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NIEUWSBRIEF VMBO, PRAKTIJKONDERWIJS
& LOCATIE SINT-MICHIELSGESTEL
Sectordirecteur Harm Deiman
“Onderweg naar Carnaval 2022”
De komende dagen mogen we weer carnaval vieren, wel met
beperkingen. Iedereen is inmiddels toe aan een beetje plezier en
afleiding.
De afgelopen weken waren bijzonder en zeer intensief. Veel
leerlingen en medewerkers hebben te maken gehad met
beperkingen. Lessen vielen uit of werden online uitgevoerd. Toch is het ons gelukt om het onderwijs
door te laten gaan. De meeste leerlingen hebben een vorm gevonden om het leren voort te zetten, al
was dat niet eenvoudig. Collega’s hebben online lessen gegeven en lessen overgenomen van elkaar.
Onze roostermakers hebben een mega klus geklaard, en ja niet altijd lukte het om een mooi rooster
te maken.
Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben, hebben we ingezet op extra lessen en maatwerk.
Ter voorbereiding op examens zijn we gestart met examentraining en trainingen mentale
voorbereiding op het examen. Na de vakantie gaan we daar mee door. We zetten in op
ondersteuning bij planning en huiswerkbegeleiding. Dit allemaal in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO).
Na de vakantie verwachten we dat de situatie geleidelijk aan weer meer “normaal” wordt. Toch
houden we ook rekening met afwezigheid van docenten en leerlingen. De roosters zullen geleidelijk
aan stabieler worden en we weten inmiddels dat de examens aangepast uitgevoerd gaan worden.
De school gaat weer open voor grotere groepen, zodat voorlichtingen weer op school kunnen
doorgaan. Denk hierbij aan profielkeuze, voorlichting reizen, Meierijstad on Stage, en nog veel meer.
Met deze nieuwsbrief laten wij zien waar we trots op zijn. Ook
laten we meer leerlingen aan het woord. Ik wens u veel leesplezier
en een mooie carnaval en/of voorjaarsvakantie.
Vriendelijke groet,
Harm Deiman
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Vertrouwenspersoon leerlingen
De vertrouwenspersonen voor de leerlingen hebben vertrouwelijke gesprekken gevoerd met enkele
tientallen leerlingen.
De leerlingen weten de interne vertrouwenspersonen te vinden. Meestal komen ze rechtstreeks,
maar ook wordt er door mentoren, docenten, conciërges, leerlingencoaches en / of teamleiders
gevraagd om eens met leerlingen te praten.
De gesprekken blijven beperkt tot één of enkele gesprekken. In sommige gevallen wordt
doorverwezen naar het zorg-adviesteam waarin professionele hulpverleners (schoolarts,
schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werk e.d.) aanwezig zijn als
ook medewerkers van het Elde College (zorgcoördinatoren, teamleiders
e.d.). In andere gevallen is soms contact met ouders wenselijk. Na
enige tijd hebben we dan weer een gesprek met desbetreffende
leerling om te kijken hoe het gaat.
Veelvoorkomende onderwerpen zijn: de scheiding van ouders, het
sociale welzijn, de thuissituatie en een negatief zelfbeeld.
De vertrouwenspersonen zijn:
• vmbo Schijndel: Babet Frissen
• havo/vwo Schijndel: Edmund Verhoeven
• Sint-Michielsgestel: Daniëlle Evans

Sterk Techniek Onderwijs
Meelopen in de praktijk bij Berco
Enkele weken geleden liepen de eerste vmbo-leerlingen mee in
de praktijk om zich te oriënteren op hun loopbaan. Op de foto is
een leerling uit klas B2C te zien die met een professioneel
geautomatiseerde borduurmachine een logo op een automat
maakt.
De pilot met buitenschools leren in de praktijk vindt plaats bij Berco in Schijndel. Leerlingen werken
twee ochtenden in de praktijk mee. Tijdens deze loopbaanoriëntatie ervaren leerlingen hoe het is om
te werken in de praktijk. Ze helpen mee met de productie van automatten en leren vaardigheden
zoals op tijd komen, samenwerken, veilig werken, werkverzorging en overleggen met collega’s.
Aan het eind van de ochtend evalueert Daan Donders (stagebegeleider van het vmbo) met de
leerlingen en het bedrijf hoe het is gegaan. Op deze manier ontdekt de leerling wat hem wel of niet
aanspreekt en wat hem goed afgaat. Ook wordt gekeken naar
wat de leerling lastig vindt. De eerste vier leerlingen zijn erg
enthousiast en hebben op succesvolle wijze ervaring in de
praktijk opgedaan.
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Elde College in het nieuws
Weekblad ‘De Brug’ (Sint-Michielsgestel): “Corona haalt creativiteit naar boven”
Daan de Goey uit klas TG3A vertelt: “Je krijgt af
en toe andere opdrachten”. Voor wiskunde
bijvoorbeeld maak je normaal gewoon
sommetjes. Nu moesten we daarnaast een
presentatie voorbereiden.”
Decaan Andrea van Kempen zag ook dat bij veel
leraren de creativiteit naar boven kwam. “We
hebben in het onderwijs nieuwe leervormen
ontdekt, vooral digitaal. Die ontwikkeling was er al, maar is door corona versneld en dat is een
blijvertje.”
Op de foto zie je naast Daan ook Cato Schoones uit klas HMG1A

Open Huis Elde College 2022
Open Huis locatie Sint-Michielsgestel ‘Elde Experience’
Op zondag 30 januari vond de online Open Dag op www.elde-experience.nl/sint-michielsgestel/
plaats.
Tijdens de activiteiten zoals Meet & Greet en Live Events kregen
groep-8 leerlingen en hun ouders een beeld van het Elde College
locatie Sint-Michielsgestel en ontmoetten ze docenten en
leerlingen.
Zelfs Flemming Viguurs, oud-artiest van Baby Blue, kwam langs
om te vertellen over zijn tijd op het Elde College.
Bekijk de video hiervan op https://elde-experience.nl/flemming-viguurs-elde-college/
Bovenstaande foto werd door een leerling tijdens het Open Huis in Sint-Michielsgestel gemaakt en
op Facebook/Insta gepost als aankondiging van het live event ‘Onderweg naar de brugklas’.

Open Huis locatie Schijndel: ‘Striptekenen’
Tijdens het Open Huis striptekenen op 21 januari gingen de leerlingen lekker actief aan de slag om
met de nodige tips en tricks hun stripfiguur tot leven te wekken.
De docent tekende live mee op een mousepad en begeleidde de leerlingen stap voor stap om vanuit
verschillende basisvormen hun stripkarakters op te bouwen.
Er werd volop geëxperimenteerd met het tekenen van verschillende emoties en natuurlijk werden de
stripfiguurtjes helemaal afgemaakt met een leuke outfit en een passend kapsel.
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Het resultaat… niet alleen onze (hopelijk) toekomstige leerlingen waren lekker creatief bezig maar
zelfs papa en zusje tekenden lekker mee 😊😊
100% geslaagd!

Elde College Sint-Michielsgestel
VMBO Leerjaar 1: thema
‘Waarnemen’
Bij het thema waarnemen
laten we leerlingen zelf
ervaren waarvoor we onze
zintuigen elke dag
gebruiken. Hiernaast een
impressie van wat er zoal
aan bod komt.

TG3A en TG3B tijdens de
les LOB (Loopbaan
Oriëntatie Begeleiding)
Leerlingen mochten elkaar
laten kiezen tussen
beroepen. Telkens kozen
ze wat het beste bij hen
past.
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Practicum varkenshart
leerjaar 4
Hiernaast laten enkele
leerlingen weten hoe ze
het practicum hebben
ervaren.

TL3 en TL4 ontleden een
koeienoog
Leerlingen mochten
tijdens de les biologie
verschillende onderdelen
bekijken, ook was te zien
wat bijvoorbeeld de lens
voor functie heeft in het
oog.

LOB Kiezen: Voorstelling “ Later begint nu”
Wij, leerlingen van TG3A en TG3B, hebben in de Eldeweek
voor het vak LOB en CKV een voorstelling gekeken. Deze
voorstelling ging over keuzes maken. Ik vond het erg leuk en
interessant om te kijken, ze hebben gezegd dat je keuzes
kan maken en dat niks fout is
wat je kiest. Ze hebben veel
verschillende dingen duidelijk gemaakt, dat je voor jezelf moet kiezen en
wat jij leuk vindt. Als een vriend of vriendin bijvoorbeeld zegt dat jij ook
economie moet kiezen, maar je vindt dat eigenlijk niet leuk, dan moet je
kiezen wat jij leuk vindt. Als ze echt goede vrienden zijn, maakt het hen
niet uit wat je kiest maar accepteren ze jouw keuze.
Groetjes, Romy Habraken TG3B
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Vmbo onderbouw Schijndel
Meneer Welvaarts licht de keuze-uren VMBO Onderbouw toe
Sinds dit jaar hebben de leerlingen VMBO onderbouw drie keuze-uren in de week. Standaard hebben
leerlingen twee uren in de week Engels, Nederlands en wiskunde. Daarnaast kunnen zij zich voor elk
vak één uur extra inschrijven. Dit is voor de meeste leerlingen niet verplicht. Of leerlingen moeten
komen, is gebaseerd op een advies. Leerlingen met een A-advies zijn niet verplicht om te komen,
leerlingen met een B-advies zijn nog steeds niet verplicht maar het wordt hen wel aangeraden.
Leerlingen met een C-advies staan onvoldoende voor het vak of hebben bijvoorbeeld een
onvoldoende gehaald voor een belangrijk proefwerk en moeten daarom verplicht komen.
De keuze-uren worden voor een deel ingevuld door de docent, maar voor een deel ook door de
leerlingen. Bij Engels, het keuze-uur dat ik geef, besteed ik de eerste helft van de les aan een
vaardigheid (meestal lezen of luisteren). De tweede helft van de les werken leerlingen aan het
huiswerk of geef ik extra uitleg wanneer leerlingen hier behoefte aan hebben. Omdat de klassen vaak
kleiner zijn dan een standaardklas, heeft de docent meer ruimte om leerlingen individueel te helpen.
De keuze-uren worden dus ingezet om leerlingen extra hulp te bieden.

Vmbo-T leerjaar 2-3-4
De keuze-uren in T4: wat vinden de leerlingen ervan?
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de keuzevrijheid die een vierdeklasser dit jaar krijgt.
Het idee achter het werken met keuze-uren is om de leerling die het wil of nodig heeft, extra uitleg of
ondersteuning aan te bieden. De leerling kiest zelf de momenten voor zijn keuze-uren en bepaalt dus
voor een deel zelf zijn rooster.
Een nieuwe manier van werken dus in de bovenbouw,
waarvoor ook het Openleercentrum (OLC) is
aangepast: de ruimte is groter geworden en er is
nieuw meubilair gekomen in plaats van de oude tafels
en stoelen. Zo creëren we eenvoudig individuele
werkplekken, maar ook flexibele groepjes voor de
leerlingen om (rustig) te overleggen.
Het OLC is bedoeld om in alle rust te werken in tussenuren, maar bijvoorbeeld ook om gemiste
toetsen in te halen.
Hoe kijken de leerlingen naar de nieuwe opzet en inrichting van het OLC? Hieronder enkele reacties
en tips van de ‘gebruikers’:
 De hoge tafels met krukken zijn echt heel fijn, zeker als je even afgezonderd wilt zitten.
 Mensen die toetsen moeten maken, zouden last kunnen hebben van de kinderen die aan de
andere kant zitten voor een keuze-uur.
 Ik zou een stel tafels weghalen, om meer rust in de ruimte te brengen.
 Ik vind dat de telefoons niet bij de leerlingen in de buurt moeten zijn, want er zijn ook kinderen
die dan niks gaan doen, niet de bedoeling dus.
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En wat vinden de leerlingen van de nieuwe manier van werken met keuze-uren? Een greep uit heel
uiteenlopende reacties:
 Vaak te veel mensen tegelijkertijd tijdens de keuze-uren. Ik zou zelf maximaal 15 tot 20 mensen
doen, want dan kun je je beter concentreren.
 Het aantal keuze-uren wat je moet inplannen, blijft soms een raadsel. Ik plan er juist meer in dan
dat ik eigenlijk hoef, omdat ik dat fijn vind voor huiswerk, even rust etc.
 Ik vind het keuze-uur heel fijn, want dan kan je je huiswerk en ander werk allemaal maken zodat
dat thuis allemaal niet meer hoeft.
 Niet iedereen is zo gemotiveerd om naar het keuze-uur te komen, want ik hoor wel eens van
mensen dat ze dan niet gaan komen etc.
 Ik vind dat iedereen zijn concentratie moet kunnen hebben tijdens het keuze-uur, maar niet
iedereen kan of heeft dit. Hierdoor kunnen andere mensen hun werk niet goed doen.
Heel verschillende reacties dus, waar we zeker wat mee kunnen, maar zeker ook wat mee moeten
gaan doen. Want niet alleen de leerlingen leren iedere dag wat bij, wij zeker ook!
Pilot ‘Van mentor naar coach’: wat vinden de leerlingen ervan?
Door een leerling T4:
“Vorig jaar zat ik in klas T3 en had ik een mentor. Als er een
probleem was, hoorde ik dat van hem. Als er een mededeling
was vertelde hij dat ook.
Dit jaar zit ik in T4 en heb ik een coach. Daarmee heb ik wel
een goede klik. Hij praat regelmatig met me, zeker als ik iets
ben vergeten of niet goed heb gedaan. We overleggen dan
hoe het anders had gemoeten, zodat ik er ook iets van leer.
Ook helpt hij met lesstof of het inhalen van toetsen.
Verder is er voor mij niet heel veel verschil met de mentor.
groeten M.”
Door een leerling T3:
“Pas geleden is er thuis iets niet goed gegaan, waardoor
ik het moeilijk vond om op school te concentreren. Mijn
coach heeft een paar keer contact gehad met mij en
mijn moeder en dat vond ik best fijn. Ik merk dat we
meer aandacht krijgen op het moment dat het nodig is.
Hopelijk is dit voor elke leerling zo. Verder laat de coach
mij mezelf zijn, maar doordat hij snel wat vraagt in de
les of op de gang, weet ik dat hij toch op mij let.
Vorig jaar had ik ook gewoon een mentor en die gaf les aan de hele klas. Ook daar deed ik goed mijn
best.
doei D.”
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Praktijkonderwijs
Wilgen knotten
Op maandag 7 februari, tijdens de groene praktijklessen, hebben de leerlingen geholpen met het
wilgen knotten. Hieronder zie je Delano Dekker, Roy van den Hengel, Jasper van Krieken en Tycho
van Bakel aan het werk.

Opleiding niveau 1 bakkerij
Leerlingen Praktijkonderwijs Schijndel zijn halverwege de unieke opleiding niveau 1 bakkerij. Wij zijn
één van de twee praktijkscholen in heel Nederland die deze opleiding op dit niveau aanbieden. Dit is
een opleiding op assistent-niveau waarbij de leerlingen de basis leren van het bakkersvak, en meer…
Zo ook chocoladewerk, wat eigenlijk pas een onderdeel is bij niveau 2. De leerlingen zijn gemotiveerd
en ontwikkelen zich tot echte talenten. De leerlingen gaan in de week van 21 maart meedoen aan de
voorrondes van een talentenwedstrijd voor Praktijkschoolleerlingen: PROfessionals genaamd. Ook
deze is uniek in Brabant en wordt door de docent meneer Bemelmans georganiseerd in
samenwerking met het Elde College. Op 14 juni doen de leerlingen het examen BAK van SVH. Dus
nog even doorbijten…
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Vervolgopleiding: niveau 2 bakkerij
Op dinsdag 8 februari was oud-leerling Wendy Mauriks op bezoek bij
meneer Bemelmans. Wat een talent! Ze werkt bij Patisserie De Rouw, doet
nu niveau 2 bakkerij Summa Brood & Banket. Zo zie je dat je met het volgen
en ontdekken van je passie veel kunt bereiken. Wendy heeft de leerlingen
niveau 1 geholpen bij het maken van bonbons en chocolade schoentjes.

Recycled fairtrade koffie voor minima en Vincentiusvereniging
Elde leerlingen van docent Marco Bemelmans leveren recycled
Fairtradekoffie aan de minima en Vincentiusvereniging in Schijndel.
Tijdens de horeca- & serveerlessen oefenen de leerlingen (met een
professionele koffiemachine) in het maken van diverse soorten
koffie voor hun gasten. Hierbij worden krachtige dark roasted
fairtrade koffiebonen gebruikt.
Meneer Bemelmans: “Omdat Meierijstad een fairtrade gemeente is, maken we natuurlijk gebruik van
fairtrade koffiebonen tijdens de lessen.” De grof gemalen en gebruikte koffiedrab wordt opgevangen
en gedroogd. Vervolgens wordt deze grof gedroogde koffiedrab door leerlingen fijner gemalen en
luchtdicht verpakt in zakjes van 500 gram. Met deze ‘nieuwe’ gemalen koffie kunnen mensen nog
een keer milde filterkoffie met smaak zetten. Zo willen meneer Bemelmans en het Elde College de
leerlingen een idee meegeven hoe ze hun eigen milieuafdruk op deze aarde kunnen verkleinen.
Meneer Bemelmans vindt het raar dat de mensheid soms zo gemakzuchtig omgaat met haar
natuurlijke bronnen. “Het is toch zonde dat we dingen weggooien waar iemand die het niet breed
heeft nog van kan genieten. We leven in een weggooicultuur waarbij het repareren van oude dingen
duurder is dan het kopen van nieuwe.” Meneer Bemelmans wil graag ook de Stichting Fairtrade
Meierijstad gaan benaderen voor samenwerking.
Testfase

Het idee van Recycled Coffee is net begonnen en nog in de testfase. “Er
is al feedback vanuit de minima en die is veelbelovend.” De circulaire
koffie smaakt niet minder maar wel milder en een beetje bitterder. “De
bittere smaak heeft vooral te maken met de temperatuur van het
drogingsproces, dus dit zal ik nog moeten bijstellen”, aldus meneer
Bemelmans. “Ik ben ook nog op zoek naar aluminiumzakjes als
verpakking, zodat de gerecyclede koffie ook afgesloten is van licht en niet bederft.”
Meneer Bemelmans wil gaan samenwerken met lokale
horecabedrijven om hun koffiedrab te doneren, maar voordat dit
zover is zal nog gekoeld transport en diverse andere hygiëne-eisen
onderzocht moeten worden. Meneer Bemelmans gebruikt zijn eigen
koffiedrab ook als vulling in onze eigen Elde-bonbons. Maar in
verhouding is dit vrij weinig en blijft er dus nog veel koffiedrab over.

www.eldecollege.nl
info@eldecollege.nl
073-8200 400
“Op lange termijn moet blijken of dit project voor mijn leerlingen en mij haalbaar is. Het moet
behapbaar blijven zodat ik nog zicht heb op het productieproces en de leeropbrengst van mijn
klassen.” Voorlopig wordt het nog onderzoeken en proberen voordat de gerecyclede koffie echt in de
schappen staat. “Ik vind het leuk om hiermee bezig te blijven. Ik heb nog genoeg andere ideeën. Ze
zeggen ook wel dat als je niets nieuws probeert, je stil blijft staan. En zoals je weet: stilstaan is
achteruitgang.”
Bonbons maken
De leerlingen van Praktijkonderwijs Schijndel hebben samen
met meneer Bemelmans bonbons gemaakt met een vulling
bestaande uit koffiedrab/koffiegruis en room. De leerlingen
ontwikkelen zo hun eigen Elde
circulair bonbon. Op deze manier
krijgen de leerlingen inzicht in het
hergebruik van grondstoffen/restproducten en de invloed die het gebruik
van reststoffen heeft op het milieu. Recyclen heeft de toekomst en onze
leerlingen zijn die toekomst...
Vakwedstrijd PROfessionals
Dit schooljaar (2022) organiseert het Elde College onder supervisie van meneer
Bemelmans de vakwedstrijd PROfessionals. Uniek in de regio: een vakwedstrijd
tussen leerlingen van verschillende Praktijkonderwijsscholen.
De huidige vakwedstrijden VMBO en MBO zijn niet op het niveau van
praktijkonderwijsleerlingen, waardoor ze moeilijk aan deze wedstrijden kunnen
deelnemen en daardoor eigenlijk nooit in de prijzen vallen. En dat
terwijl ze wel degelijk talenten hebben in een vakgebied. Vandaar
dat we dit zelf gaan organiseren op het Elde College te Schijndel en
zo hopen dat het zich gaat uitbreiden als een olievlek naar andere
provincies.
We beginnen met een wedstrijd in de vakken Koken, Bakken en Bediening. De komende jaren gaan
we dit verder uitbreiden naar Techniek, Groen, Detail, Zorg en Welzijn, ICT, enzovoort.
De voorrondes zijn in maart 2022 en de finale is 18 mei 2022.

Vmbo bovenbouw basis/kader
Sharon van der Kieft over het werk van de leerlingencoach
Het blijft een bijzondere tijd. Ook voor ons als leerlingencoach.
Onze baan ziet er al langere tijd iets anders uit dan normaal. We
hebben natuurlijk meer telefoontjes en administratie en er
komen regelmatig leerlingen langs die er even doorheen zitten,
verdrietig zijn of gewoon even willen stoom afblazen.
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Natuurlijk zijn wij er ook voor een gezellig praatje, want daar is ook zeker behoefte aan. Het hoort er
allemaal bij. Het is ook gewoon lastig om het niet over corona te hebben, maar het maakt onze baan
wel extra belangrijk op dit moment. Wij ondersteunen leerlingen waar we kunnen op sociaalemotioneel gebied, maar natuurlijk ook bij het motiveren en bij het maken van huiswerk en
leerwerk. Onze deur staat altijd open.
Gelukkig gaat het onderwijs grotendeels weer terug naar hoe het was. Vanaf 25 februari hoeft het
mondkapje niet meer op en is afstand houden niet meer verplicht. Fijn! Want daar zijn wij wel aan
toe. En wat ben ik trots op onze toppers van de bovenbouw basis/kader. We gaan fijn en met een
goed gevoel de carnavalsvakantie in en dat hebben jullie dik verdiend! Lekker opladen om er na de
vakantie samen weer tegenaan te gaan.

Vmbo Techniek
Nieuw veiligheidssysteem voor techniek
Veiligheid staat bij het Elde College hoog in het vaandel en daarom
werken leerlingen en docenten in het technieklokaal sinds twee
maanden met de Acces Factory. Dit is een nieuw veiligheidssysteem
waardoor leerlingen niet zelf een machine aan kunnen zetten. Ze
moeten eerst toestemming hebben van de docent voordat ze met een
boormachine, freesbank, draaibank, knipschaar of ander soort
machine mogen werken.
Het idee kwam van de teamleider bovenbouw, Bart Kemp. Hij had het systeem gezien bij een
organisatie in ’s-Hertogenbosch. Verschillende bedrijven zochten een ruimte voor MBO-studenten
om veilig te werken met bijvoorbeeld een 3D-printer of een lasersnijder. Meneer Kemp kwam in
contact met de leermeester van het bedrijf die ook het systeem installeert. Zodoende is het balletje
gaan rollen en beschikt het Elde College momenteel over de Acces Factory als veiligheidssysteem.
Momenteel zijn dertien machines aangesloten op het systeem. Freek van der Heijden, docent
Produceren, Installeren en Energie vertelt: “Momenteel zitten we nog in een pilotfase, maar hopelijk
sluiten we in de toekomst nog meer machines aan op het systeem.” In beginsel was hij wat sceptisch
maar hij is nu zeer positief. “Eerder zijn er nooit ongelukken gebeurd, maar je weet nu zeker dat een
leerling de nodige kennis heeft om met de machine te mogen en kunnen werken”, aldus meneer Van
der Heijden.
In eerste instantie moet de leerling over een bepaalde basiskennis beschikken. Denk hierbij aan de
omgang en veiligheid in het technieklokaal. Dat ze moeten oppassen voor draaiende delen en dat
haren vast moeten zitten. Vervolgens moeten ze een stuk theorie maken. Deze theorie nemen ze
digitaal door. Hierbij moeten ze ook vragen beantwoorden. Zijn alle vragen goed? Dan geeft de
docent een werkinstructie aan de leerling over de machine. Tijdens deze instructie worden ook nog
enkele vragen getoetst. Denk bijvoorbeeld aan: Waar moet je op letten als je de machine aanzet en
wat moet je niet doen?
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Uiteindelijk kan de leerling de machine gebruiken. De docent
moet hier wel altijd eerst toestemming voor geven. Daarna
activeert de leerling het systeem door zijn pas voor de Acces
Factory te houden die aan de machine is gekoppeld. Iedere
leerling heeft een persoonlijke pas.
Naast veiligheid zorgt deze manier van werken ervoor dat we
een inzagesysteem voor de facilitaire dienst hebben. Een
conciërge gebruikt bijvoorbeeld ook wel eens handgereedschap. Hij neemt deze dan mee en
voorheen wisten we soms niet waar het gereedschap was. Nu staat in het systeem wie het
gereedschap in gebruik heeft en kunnen we het gereedschap snel terugvinden wanneer we het nodig
hebben.

PIE (Produceren, Installeren & Energie)

Beroepenwedstrijd
Op 8 maart vindt de beroepenwedstrijd plaats georganiseerd door de vrienden van Elektro- en
Installatietechniek Oost-Brabant (VEIOB). Hierbij strijden verschillende leerlingen vanuit verschillende
scholen voor de titel ‘beste elektromonteur’ en ‘beste installateur’. Vanuit het Elde College doen er
twee leerlingen mee in de richting van elektrotechniek.
Onderweg! Uitbreiding werktuigbouwkundig en elektrotechnisch onderhoud

Ter uitbreiding van het keuzedeel werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud zijn verschillende
leermiddelen onderweg. Een paar voorbeelden hiervan staan op de afbeeldingen. Leerlingen leren
hierbij te werken aan tandwiel, ketting en riemoverbrengingen.
Zichtbare keuzedelen binnen elektro/installatie
We zijn bezig om de keuzedelen die te kiezen zijn in leerjaar 4 zichtbaar te maken in het lokaal.
Hierdoor kunnen de leerlingen een betere keuze maken zodra ze van leerjaar 3 naar leerjaar 4 gaan.
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Ook de leerlingen van de Gemengde Leerweg timmeren aan hun toekomst bij BWI
Afgelopen halfjaar hebben de derdejaars leerlingen Gemengde Leerweg gewerkt aan verschillende
profielen binnen de afdeling BWI: zoals het maken van een meubelstukje, het meubelstukje
afwerken met verschillende afwerkings- en decoratietechnieken, maar ook het stellen van profielen,
metselen én het leggen van laminaat.
Vol enthousiasme en creativiteit ‘timmeren’ de leerlingen aan hun toekomst.

Metselen
Laminaatvloer leggen

Sjabloneren & Tamponeren

Sponstechniek

Behangen

De vierdejaars leerlingen van de uitstroomrichting ‘Creatief Vakman’ zijn momenteel bezig met een
levensechte opdracht: het maken van het sponsorbord van de Escape Bus.
Aan de hand van een programma van eisen hebben de leerlingen ontwerpen gemaakt en
doorgesproken met de opdrachtgevers. Het definitieve ontwerp is gekozen en de leerlingen werken
het ontwerp uit tot een echt sponsorbord…
Work is still in progress!!  uittekenen – schilderen – logo’s uitsnijden met de snijplotter – logo’s
aanbrengen – presentatie oplevering
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Vmbo Groen
Stan bewandelt het groene pad
Stan van Oers wist wat hij wilde en ontdekte waar hij goed in is op het Elde College. Hij volgde VMBO
groen en vervolgde na het Elde zijn weg in het groen. Momenteel werkt hij al vijf jaar bij T&G terreinen groenvoorziening, behaalde allerlei certificaten en begeleidt nu verschillende groenprojecten door
het hele land.
Na de brugklas koos Stan voor het groene profiel om lekker in de buitenlucht actief te zijn. Stil zitten
was en is nog steeds niet zijn sterkste kant. Hij wist al op jonge leeftijd wat hij wilde gaan doen en
daar paste het groene vak prima bij.
Stan vertelt: “Je leert om in alle seizoenen het groen mooi in model te houden. Je gaat met dieren
om en kweekt voedsel in de kassen. Kortom lekker bezig zijn. Je doet dit niet alleen op school, maar
gaat ook naar verschillende plekken toe waar je jezelf kunt uitleven in het groen of met de dieren.”
Naast dat Stan alle lessen erg leuk vond, was er ook altijd een hele
fijne sfeer. “Je had je eigen groepje waarin werd gelachen en
samengewerkt. De lessen waren afwisselend en de docenten waren
erg fijn om mee te werken. Ze gaven goede informatie, hielpen je
met leren en namen echt de tijd voor je. Het was echt een warme en
fijne tijd,” aldus Stan.
Stan kijkt terug op een hele fijne tijd bij het Elde College. Hij had een onvergetelijke tijd die hij niet
snel zal vergeten.

Vmbo Zorg & Welzijn
Na de kerstvakantie zijn de huidige 3e jaars
leerlingen gestart met hun derde examendeel. Te
weten: Mens en Zorg.
Hierin gaan ze een kijkje nemen in de wereld van de
zorg, van kind tot ouderen. We weten allemaal dat
we mensen te kort komen in de zorg. We zien
gelukkig veel leerlingen die aanleg hebben om in de
zorg te gaan werken.
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De 4e jaars leerlingen zijn begonnen aan hun laatste
keuzevak.
De drie keuzevakken die nu aangeboden worden zijn:
1. Patisserie, een mooi voorbeeld van een gastles was die
op Valentijnsdag.

2. Schoonheidsverzorging, hierbij zijn we bezig met de huidverzorging van het
gezicht. Deze bestaat uit een reiniging van de huid, het werken met
dieptereinigingen, het aanbrengen van maskers en natuurlijk de massages. Na
de carnavalsvakantie starten we met een uitbreiding naar de rug.

3. Assisteren in de gezondheidszorg, de leerlingen hebben ten eerste via
gastlessen door een doktersassistente, een tandartsassistente en een
apothekersassistente kennisgemaakt met de beroepen binnen het assisteren
in de gezondheidszorg.

Beste ouders, grootouders en verzorgers,
Op 14 maart a.s. is de interactieve theatervoorstelling
Gekraste Vlinders – een voorstelling over scheiden.
Vanaf dit jaar start het Kenniscentrum Kind en
Scheiding in Meierijstad. Dit centrum besteedt hier
graag op een ludieke manier aandacht voor door u uit
te nodigen voor de theatervoorstelling Gekraste
Vlinders - een voorstelling over scheiden.
De voorstelling is gratis.
Aanmelden kan via: communicatie@meierijstad.nl

