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NIEUWSBRIEF VMBO, PRAKTIJKONDERWIJS
& LOCATIE SINT-MICHIELSGESTEL
Sectordirecteur Harm Deiman
“We hebben het voorjaar weer in de bol”
Nu de temperaturen aan het oplopen
zijn en we weer wat vaker blauwe
luchten mogen aanschouwen, kunnen
we ook met de leerlingen weer wat
vaker naar buiten. Zo zijn de vierdejaars
leerlingen mavo Sint-Michielsgestel meerdere dagen met dagtrips
door Nederland getrokken en hebben de vierdejaars TL/GL leerlingen uit Schijndel mogen ervaren
wat het betekent wanneer een storm over Terschelling trekt.
Voor deze groep leerlingen, en natuurlijk ook de vierdejaars Basis en Kader en de vierde/vijfdejaars
van praktijkonderwijs, zijn dit de laatste dagen/weken van hun schoolloopbaan bij het Elde College.
Zij gaan zich nu voorbereiden op de laatste examens en/of afrondende activiteiten, het gala en de
diplomering. Via deze weg wens ik ze daarbij enorm veel succes en plezier!
Vanuit iedere examenklas heb ik persoonlijk gesproken met een groep leerlingen. Zij gaven allemaal
aan terug te kijken op een mooie en leerzame tijd. Natuurlijk hebben zij last gehad van twee jaar
corona. En corona heeft niet alleen op onze examenleerlingen veel impact gehad, de hele school
heeft deze last ervaren. Gelukkig zijn we nu weer in rustiger vaarwater gekomen en kunnen we ook
gerichter uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma is bedoeld
om de effecten van de coronapandemie te verminderen. We doen dit bijvoorbeeld al door bepaalde
klassen te splitsen, extra lessen te verzorgen en extra ondersteuning in de school te hebben.
Ook besteden we aandacht aan faalangstreductie (specifieke trainingen) en het verhogen van de
sociale weerbaarheid (BoxZen, ‘grip op je dip’, coaching door de heer Busman). Voor de derdejaars
leerlingen hebben we de keuzemomenten naar voren gehaald en gaan we de laatste weken gerichter
onderwijs geven richting de examens in het vierde leerjaar.
Op het gebied van welzijn geven we onder andere extra ruimte aan ‘leuke dingen doen met de klas’.
Dit programma loopt volgend jaar door. Daarom kijken we vooruit en verkleinen we opnieuw klassen
waar we dat nodig achten, maken we extra groepen voor leerlingen die met extra ondersteuning wél
over kunnen en zetten we in op meer keuzemogelijkheden voor leerlingen. Natuurlijk blijven ook de
specifieke acties op sociale weerbaarheid behouden.
Eerder heeft u informatie ontvangen over het ‘Hosselspel’, dat wij de afgelopen weken hebben
gespeeld met de leerlingen uit de tweede en derde klassen vmbo Schijndel. Dit op maat gemaakte
spel gaat over verleidingen en verslaving en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente
Meierijstad. De leerlingen hebben dit spel als leerzaam en waardevol ervaren. U als ouder/verzorger
kunt dit spel ook spelen op 17 mei a.s. De ouderraad zal hiervoor nog een bericht opstellen.
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Ik ga nu afronden en wens u opnieuw veel plezier met het lezen deze nieuwsbrief. Wij gaan genieten
van een korte vakantie en daarna zetten we onze schouders er weer vol onder. Geniet van hopelijk
hele mooie, zonnige dagen.
H. Deiman
Sectordirecteur vmbo & praktijkonderwijs

Samenwerking Elde College met Udens College
Het Elde College en het Udens College werken al jaren samen binnen het kennisnetwerk ORION, een
netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Beide scholen bieden eigentijds
onderwijs met een breed en kwalitatief hoogstand onderwijsaanbod. Geografisch gezien grenzen de
regio’s van deze scholen aan elkaar.
Begin dit schooljaar startte het Elde College met een verkenning van mogelijkheden om intensiever
samen te werken met het Udens College. Hierbij onderzoeken we of we elkaar kunnen versterken op
het gebied van onderwijs en personeel. Het ministerie van OC&W heeft een positief advies
afgegeven ten aanzien van deze verkenning en ondersteunt dit initiatief met het beschikbaar stellen
van een subsidie. Voor deze verkenning zijn er verschillende werkgroepen gevormd waarin
medewerkers van het Elde College en Udens College deelnemen. De focus van deze werkgroepen ligt
op het onderwijs, maar ook op kwaliteitszorg en ondersteunende diensten. Werkgroepen zijn op dit
moment positief en zien kansen voor het onderwijs, de leerlingen en de medewerkers.
Vorige week leverden de werkgroepen deelrapportages op. Deze rapportages vormen de basis voor
een advies aan de bestuurders van het Elde College (de heer M. Dankers) en het Udens College (de
heer A. van Kemenade). Op basis van dit advies vindt verdere besluitvorming plaats. We houden u
hiervan op de hoogte.

Meierijstad organiseert activiteiten voor jongeren tijdens meivakantie
Tijdens de meivakantie worden er veel leuke activiteiten georganiseerd in Meierijstad om samen
sportief bezig te zijn, te leren, elkaar te ontmoeten en vooral plezier te beleven met z’n allen!
Jongeren van 9 t/m 17 jaar kunnen hieraan gratis deelnemen. De activiteiten worden georganiseerd
door gemeente Meierijstad, Ons Welzijn, ’t Honk, Bizzi, Welzijn de Meierij, De Kluis en Bibliotheken
Meierijstad.
Jongeren van 9 t/m 17 jaar kunnen zich opgeven voor:
Maandag 25 april Lasergamen Woeste Weide, Baselaarshoef 77, Schijndel.
(Bij slecht weer binnen, locatie sporthal de Dioscuren, Bunderstraat 6B ,
Schijndel).
Dinsdag 26 april Glow in the Dark verstoppertje, Sporthal de Streepen, Laan van
Henkenshage Sint-Oedenrode.
Maandag 2 mei Stepwedstrijd Jongerencentrum Bizzi, Steeg 3, Schijndel.
Dinsdag 3 mei (Straat)voetbaltoernooi 4-4 Multicourt, Mariannestraat 34A SintOedenrode.
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Woensdag 4 mei Panna Knock Out Krajicek Playground, Witte de Withstraat, Veghel.
Vrijdag 6 mei Skate activiteit, Busselbundersweg 1, Veghel, stuntsteppen en bescherming aanwezig.
Alle jongerenactiviteiten zijn van 14.00-17.00 uur. Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht en
kan via bewegen@meierijstad.nl of tel 0413-381756. Meer informatie over alle activiteiten is ook te
verkrijgen via mail naar bewegen@meierijstad.nl of tel 0413-381756.

Gratis schoolmelk op het Elde College in Schijndel
Van 31 januari 2022 t/m 1 juli 2022 krijgen de kinderen gratis twee keer per week schoolmelk
aangeboden! Onze school, locatie Schijndel, is ingeloot om dit schooljaar schoolmelk te ontvangen.
Met schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door
kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de
Schijf van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de
Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:
•
•
•
•

Gratis lekker koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt/wil
drinken;
20 weken, 2 dagen per week;
Zuivel beschikbaar voor elk kind;
Aanleren van gezonde eetgewoontes.

Aanleiding en achtergrond
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school wordt
gefaciliteerd met abonnementen via ouders. In het schooljaar 2020/2021 zijn ze gestopt met de
abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keus
aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen.
Beoordeling Schoolzuivelprogramma
Dit programma is in schooljaar 2019/2020 en schooljaar 2020/2021 getest
door het team Schoolzuivel van FrieslandCampina en wordt door de
deelnemende scholen gewaardeerd met een 8,4!*
*Bron: evaluatie Schoolzuivelprogramma 2020-2021 door Right Marktonderzoek. Bekijk hier de
volledige resultaten van dit onderzoek.

Vmbo-leerlingen ontdekken wat bij hen past
Op dinsdag 5 april was het beroepenfeest van Meierijstad On Stage. Ook
vmbo-leerlingen van het Elde College waren hierbij aanwezig. Na een
grandioze opening gingen leerlingen het gesprek aan met verschillende
bedrijven en maakten ze een afspraak met twee bedrijven om mee te lopen.
Op deze manier ontdekken leerlingen welk beroep bij hen past.
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Ravi Riksen zit in klas twee van het vmbo en vertelt: “Voor volgend jaar
kies ik voor het profiel techniek. Het lijkt me een leuke richting. Mijn
broers volgden deze richting ook op het Elde College en vonden het altijd
heel leuk.”
Zojuist had Ravi een goed gesprek over lassen. Zijn eerste matchmaker is
dan ook binnen en binnenkort gaat hij op bezoek bij het bedrijf. Op de
vraag wat hij van het beroepenfeest vindt, antwoordt hij: “Wel goed. Hierdoor kun je makkelijker aan
een baan komen en kom je erachter wat je leuk vindt.”

Sterk Techniek Onderwijs
Zorgtechnologie
Op 22 maart vond de demonstratie van de belevenistafel aan
leerlingen leerjaar 3 en docenten van het profiel Zorg en Welzijn
plaats. De belevenistafel is een touchtafel die zorgt voor meer
verbinding en communicatie in de ouderenzorg.
Een vertegenwoordiger van de BelevenisTafel vertelde: “De tafel is
kantelbaar en in hoogte verstelbaar. Hierdoor is de tafel makkelijk in
gebruik en geschikt voor verschillende doelgroepen.” In het tafelblad zit
een groot, digitaal beeldscherm dat hetzelfde werkt als een app. In totaal
beschikt de tafel over 150 applicaties en verschillende menu’s, zoals een
herinneringenmenu, een prikkelmenu, een natuurmenu, een speelmenu
en nog vele andere menu’s.
De tafel prikkelt mensen op speelse wijze om in gesprek te gaan met elkaar, te leren en te beleven.
Deelnemers halen herinneringen op middels foto’s van vroeger en spelen spelletjes met elkaar. Alle
social & serious games nodigen uit tot samen ontdekken, samen ervaren en samen plezier maken.
Stimulering van het motorisch vermogen en cognitieve vermogen staat hierbij centraal.
De demonstratie werd goed ontvangen en leerlingen waren erg enthousiast. Er werden vragen
gesteld en enkele leerlingen probeerden zelf uit hoe de tafel werkt. De BelevenisTafel wordt door
veel verschillende instanties gebruikt. Door de leerlingen alvast kennis te laten maken met de tafel
maken ze ook alvast kennis met de zorgtechnologie.

Het zorgmaatje

Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen een nieuw keuzevak ‘Zorgtechnologie’
kiezen bij Zorg en Welzijn. Bij dit keuzevak maken leerlingen opdrachten binnen
en buiten school om de technologie in de zorg uit te proberen. Een aantal
instellingen werkt al met Zorgtechnologie en in de nabije toekomst wordt dit
uitgebreid. Met het nieuwe keuzevak bereiden we onze leerlingen (de nieuwe
generatie zorgmedewerkers) hier alvast op voor.
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Elde College Sint-Michielsgestel
Ski-dag leerjaar 2
Omdat het Snowcamp dit schooljaar helaas
weer niet door kon gaan vanwege corona,
zijn we op vrijdag 18 maart met de LO2
leerlingen uit Gestel naar Snowworld
Landgraaf geweest. We zijn eerst een middag
in Oss geweest om daar op de borstelbaan
een keer te oefenen. Hier hebben de
leerlingen een skiles gehad van studenten
van ROC de Leijgraaf uit Veghel. Deze
studenten volgen op dit moment de training
om skileraar te worden. Op deze manier
hadden we een mooie samenwerking.
Eindelijk was het vrijdag en na een rit van twee uur met de bus kwamen we aan bij Snowworld
Landgraaf. We hebben ons omgekleed, zijn ski’s en snowboards gaan aanmeten en konden de berg
op. Ook hier kregen we twee uur les van studenten van ROC de Leijgraaf en na de lunch mochten de
leerlingen nog twee uur vrij skiën voordat we met de bus weer teruggingen richting Gestel.
Het staat niet in verhouding met wat de leerlingen tijdens Snowcamp in Oostenrijk allemaal geleerd
zouden hebben, maar op deze manier hebben ze in ieder geval een kennismaking gehad met het
skiën/snowboarden.

‘Coronaspel’
Dit spel hebben we gespeeld
tijdens de lessen natuur & zorg
en biologie. Op een visuele
manier is uitleg gegeven over
de manier van verspreiding
van een virus. Daarna hebben
we met een indicator
(aantoonstof) gekeken of we
het virus wel of niet aan elkaar
hebben doorgegeven.
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Excursie Technopolis MKG1A en MKG1B
In het kader van het vak natuur en techniek hebben we op dinsdag 29 maart Technopolis in
Mechelen bezocht. Leerlingen hebben interactief en proefondervindelijke opstellingen uitgevoerd.
Een gezellige en leerzame dag.

‘The Competition’: profielwerkstuk vmbo
In de afgelopen periode hebben de vierdejaars vmbo TLGL gewerkt aan hun profielwerkstuk (pws).
De leerlingen van de locatie Sint-Michielsgestel hebben dat in samenwerking met het Koning Willem I
College (KW1C) gedaan. Op zeven woensdagmiddagen hebben ze aan opdrachten gewerkt van de
gekozen richting in hun profiel dat gekoppeld is aan een opleiding op het KW1C. Er waren vijf
middagen op locatie en twee dagen online, vanwege de coronamaatregelen. Tijdens deze middagen
werkten ze op het KW1C samen met leerlingen van andere vmbo-scholen uit de regio.
Als afsluiting van het pws hebben de leerlingen op de eigen locatie in kleine groepen een presentatie
gegeven over hun opdrachten en de opleiding.
Het KW1C organiseert als afsluiting een masterclass workshop en presentatie-avond genaamd: ‘The
Competition’. Daaraan doet van iedere deelnemende vmbo-school een afvaardiging mee. Dit jaar
waren dat vanuit het Elde College locatie Sint-Michielsgestel Thijs, Simon en Jeffery die hun pws bij
future engineering hebben gedaan.
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Hieronder leest u de ervaring van de presentatie-avond van Thijs.

Live ontmoeting met je passie
Vrijdag 18 maart was Lars, leerling uit klas TG3B in Sint-Michielsgestel, in het kader van je ‘mogelijke
droombaan’, te gast bij The Adventure (dealer van Land Rover en Jaguar) in ’s-Hertogenbosch.
Lars heeft één grote passie en dat is de Land Rover Defender.
Daarnaast is Lars een bevlogen fotograaf en maakt hij de
mooiste foto’s met zijn professionele apparatuur. Met de
camera in de aanslag werden de nodige foto’s gemaakt,
kennisgemaakt met een nieuwe ‘oude’ Defender, de nieuwe
Defender en werd er gereden met één van de eerst gebouwde
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Defenders. Daarnaast ook nog even ‘uitgerust’ in de meest complete en dure Range Rover die in de
showroom van The Adventure stond.
Na ontvangst door de heer Van Meegen werd er eerst wat gedronken met natuurlijk de bekende
Bossche Bol. Tijdens het nuttigen van het lekkers werden kennis en ervaringen over de Defender
uitgewisseld, waarbij opviel dat Lars heel veel weet van alles wat ermee te maken heeft.
Tijdens het bezoek maakte Lars veel foto’s van alle Land Rover modellen. Van totaal-foto’s tot
minuscule details van de auto die door een leek nooit zouden zijn ontdekt.
Er komt nog een vervolg. Lars mag samen met de fotograaf van The Adventure auto’s fotograferen.
Beide fotoprofessionals kunnen wellicht nog van elkaar leren. Al met een al een mooie dag waarbij
Lars niet alleen ervaringen heeft opgedaan maar zeker ook zijn ervaringen heeft gedeeld.
 Korte pauze in de meest complete maar ook de duurste uitvoering
van de Range Rover.
 Een uitgebreide kennismaking met de nieuwe ‘oude’
Defender

Het hoogtepunt was het rijden met de ‘oer’-Defender. Natuurlijk ook hier de nodige kiekjes en
filmpjes gemaakt in de omgeving waar deze Land Rover zich heer en meester voelt… het terrein.

Vmbo onderbouw Schijndel
Kamp Basis leerjaar 2
Het woord dat centraal stond bij het kamp
van Basis leerjaar 2 was ‘genieten’. Van een
heerlijke sportdag in de zon tot een gezellig
kampvuur om de eerste dag af te sluiten,
hebben we alleen maar glimlachen gezien
op de gezichten van de leerlingen.
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Ondanks de
verandering in het
weer hebben de
leerlingen heerlijk
genoten! Van
stoere leerlingen
die door weer en wind hebben
gemountainbiket tot een crazy 88 waar alle
toeters en bellen uit de kast werden
getrokken.
Er was een hele fijne sfeer in de groep wat de feestavond tot een succes heeft gemaakt. Van op een
stoel achter een tafel zitten, stonden ze nu op de tafels te dansen. Leerlingen en docenten hebben
genoten. Drie dagen waren te kort voor zo’n gezellig kamp!

Kamp Kader leerjaar 2
Het was dan eindelijk zover… KAMP!
Met drie zonnige dagen in het vooruitzicht, fietsten
de leerlingen maandagochtend samen naar Gemert.
De rest van de dag hebben we gevuld met sportieve
activiteiten. Er werd gevoetbald, met frisbees
gegooid, trefbal gespeeld en de echte waaghalzen
sprongen op de supboards. Later hebben we samen gekookt en
gezellig gegeten. Met een spannend avondspel en een kampvuur
hebben we de dag afgesloten.
Na een kort nachtje verzorgde K2A
het ontbijt. Dinsdag stonden een
crazy 88 en een rondje
mountainbiken op het
programma. Tussendoor klommen we op het springkussen of
relaxten we samen in de zon. K2B zorgde die avond voor het
hamburgerdiner. Dat viel goed in de smaak! Na een gezellige
discoavond gingen we met piepende oren onze tweede nacht in.
De volgende ochtend werd K2C uit bed getrommeld om het ontbijt
klaar te zetten. Na het ontbijt konden de leerlingen lekker uitwaaien
op de fiets. Einde kamp.
Weer op school kijken we samen terug op een super gezellig kamp. We hebben veel sámen gedaan.
En achteraf is dát eigenlijk het belangrijkste. Gezellig, samen.
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Excursie Beekse Bergen
Op Goede Vrijdag 15 april zijn alle brugklassen naar de Beekse Bergen geweest. Met 144 leerlingen in
twee bussen en tien begeleiders werd de reis gestart vanaf de Plak, stipt om 09.00 uur. De reis
verliep vlekkeloos, zodat we precies om 10.00 uur het park in konden.
De leerlingen werden in tien groepjes verdeeld en de
opdrachtenboekjes werden uitgedeeld. Daarna gingen de
groepjes naar hun favoriete dier toe om een ethogram met
staafdiagram te maken. Op de foto zie je mevrouw EibrinkJansen met haar groepje veilig aan het werk achter dik glas bij
de leeuwen die net gevoerd werden.

Op de andere foto zie je een
ander groepje aan het werk bij een aap in een boom. Deze aap hield
de bezoekers nauwlettend in de gaten om er zo voor te zorgen dat de
rest van de apengroep veilig was voor de bezoekers. Het hoogtepunt
bij de dieren waren de pinguïns. Een aantal leerlingen had langs het
pad naar het pinguïnverblijf tussen loszittende stenen, een pinguïn
op een nest gevonden. Onder de pinguïn zaten twee jonge kuikentjes
verstopt!!
De tijd vloog voorbij, zodat we rond 11.30 uur bij het restaurant
aankwamen. De leerlingen mochten tot 14.00 uur zelf het een en
ander ondernemen. Sommigen gingen met hun groepje een
boottocht maken, anderen brachten een bezoek aan de krokodillen
(iedereen zat gelukkig weer in de bus bij de terugreis) en een groot deel ging naar de speeltuin en het
springkussen. Uiteraard hielden de begeleiders toezicht vanaf het terras waar zojuist het zonnetje
doorbrak.
Om 14.00 uur kwam iedereen weer bij elkaar om de roofvogelshow te bewonderen. Daarna terug
naar de bus en in de Paaspopfile. Het was een fantastische dag en we gaan als Elde College nog heel
veel plezier beleven, de komende drie jaar, met deze geweldige brugklassers!!

Training BoxZen
Dit schooljaar zijn wij op het Elde College gestart met de zesweekse MEPOWER
training van BoxZen. Jessie (oprichter): “Ons doel is om jongeren (terug) in hun
kracht te zetten en weer positief naar het leven te laten kijken. Terug naar de basis
van het lichaam, wat voel ik, waar voel ik dat, waarom en hoe ga ik daarmee om? Vandaar ons
motto: When you own your breath, nobody can steal your peace”.
Wat houdt het precies in?
BoxZen is ontstaan vanuit het idee dat in één moment zowel geestelijk als lichamelijk meer
bewustwording gecreëerd kan worden. Het is een mind & body concept waarin er snel achter elkaar
wordt afgewisseld tussen beweging en stilte (inspanning en ontspanning). We zetten mindful
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bewegen, meditatie, boks-fit en spelvormen in als middel om het gesprek aan te gaan. Tijdens de les
is er tijd en ruimte om de stilte te voelen en niks te moeten. In het bewegingsdeel worden grenzen
opgezocht en/of verlegd. Boks-fit bestaat uit het aanleren van de boksstoten in combinatie met
kracht- en conditieoefeningen. Tijdens de les hebben we één belangrijke focus en dat is ademhaling.
De basis van het lichaam, ritme en eigen flow. Er wordt geleerd wat de ademhaling is en hoe je die
kunt sturen.
De MEPOWER training is specifiek opgezet voor jongeren. Er wordt ingespeeld op
de behoeftes van de leerlingen en omdat het zes lessen zijn, leren ze op eigen
tempo zich bewust te worden van lichaam en geest. Iedere les heeft een actueel
thema. Het zijn onderwerpen die dagelijks bij de leerlingen terugkomen en waar
zij moeilijkheden of problemen bij ervaren. De thema’s ‘fysieke & mentale kracht’
en ‘stress & angst’ slaan erg goed aan bij de kinderen. De les over ‘grenzen en
vertrouwen’ is hetgeen wat ze het meeste raakt en waar ze veel van leren.
Naast het bespreken van de (zware) thema’s is er ook veel tijd voor plezier in de vorm van groeps- en
duo-spellen. Spelenderwijs pikken de kinderen nog sneller informatie op.
Hieronder een reactie van een van de leerlingen
“Het is heel leuk bij BoxZen. We doen leuke spelletjes en ademhalingsoefeningen. In het begin van de
les praten we even over hoe het gaat en daarna beginnen. Het leukste vond ik het boksen, want
daardoor voel ik me zelfverzekerd”.
De training is gericht op persoonlijke ontwikkeling en opgestelde leerdoelen door de kinderen/
ouders en mentor. De trainers die dit verzorgen zijn naast BoxZen ook zorgprofessionals,
ervaringsdeskundigen en hebben expertise in problematieken en diagnoses. Hierdoor zijn zij in staat
om de leerlingen beheersing en controle te laten krijgen over hun gevoel en gedachtes. Er wordt de
leerlingen geleerd te ervaren hoe krachtig kwetsbaar opstellen is en hoe men bewust omgaat met
grenzen voelen en aangeven. Na het afronden van de training hebben de leerlingen flink wat
technieken en oefeningen aangeleerd die ze zelf kunnen inzetten tijdens het dagelijks leven.
Ook is er nauw contact met ouders
“Wauw, mijn dochter van 12 is van onzeker, boos en verdrietig, naar een zelfverzekerdere en
stabielere meid van ondertussen 13 gegaan. Ze maakt zich niet meer zo druk om pesters en durft
daardoor meer te zijn wie ze is: een hele knappe en lieve, grappige meid! Ze vond het in het begin
moeilijk om naar BoxZen te gaan, want ‘waarom ik mama…’. Maar na de eerste keer wilde ze heel
graag weer en ze heeft geen les gemist. Ze heeft haar zelfvertrouwen terug en ik als moeder ben heel
trots en ontzettend blij dat ze dit door BoxZen heeft kunnen bereiken. Daar ben ik heel dankbaar voor
en ook voor de appjes/belletjes met Jessie, dat ik met haar kon sparren en ze klaar stond voor mij als
moeder!”
Vanuit het Elde College zijn wij heel blij dat we, in samenwerking met
gemeente Meierijstad, BoxZen kunnen aanbieden voor de leerlingen die
dit nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren
kunnen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en lekker in hun vel
zitten!
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Vmbo-T leerjaar 2-3-4
Examenreis Terschelling T4
Leerling T4A: “Ik vond Terschelling erg gezellig alleen was het jammer dat we langer onderweg waren
dan dat we werkelijk dingen hebben gedaan. Maar de busreis was zeker niet saai, want de docenten
deden ook gezellig spelletjes en je zat met je vrienden natuurlijk. We hebben ook de eerste avond
toen we er aankwamen een dropping gedaan en dat duurde wel even met het terugwandelen naar de
camping. We hadden ook veel activiteiten die je zelf mocht kiezen, zoals een klimbos, escaperoom en
paintballen. En op de terugrit hebben we nog een grote groepsfoto gemaakt bovenop het dek van de
boot. We hadden ook truien gekregen van Terschelling 2022. Dus de examentrip was erg leuk
geweest met chille docenten en alle leerlingen. Dus een geslaagde examentrip volgens iedereen”.

Van 4 tot en met 8 april zijn we met T4 naar Terschelling geweest. Er waren leuke activiteiten zoals
klimmen in een klimbos, zeehonden spotten, een eilandrally, rondleiding in een bunker en
paintballen. ’s Avonds werd er veel, hard en vals meegezongen tijdens de pubquiz-bingo en door de
ene groep langer gewandeld dan door de andere tijdens de dropping. We hebben veel gelachen
samen, gechild in de luxe safaritenten en (tegen de wind in!) gefietst op de tandems. Dat het naast
een heel leuke week ook een vermoeiend weekje was, bleek wel uit de vele slapende leerlingen op
de boot en in de bus op de terugweg. Wij hebben genoten van deze topweek met een heel leuke
groep leerlingen!
Begeleiders Terschellingweek
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Praktijkonderwijs
Het is lente!
Met leerlingen van
verschillende leerjaren zijn we
naar de schaapskooi gegaan.
Hier hebben we middels een
puzzelopdracht gekeken naar en geleerd
over de typische, herbouwde gebouwen.
We hebben de schapen en lammeren
mogen verzorgen.
In de
kas op school hebben wij geholpen met het verspenen van
eenjarige plantjes. Over een paar weken zijn deze verkoopbaar. Op
het schoolplein kunnen we nu pas genieten van de bloembollen die
in het najaar gezet zijn.
Maar het is pas echt genieten van
het ‘even’ mogen rijden op een oud
trekkertje om de schooltuin leeg te
krijgen van al het snoeihout.
Dit allemaal met leerlingen van de
afdeling praktijkonderwijs en praktijkvak groen!

Vmbo bovenbouw basis/kader
Techniek | PIE (produceren, installeren en energie)
Beroepenwedstrijd
Op 8 maart was de beroepenwedstrijd. Deze was georganiseerd door de Vrienden van Elektro- en
installatietechniek Oost-Brabant (VEIOB). Hierbij hebben twee van onze leerlingen gestreden om de
titel ‘beste elektromonteur’.
Ze vonden het een leuke en leerzame dag waarbij onder
andere de frietkar een rol gespeeld heeft. Beide leerlingen
hebben hard gewerkt en zijn uitgekomen op een derde
plaats!
Verbetering lokaalinrichting PIE
Onlangs zijn er 12 nieuwe montagestellingen binnengekomen. Dit
betekent dat de leerlingen nu meer ruimte hebben om zelfstandig aan de
slag te kunnen. De nieuwe werkplekken creëren meer rust en structuur
binnen de lessen van elektro/installatie.
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Docenten BWI verbreden hun expertise
Op vrijdag 8 april volgden twee docenten van de afdeling BWI een cursus meubelstofferen aan het
HMC Hout- en Meubileringscollege te Amsterdam. De cursus is ter oriëntatie en voorbereiding op het
samenvoegen van twee uitstroomprofielen binnen de afdeling BWI: ‘meubelmaken’ en ‘creatief
vakman’. Het nieuwe uitstroomprofiel binnen BWI wordt ‘meubel & design’.
Op dit moment werken de leerlingen hun zelfgemaakte meubeltjes af met verf en verschillende
decoratieve technieken, zoals sponstechniek, sjabloneren e.d.
Het stofferen van meubels is een creatieve methode om een meubelstuk af te werken. Hierbij wordt
een leerling uitgedaagd om verschillende materialen (verf en stoffen) én vaardigheden met elkaar te
combineren.
Tijdens de cursus maakten de docenten een lagenopbouw van een vlakstoffering: singels van jute,
veren, linnen, twee lagen koudschuim, katoen, dacron en de meubelstof.
Bij een vervolgcursus leren de docenten het
capitonneren. Dit is een speciale techniek
binnen het meubelstofferen. Het stofferen
is niet vlak maar door middel van een
ingetrokken knoop ontstaan er
wiebervormige kussentjes. Welbekend van
de Chesterfield banken.

“De Hosselaar; word de nieuwe baas van de stad...”
De afgelopen twee weken hebben bijna alle 2e en 3e jaars leerlingen het spel de Hosselaar gespeeld
op school. Misschien heeft u hierover ook al iets gehoord via uw kind(eren).
“Hosselaar is een spel dat in het teken staat van drugscriminaliteit. De spelers beleven een verhaal
waarbij zij zich opwerken als drugscrimineel (hosselaar). Het doel is dat het spel leuk is om te spelen
maar dat de spelers ondertussen bewust worden gemaakt van de gevaren, risico’s en minder leuke
kanten. Jongeren kunnen via zeven opdrachten geld verdienen. Het doel is om zoveel mogelijk geld te
verdienen. Je moet ook jongeren ronselen. De jeugd leert wie er een makkelijke prooi is. Het spel
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wordt gespeeld door 12- tot en met 16-jarigen op middelbare scholen. Na het spel is er een
vervolgtraject waarbij de leerlingen in gesprek gaan over het onderwerp.
Het doel van de game Hosselaar (= een drugscrimineel) is jongeren, leerkrachten en ouders bewust
maken van drugscriminaliteit en het gebruik van alcohol en softdrugs. De afgelopen jaren komt dat
steeds meer voor en helaas op veel te jonge leeftijd (12-13 jaar). Daarom hebben diverse instanties in
Meierijstad een game ontwikkeld. Daarbij worden locaties in Schijndel gebruikt en is het gebaseerd
op een waargebeurd verhaal van een Veghelaar. Dit zorgt voor herkenbaarheid en het besef dat het
zich ook in Schijndel kan afspelen en niet alleen in de grote steden.”
Daarom organiseert de Ouderraad Elde College op dinsdag 17 mei a.s. een avond voor
ouders/verzorgers, die het spel dan zelf gaan spelen en zo ook meegenomen worden in deze helaas
aanwezige realiteit van de drugscriminaliteit....
De uitnodiging wordt per e-mail verstuurd naar, in eerste instantie, de ouders/verzorgers van die
leerlingen die zelf met hun klas hebben deelgenomen. U kunt zich dan via een link in de e-mail
aanmelden!
Wij hopen op een goede opkomst!
Ouderraad Elde College

