingen voortdurend zicht houden op hun eigen leerproces, op tijd om verdere uitleg of oefening
kunnen vragen en met vertrouwen de afsluitende toets maken. De docenten wiskunde hebben voor
ieder leerjaar afgestemd hoe het leerproces gevolgd wordt: bijvoorbeeld door middel van
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voortgangstoetsen of huiswerkevaluatie. De score die
bij ieder summatief evaluatiemoment behaald is,
wordt verdisconteerd in de beoordeling van de
eindtoets.

Van podcast naar interview
Aanleiding: Een podcast van het radioprogramma OVT over de vluchtelingencrisis in de grensstreek
van Belarus – Polen roept vele vragen op in vwo 5. Docent Michelle Gimbrère heeft daarom Linda
Polman benaderd en gevraagd of ze het gesprek wilde aangaan met de leerlingen. Ze reageerde
meteen heel enthousiast.
Interview
Linda Polman, onderzoeksjournalist en
schrijfster van onder andere “Niemand wil ze
hebben” was maandag 6 december jl. te gast bij
5 VWO van het Elde College. De leerlingen
hebben de mogelijkheid gehad om vragen te
stellen en het gesprek over het
vluchtelingenprobleem op de grens van Polen
en Belarus aan te gaan. Na het luisteren van een
podcast van Polman zijn er met de hele klas
vragen bedacht die ze graag beantwoord wilden
hebben door Polman.
Wat was uw motivatie om een boek te schrijven over dit onderwerp?
‘Motivatie lag er al lang’, vertelde Polman. Ze was betrokken bij vluchtelingenkampen in het
buitenland en zag hier hoe vluchtelingen werden geholpen en hoe het beschikbare geld werd
verdeeld over de vele kampen. ‘Europa besteedt veel geld aan het helpen van vluchtelingen, maar
vooral voor vluchtelingen uit landen die bondgenoten zijn van de EU. Andere landen krijgen weinig
hulp en worden aan hun lot overgelaten.’ Ze is gaan uitzoeken of Europa dit in het verleden eerder
heeft gedaan en hieruit is het boek “niemand wilt ze hebben” voortgekomen.
Vind u dat Lukashenko een goed politiek spel speelt en welke rol speelt de media in het verhaal?
Lukashenko wist van tevoren dat vluchtelingen niet geaccepteerd zouden worden en dat ze met
geweld bestreden zouden worden; hiermee wilde hij laten zien dat Europa vluchtelingen niet
accepteerden. Desalniettemin heeft Polen er een goede reputatie aan over gehouden, ze hebben
immers deze “hybride oorlog” weten te voorkomen. Ook de media speelt een grote rol in het verhaal
vervolgt Polman. Naast integere journalisten zijn er ook journalisten die erop uit zijn om
vluchtelingen in een kwaad daglicht te plaatsen. Aan de andere kant zijn er ook media die laten zien
hoe zielig de vluchtelingen zijn. Polman hoopt dat er ook media zijn die dieper in het verhaal duiken,
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journalisten die kijken hoe de politiek deze mensen gebruikt om hun doel te bereiken. ‘Helaas zijn de
meeste media eropuit om een mening bij mensen te ontwikkelen, zowel positief of negatief over de
vluchtelingen.’
Hoe denk u dat de EU het vluchtelingenprobleem het beste kan oplossen?
Volgens Polman is de beste oplossing het verminderen van de wapenhandel vanuit Europa; de
wapens die verkocht worden, zorgen bijvoorbeeld voor oorlogen en het versterken van de macht van
dictators. Dit zorgt voor miljoenen vluchtelingen per jaar richting Europa.

Een andere oplossing zou zijn dat Afrikaanse producten toegelaten worden op de Europese markt.
Als de EU dit toelaat kunnen ze eerlijk handeldrijven in Afrika, wat leidt tot minder armoede én
minder vluchtelingen. Veel vluchtelingen zijn immers ‘armoede vluchtelingen’.
Advies
Polman heeft het boek vooral geschreven voor de ‘grijze groep’, de groep die niet zeker weet wat ze
vindt van de situatie. Polman deelt argumenten, feiten en verhalen om deze groep over te halen om
anders te gaan kijken naar vluchtelingen. Helaas is dit niet helemaal gelukt. Het boek wordt namelijk
vooral gelezen door de groep mensen die wordt beschouwd als de ‘vluchtelingenknuffelaars’.
Aan de jongeren besluit Polman met het advies: ‘Blijf
nadenken, blijf kritisch! Denk voor je zelf en geloof niet
alles wat je verteld wordt. Veel van wat verspreid wordt
is namelijk helemaal niet waar. Verdiep je in wat je om
je heen hoort, leest en ziet. Probeer te zoeken wat er
werkelijk aan de hand is, in plaats van klakkeloos mee
roepen met de rest van de wereld’.

Geschreven door Jonah van Kempen (V5BT)

Escape Den Bosch
Door corona vonden er vorig schooljaar geen buitenschoolse activiteiten plaats. Om voor havo 5
toch een leuke activiteit te kunnen organiseren werd er op donderdag 25 november een Escape
Den Bosch gehouden.
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Na het derde lesuur vertrokken de leerlingen op eigen gelegenheid naar het centrum van Den Bosch.
Ondanks de regen in het begin zijn de leerlingen vol goede moed en met een chocoladeletter en iets
te drinken op pad gegaan. In Den Bosch probeerden de leerlingen in groepjes van 4 of 5 uit de stad
‘te ontsnappen’ door onderweg allerlei opdrachten uit te voeren. Ze kwamen daarbij op
onverwachte en onbekende plekjes van
Den Bosch en leerden daarmee de stad en de
geschiedenis van Den Bosch nog beter kennen.
Na een paar uur hadden we een winnend
groepje: Jens, Jim, Maud, Tobey en Lizzy wisten
als eerste te ontsnappen! De originele en
praktische prijs, ‘De snipperuren’, werd
enthousiast in ontvangst genomen.
Mentoren H5

Ondernemersklas Elde College verrast Elde medewerkers met originele
Sinterklaasattentie.
Vierentwintig leerlingen uit de ondernemersklas van havo 4 kregen de opdracht: bedenk een
Sinterklaasattentie en zorg ervoor dat dit ook gemaakt en uitgedeeld kan worden. Binnen twee
maanden lag er voor 320 medewerkers en vrijwilligers een verrassend geschenk klaar: het spel ‘Wie
is het’ met versnaperingen en een gedicht.
Op 2 december was het zo ver. De leerlingen uit de ondernemersklas mochten eindelijk hun attenties
uitreiken aan de medewerkers van het Elde College. Gewapend met karren, lachende gezichten en
veel lawaai werden alle postvakjes in no time gevuld. In de vakjes vonden de medewerkers een
originele Sinterklaasverrassing in een kleine juten zak met daarin alle benodigdheden voor het spel,
met een pak pepernotenmix voorzien van een mooi gedicht.

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

NPO = nationaal programma onderwijs
U kreeg al eerder informatie over het Nationaal Programma Onderwijs. De scholen hebben extra
budget gekregen waardoor leerlingen eerder ontstane vertraging in kunnen lopen. Daarbij focussen
we op drie aandachtsgebieden:
• Leerprestaties en vaardigheden
• Sociale ontwikkeling
• Welbevinden
Leerlingen kunnen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) keuzes maken bijvoorbeeld: keuzelessen,
studeren onder toezicht, begeleiding bij plannen en organiseren. In deze nieuwsbrief treft u een
voorbeeld aan van de manier waarop we de extra gelden inzetten.
We constateerden dat enkele leerlingen uit de examenklassen (t)vwo en havo onzeker waren en
stress hadden. Natuurlijk willen we voorkomen dat hun prestaties hieronder zouden lijden, maar
vooral staat het welbevinden van de leerlingen centraal. Vandaar dat we deze leerlingen de
onderstaande training hebben aangeboden:
Stressrelief
Veel leerlingen op middelbare scholen ervaren stress, zeker in deze uitdagende tijd. Dit uit zich in
lusteloosheid, slecht slapen, irritatie, negatieve gedachten, spanning, etc.. Het is belangrijk om hier
aandacht voor te hebben. Daarom wordt er in de bovenbouw een driedelige workshop ‘stressrelief’
verzorgd door Lotte van der Heijden, holistisch coach (www.lottevanderheijden.nl). De leerlingen
maken kennis met mindfulness en ervaren hoe het is om (nog meer) in contact te komen met hun
lichaam, emoties en gedachten. Zij krijgen tips en oefeningen om in hun alledaagse leven en tijdens
stressvolle momenten toe te passen.
De leerlingen die deelnamen waren enthousiast en hebben duidelijk ‘relief’ ervaren. Ook in januari
starten we weer met deze workshops.

Webinars voor ouders (en leerlingen) over studiekeuze en studeren op een
hbo of universiteit.
De Universiteit van Wageningen verzorgt/verzorgde zes webinars rondom studiekeuze en studeren
op een hbo of universiteit.
Leerlingen en ouders kunnen aan een of meerdere webinars deelnemen.
Elk webinar heeft een eigen thema. Het gaat hierbij niet om een bepaalde opleiding of
opleidingsinstituut maar breed over het hoger onderwijs.
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De volgende webinars worden dit schooljaar nog geven:
12 januari 2022 Aanmelden Twijfelen aan je studiekeuze.
16 februari 2022 Aanmelden Doorstromen van hbo naar de universiteit.
16 maart 2022 Aanmelden Alles over geldzaken.
De twee eerder gehouden webinars kunt u nog terugkijken:
19 oktober 2021 Studeren is (ook) groeien als mens Terugkijken
17 november 2021. Je interesses ontdekken Terugkijken
Wim Verhagen, decaan (t)vwo
Nannie Vink, decaan havo

