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NIEUWSBRIEF VMBO, PRAKTIJKONDERWIJS
& LOCATIE SINT-MICHIELSGESTEL
Sectordirecteur Harm Deiman
Onderweg naar Kerst 2021
Als er op één competentie sterk beroep is gedaan de laatste
maanden, dan is het wel flexibiliteit. Onze leerlingen, docenten en
ook u ouders & verzorgers hebben gedaan wat nodig was om het
onderwijs open te houden. En het is ons bijna gelukt.
Natuurlijk vielen er lessen uit omdat de docent of uw kind ziek of in quarantaine was. En ja, online
aansluiten bij een normale les is niet ideaal, maar we hebben het onderwijs draaiende weten te
houden. Jammer genoeg is het ons niet gegeven om het kalenderjaar ‘normaal’ af te sluiten.
Het is ons wel gelukt om groep 7 & 8 leerlingen uit het basisonderwijs kennis te laten maken met het
Elde College tijdens onze voorlichtingsavonden. Deze zijn druk bezocht en samen met onze eigen
leerlingen en collega’s hebben we mooie dingen gemaakt. Ouders hebben ondertussen informatie
over onze school ontvangen. Kortom een waardevol onderdeel van de oriëntatie op een toekomstige
school.
Voor de zittende leerlingen waren de driehoeksgesprekken (onderbouw) en 10-minutengesprekken
(bovenbouw) erg belangrijk. “Wie ben ik en draagt wat ik doe bij aan mijn ontwikkelpad?” zijn bij die
gesprekken de kernvragen. Onze leerlingen krijgen steeds meer inzicht door hun cijfers, reflectie en
feedback van klasgenoten/docenten/ouders & verzorgers.
Heeft u in de lokale- en sociale media onze activiteiten gezien? De escape-bus staat op ons terrein en
wordt klaar gemaakt voor gebruik. De chocoladeletters zijn overgedragen aan de voedselbank en er
is voorlichting gegeven over gamen en alles wat daarbij hoort.
Heeft u zelf nog een idee wat past bij het Elde College? Laat dit ons dan vooral weten. Wij zoeken de
verbinding graag.
Namens alle medewerkers van het Elde College wens ik u een hele mooie kerst en een prachtig 2022
toe.
Harm Deiman
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Elde College Sint-Michielsgestel
Excursie Beekse Bergen leerjaar 1
Op donderdag 11 november zijn we met onze eerstejaarsleerlingen van locatie Gestel weer naar
safaripark Beekse Bergen geweest.
Hoogtepunten waren de bus- en bootsafari. De leerlingen hebben tijdens de excursie vragen en
opdrachten gemaakt. Daarnaast mochten ze foto’s maken ter voorbereiding op de opdracht om alle
gevonden informatie te verwerken in een presentatie. Daarin mogen de leerlingen elkaar dan wat
vertellen als echte Ranger.

Kerstballen Elde Gestel
Op woensdag 15 december hebben drie leerlingen van MKG1b, Elde College Gestel,
een envelop met 18 kerstballen – met daarin een kerstgroet – overhandigd aan Marcel
Vaupell van Ontmoetingshuis De Beemden in Gestel. Deze kerstballen worden
verspreid in het huis opgehangen in verschillende kerstbomen.
Afgelopen week hebben meerdere klassen van Elde Gestel kerstballen met kerstgroeten gemaakt.
Onder andere het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zal deze week een bezoekje van een klas en
de mentor ontvangen.
Op de foto ziet u Lenneke, Wies en Luna van MKG1b met de heer Vaupell,
welzijnsmedewerker. De ballen werden enthousiast en dankbaar
ontvangen. Mooi initiatief vanuit Elde Gestel.

Klimactiviteit LO2 leerjaar 4
Op maandagmiddag zijn we met de LO2 groep, leerjaar 4 van de locatie Gestel naar Neoliet in Tilburg
geweest.
Hier kregen de leerlingen uitleg over klimmen en zekeren. In groepjes van drie zijn ze aan de slag
gegaan. Het was even wennen om op elkaar te kunnen vertrouwen en de hoogte die je durfde te
klimmen steeds te verleggen. Na anderhalf uur inspannend klimmen gingen de leerlingen voldaan
weer naar huis.
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Al met al een geslaagde activiteit waarin de leerlingen gezamenlijk hun horizon hebben verbreed,
grenzen hebben ontdekt en verlegd.

Trampoline activiteit LO2 leerjaar 3 en 4
Op maandagmiddag zijn we met de LO2 groep, leerjaar
3 en 4 van de locatie Gestel naar Jumpsquare in Veghel
geweest.
Hier kregen de leerlingen uitleg over verschillende
vormen van trampoline springen. Salto voor- en
achterover, trefbal op trampolines, hindernisbaan etc.
Na een clinic van een uur en een halfuur vrij springen, gingen de leerlingen voldaan weer naar huis.

ELDEWEEK van 8 tot en met 12 november
Leerjaar 1: week van respect
De ELDEWEEK is een combinatie van projecten en presentaties
waarbij de leerlingen in de ochtend deelnemen aan activiteiten
verbonden aan een thema. De middag wordt gebruikt voor
presentaties.
De leerlingen presenteren voor hun mentor, ouders en andere genodigden en vertellen hoe hun
leerproces verloopt. Aansluitend vindt er een oudergesprek plaats.
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Thema RESPECT
Respect voor de ander: elkaar accepteren, ieder in hun eigen waarde laten en
elkaar helpen waar nodig.
Samen sta je sterker dan alleen!

ACTIVITEITEN
In de Eldeweek hebben we verschillende activiteiten gedaan
rondom de respectweek zoals: over de streep, de
heldengame, de film ‘Spijt’ gekeken en omgaan met social
media.

GEZAMENLIJKE AFSLUITING
Op vrijdag hebben we de week gezamenlijk afgesloten in de
aula. Britt Harks (tweedejaars leerling) heeft een eigen
nummer geschreven over haar pestverleden. Dit lied heeft
ze gezongen en ze heeft ons meegenomen in haar eigen
verhaal.
Leerjaar 2: week van de Duurzaamheid
Afgelopen Eldeweek hebben de tweede klassen van VMBO zich verdiept in het thema duurzaamheid.
De leerlingen hebben deze week diverse opdrachten uitgevoerd in het thema duurzaamheid met als
doel om de leerlingen bewust te maken over duurzaamheid: welke invloeden van buitenaf spelen en
hoe jezelf de aarde een handje kunt helpen.
Zo hebben de leerlingen in groepjes afval geprikt, kunstwerkjes gemaakt met afval en verschillende
workshops gevolgd.
Tot slot zijn de leerlingen een dagje naar het Natuurmuseum in Tilburg geweest. Hier hebben de
leerlingen een tour gekregen en verschillende opdrachten uitgevoerd.

Presentatieweek T2
Tijdens Eldeweek 2 hebben de leerlingen uit klas T2 A/B/C een presentatie gegeven over hun eigen
voortgang. Zij hielden deze presentatie voor (één van) hun ouders, in sommige gevallen een
vriendje/vriendinnetje en uiteraard voor ons als mentor. Alle leerlingen hadden dit in klas 1 al
meerdere keren gedaan. Voor de eerste keer hebben we hieraan een vervolg gegeven, door dit in
klas 2 op te pikken. Na de presentatie hielden we een driehoeksgesprek (leerling/ouder(s)/mentor).
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Daarbij keken we naar de behaalde cijfers en de resultaten van de klimaatschaal/SIGA. Afsluitend
was er ruimte voor vragen en/of opmerkingen, vanuit de verschillende partijen.
Voor elke leerling werd (maximaal) een halfuur gepland in de middag, tussen 13.00 en 17.00 uur. ’s
Ochtends hadden ze workshops gevolgd bij verschillende (praktijk-)afdelingen. Het was fijn dat we de
planning zelf konden maken. Ouders gaven aan ons een aantal momenten door, waarop zij konden
komen. Vervolgens maakten wij een rooster met tijdstippen, waarop we de leerling en ouder(s)
zouden ontvangen.
De leerlingen hadden een PowerPointpresentatie gemaakt om hun voortgang te laten zien. Wat
vinden zij zelf dat goed gaat en wat verdient meer aandacht om te kunnen verbeteren? Leerlingen
hadden mooie presentaties gemaakt, waarbij zij hun creativiteit lieten zien. Sommige presentaties
zagen er minder mooi uit, maar werden wel goed gepresenteerd. Een enkele leerling had maar een
gedeeltelijke presentatie, omdat er iets mis was gegaan met het opslaan.
De meerwaarde van deze manier van presenteren, is dat de leerlingen zelf laten zien hoe het op
school gaat. Tijdens de eerdere ouderavonden werd toch meer over dan met de leerlingen
gesproken. Je merkt dat dit door ouders gewaardeerd wordt. De leerling staat op deze manier echt
centraal.
Tijdens Eldeweek 3 zullen de leerlingen een tweede presentatie geven. Op basis van doelstellingen
die ze tijdens deze presentatieweek gemaakt hebben. Daardoor worden de leerlingen meer eigenaar
van hun persoonlijke groei!

Elde-uren leerjaar 2
Dit schooljaar organiseren we voor het eerst Elde-uren. Leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven.
Ze kunnen kiezen uit allerlei creatieve en actieve workshops. Iedere workshop duurt vier weken. Dus
vier weken lang, twee uur losgaan tijdens een workshop naar je keuze.
Dat is niet alleen voor de leerlingen leuk… maar ook voor onszelf.
Tijdens de reguliere lessen zitten we toch een beetje vast aan onze leerlijn, de lesmethode of het
proefwerk wat eraan komt. Nu kunnen wij, de docenten, ook helemaal los. Leuk!
Dan vraagt u zich misschien af: wat wordt er dan aangeboden?
Denk aan Thais koken, meubels maken van pallethout, portret
fotograferen of lino snijden.
Dat laatste? Dat heb ik mogen doen. Heerlijk!
Ik heb aan dertig leerlingen het lino snijden mogen leren. We zijn
klein begonnen. De eerste les hebben we een letter uitgesneden,
vooral om het gutsmes onder controle te krijgen. “Van je af snijden!”
was mijn mantra tijdens deze eerste les. Er werd ontzettend hard gewerkt. Alle leerlingen hebben
een letter uitgesneden, vaak hun voorletter. Stuk voor stuk waren ze enthousiast met het
eindresultaat.
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De volgende les hebben we ideeën bedacht en schetsen gemaakt. Iedere leerling werkte op een stuk
linoleum van 20x20 centimeter. De ideeën liepen ontzettend uiteen. De ene leerling maakte een
abstracte voorstelling, de ander een grote Donald Duck met een explosie in de achtergrond.
Sommige leerlingen maakten iets na van foto, andere gingen helemaal op in hun eigen fantasie.
Ik was zelf vooral bezig met het plakken van pleistertjes, want het snijden met een gutsmes vraagt
om concentratie… en dat was soms ver te zoeken. Veel te gezellig, zo’n club jonge kunstenaars.
Drie lessen later hebben we alles afgedrukt met verschillende kleuren blockprint inkt. Alle leerlingen
waren blij met het eindresultaat. De afgedrukte werkstukken kregen ze mee naar huis. Ik heb daarna,
trots als een pauw, alle werkstukken afgedrukt op één groot vel. Dat grote kunstwerk moet nog een
plekje vinden om tentoongesteld te worden.
Ik kijk, net als mijn collega’s, terug op een paar mooie Elde-uren.

Keuze-uren TL leerjaar 4
Het vierde jaar is een bijzonder en soms zelfs spannend jaar: de leerlingen gaan hun tijd op het Elde
College afsluiten en werken toe naar het eindexamen in mei.
In het eindexamenjaar hebben de leerlingen allerlei leuke
vakken, waarvan ze de meeste zelf hebben mogen kiezen.
Iedere vak staat in principe vier keer op hun weekrooster: drie
keer zijn dit vaste lesuren, één keer is het een keuze-uur.
Dit keuze-uur is nieuw dit jaar: de leerling mag kiezen om dit
uur te volgen bij de vakdocent (voor extra uitleg bijvoorbeeld)
of om dit uur zelfstandig te gaan werken in het
Openleercentrum. Een ideaal moment om huiswerk te maken
of om te leren voor een toets.
Een leerling mag de uren plannen in tussenuren op zijn rooster, maar ook op momenten dat er een
keuze-uur ingeroosterd staat. En heeft hij een keer een onverwachts tussenuur? Dan kan hij dus ook
één van zijn keuze-uren inplannen!
Het inplannen van de keuze-uren gaat heel gemakkelijk: in de Zermelo roosterapp op de telefoon.
Hierop kan een leerling niet alleen het rooster in de gaten houden, maar ook zijn of haar keuze-uren
inplannen! Superhandig, want de app geeft meteen ook aan hoeveel uren de leerling nog moet
inplannen.
Dit is de keuzevrijheid die de vierdeklasser dit jaar krijgt. Hij kiest de momenten voor zijn keuze-uren
en bepaalt dus voor een deel zelf zijn rooster. De coach (en eventueel de vakdocent) kijkt mee, geeft
advies en stuurt bij als dat nodig is.
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Pilot transitie van mentor naar coach
Afgelopen schooljaar zijn we ook in het Team VMBO G/T 2, 3 en 4 begonnen met de transitie van
mentor naar coach. Omdat het hier een pilot betreft, verzamelen we dit jaar veel informatie en
bekijken we ‘on the job’ wat bij de leerling en bij ons team het beste past.
Gestart met 60 leerlingen verdeeld over 3 coaches in leerjaar 2. In de bovenbouw 165 leerlingen,
verdeeld over 11 coaches.
Nadat de verdeling gemaakt is, hebben we kennisgemaakt met ons coachgroepje. Op basis daarvan
hebben we samen een plan opgesteld hoe we de komende periode ten strijde trekken met dit jaar
als groot doel: overgaan naar een volgende klas, dan wel een diploma, waarbij iedere leerling het
gevoel heeft dat hij/zij ertoe doet!
Samen met de leerling stellen we grote en kleine doelen op, zodat de leerling mede-eigenaar wordt
van het proces. De leerling notuleert en deze notulen gebruiken we vervolgens als onderlegger voor
de ouderavonden.
Gedurende deze pilot houden wij ook goed bij wat de tops zijn en waar de verbeterpunten liggen, om
zo in de komende jaren een goede basis neer te leggen voor toekomstige leerlingen in ons team.
In klas 2 hebben we voor het eerst leerling-presentaties gezien, wat vaak een verademing was om
naar te kijken en te luisteren. Leerlingen hadden hun best gedaan om te laten zien wat afgelopen
periode heeft gebracht en wat de komende periode zal gaan worden.
Hopelijk kunnen wij ook snel zo’n presentatie maken met al onze successen en toekomstige ideeën.
We houden jullie op de hoogte!

Praktijkonderwijs: ‘De Plak’ op de schop
De schooltuin van ‘De Plak’ (locatie F) wordt gerenoveerd. Hoe mooi is het als bomen opnieuw
geplant kunnen worden en niet gelijk met de kettingzaag kort worden gemaakt?
Op de foto’s zie je hoe leerlingen van Praktijkonderwijs een boompje (Viburnum Opulus) hebben
gerooid en plantklaar hebben gemaakt.
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Fruitbomen planten door Praktijkonderwijs leerjaar 2, 3 en 4
De groene afdeling van afdeling praktijkonderwijs is gevraagd om te helpen met
het planten van fruitbomen. Een supermooie klus waar we met groene
leerlingen de hele schooldag aan gewerkt hebben. Leerlingen van zowel
leerjaar 2, 3 en 4 hebben samengewerkt en met zijn allen ervan geleerd.

Sterk Techniek Onderwijs
Steeds meer worden de invloeden van Sterk Techniekonderwijs zichtbaar in ons onderwijs, want
technologie raakt meer en meer verweven in ons leven en dus ook in het onderwijs.
Ons doel is om steeds meer kinderen te inspireren voor de techniek en de technologie die ermee
samenhangt. Dat betekent niet dat alleen leerlingen die kiezen voor de profielen BWI en PIE in
aanraking komen met ‘techniek’.
Tegenwoordig wordt gebruikgemaakt van ‘techniek’ binnen alle profielen en sectoren. Denk hierbij
aan het gebruik van robotica, Augmented Reality, drones, computertechniek, enz. De
techniek/technologie is in toenemende mate verweven in onze samenleving, men maakt steeds
vaker (on)bewust gebruik van de ‘techniek’.
Een kleine greep van wat er in ontwikkeling is en al toegepast is:
• Groen: tuinen ontwerpen in 3D-tekenprogramma
en met drones leren vliegen.
• Zorg & Welzijn: keuzevak Zorgtechnologie
• PIE: duurzame energie en domotica
• Natuur & Techniek: programmeren met microbit
• Praktijkonderwijs Horeca & Bakkerij:
chocolademachine, speculaasmachine
• Dienstverlening & Producten: programmeren met
Lego Mindstorms, Hologramventilator
• Escapebus
• Podcast
• Lasersnijden
De rest van het schooljaar gaat er nog een hoop ontwikkeld worden en staat er nog veel meer op het
programma: wordt vervolgd!
Misschien een leuke tip voor in de kerstvakantie als je aan de slag wil met programmeren. Kijk op de
onderstaande internetpagina’s en leer de basisprincipes van programmeren:
•
•
•

Met Scratch kunnen kinderen leren programmeren. Ben je op zoek naar uitleg, kijk dan eens
op Scratchweb.nl. De app Scratch jr. is een Engelstalige app bij deze website.
Robomind is een eenvoudige Nederlandstalige programmeeromgeving waarmee je een
virtuele robot kunt programmeren. Je kunt het 30 dagen gratis uitproberen.
Code Monster is in het Engels. Het gaat om eenvoudige opdrachten in Javascript en is
gericht op actie en leren door ‘trial and error’: wat je kind invoert, zie het direct toegepast.
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Praktijkonderwijs Bakkerij: chocolademachines

Vmbo Techniek: afdeling PIE
Wat is PIE?
P is van Produceren (metaaltechniek)
I is van Installeren (installatietechniek)
E is van Energie (elektrotechniek)
Tijdens het derde leerjaar werken de leerlingen aan de profieldelen PIE. Dit zijn: Installeren en
Monteren - Ontwerpen en Maken - Bewerken en verbinden van Materialen - Besturen en
Automatiseren.
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Eind leerjaar 3 maken de leerlingen het landelijk PIE examen. In
het vierde leerjaar mogen de leerlingen keuzedelen kiezen. Waar
ligt je interesse? Dit jaar hebben wij er twee nieuwe keuzedelen
bij: Werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud en
Duurzame energie (foto).
Totaal hebben wij nu vijftien keuzedelen waar de leerling er vier
uit kiest:
Keuzedelen P
•
•
•
•
•
•

Plaat- en constructiewerk
Booglasprocessen
Praktisch Booglassen
Verspaningstechnieken
CNC technieken
Werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud

Keuzedelen I
•
•
•
•

Drinkwater en Sanitair
Koudetechniek
Dakbedekking
Klimaattechnologie

Keuzedelen E
•
•
•
•
•

Utiliteitsinstallaties
Woon- en kantoortechnologie
Domotica en automatisering
Duurzame Energie
Werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud

Wij hebben ook een samenwerking met KW1C met de keuzedelen CNC technieken, Koudetechniek
en Duurzame energie. Wij bieden op het Elde College de basisstof aan. Op het ROC krijgen de
leerlingen verdieping. Met de Leijgraaf en het Summa hebben wij ook overleg.
Onze vierdejaars PIE leerlingen lopen het gehele schooljaar eendagsstage op donderdag. De stages
zijn bij diverse bedrijven in de regio. Veel leerlingen houden hier een leerwerkplek aan over voor hun
vervolgopleiding.
Voor dit schooljaar hebben wij weer veel nieuwe lesmaterialen en nieuwe werkplekken aangeschaft
om zoveel mogelijk ‘met de tijd mee’ te gaan.
Inmiddels beschikt PIE over de nieuwste leermiddelen zoals een lasersnijder, TIG lasapparaten, CNC
draaimachine, 3D printer, duurzame energie (zonnepanelen, warmtepomp en windmolen), Domotica
(klik aan, klik uit) en een complete badkamer welke door Van Thiel Optimaal gesponsord is.
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Bij I en E zijn wij op dit moment bezig het lokaal overzichtelijker in te richten
voor de leerlingen en docent. Bij P zijn we met de keuzedelen Plaatwerk en
constructie en Praktisch booglassen bezig met het
vervaardigen van zelf ontworpen tuinhaarden. Ook
zijn wij steeds op zoek naar uitdagende
werkstukken. Deze tuinfakkel zit nu in de
ontwerpfase.

Techniek heeft de toekomst!
Afdeling BWI knapt een Engelse telefooncel op
En dan komt er een verzoek uit de B vleugel. We hebben een Engelse telefooncel
en die moet rood worden. Wij, de meubeldocenten, vinden dat zonde. Een waar
kunstwerkje rood schilderen, maar goed de opdrachtgever beslist. Dus gaan
onze (toekomstige) schilders aan de gang omdat deze opdracht in hun
examenprogramma past.
Nadat de opdracht voor de leerlingen is uitgelegd zijn ze begonnen met
ontvetten, schuren en afplakken.

Hier zijn ze bezig om de cel in de grondverf te zetten 

De voorlaklaag 

Het eindresultaat 

Nu moet de binnenkant nog geschilderd worden,
maar dat gaat dit jaar niet meer lukken.
Dat is voor 2022.
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Samenwerking Zorg & Welzijn en Praktijkonderwijs
Leerlingen van afdeling Zorg en Welzijn zijn begin
december in de wijk rondom het Elde College
langs de deuren gegaan met koekjespotten
gemaakt door leerlingen van Praktijkonderwijs. In
deze pot zit alles wat ze nodig hebben om zelf
lekkere American cookies te maken, inclusief een
recept.
Hiermee willen wij de buurt iets aanbieden voor
de mogelijke parkeer- en geluidsoverlast die we
als school hebben veroorzaakt dit jaar.

Zorg & Welzijn: keuzemodule Traiteur
De afgelopen periode zijn enkele leerlingen leerjaar 4 Z&W in de keuken
van de heer Bemelmans gestart met de keuzemodule Traiteur.
In deze lessen leren de leerlingen vooral verschillende
bereidingstechnieken kennen en komen ze in contact met eetgewoontes
en gerechten uit andere culturen. Tijdens deze lessen komen er veel
gastdocenten langs die ieder op hun eigen gebied specialist zijn in het
maken van een bepaald soort eten in een bepaalde cultuur. Leerlingen
krijgen zo een kans om hun denk- en zichtveld te vergoten en
geïnspireerd te raken door eten en de toepassingsmogelijkheden ervan.
De heer Bemelmans: “Als (mogelijk toekomstige) traiteur ben je steeds op zoek naar creatieve en
spannende combinaties, die ervoor zorgen dat mensen over je praten en naar je terug willen komen
voor meer. Ik hoop dat ik de leerlingen dit op deze manier kan meegeven...”.

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

Hi-tech science en design binnen Groen
Vlak voor de herfstvakantie hebben we met team
Groen (PRO en VMBO) weer een geslaagde
ontwikkelmiddag gehad. Op deze dagen leggen we
de basis voor de vernieuwingen binnen het groen
onderwijs. Tijdens deze laatste bijeenkomst hebben
we met elkaar gekeken naar welke ontwikkeling we
de leerling door willen laten maken en hoe wij de
leerling daarbij kunnen ondersteunen.
We gaan werken met de Groene Werelden. Werelden waarover je op de website groenpact.nl meer
informatie kan vinden.
Na een ontwikkelmiddag hebben we afgesproken om vanaf volgend schooljaar te gaan werken met
vijf van deze acht Groene Werelden, namelijk:
•
•
•
•
•

Hi-tech, science & design
Mens en dier
Voeding
Productie en wereldhandel
Natuur, leefomgeving & klimaat

Eén van de projecten die we binnen de groene wereld van Hi-tech, science & design gaan uitvoeren,
is een gewasanalyse met een drone. Hierbij maken de leerlingen kennis met precisielandbouw. Bij
precisielandbouw maken bedrijven efficiënt gebruik van bepaalde technologieën, zoals een drone,
GPS of robotisering met als doel een optimalere oogst.
Met een aantal leerlingen van Groen zijn we dit project gestart door ze eerst te leren vliegen met een
drone. Nadat ze de skills in de vingers hebben, gaan we naar een bedrijf om daar foto’s en video’s te
maken van een gewas. Vervolgens brengen de leerlingen in kaart of dit gewas goed groeit en of er al
dan niet bepaalde ziektes in zitten, zodat dat er een hele precieze behandeling plaats kan vinden.
Daarnaast maken leerlingen kennis met verschillende branches binnen de agrarische sector die
precisielandbouw toepassen. Volgend schooljaar wordt dit één van de keuzevakken die we gaan
aanbieden binnen het Groene profiel.

