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NIEUWSBRIEF VMBO, PRAKTIJKONDERWIJS
& LOCATIE SINT-MICHIELSGESTEL
Sectordirecteur Harm Deiman
“De zomervakantie staat voor de deur”
De periode na de meivakantie stond
binnen de school in het teken van
afronden en voorbereiden. Onze
leerlingen van de examenklassen
hebben hun examentoetsen afgerond
en daarna in spanning gewacht op de
uitslag. In bijna alle gevallen was die positief en hebben de leerlingen, hun ouders/verzorgers en de
docententeams een mooi feest kunnen organiseren tijdens de diploma uitreikingen. De leerlingen in
de overige klassen leverden hun laatste werkstukken in, maakten de laatste toetsen en hielden
presentaties/driehoeksgesprekken. Een drukke en spannende periode waarin wij met trots zagen
hoe onze leerlingen enorm gegroeid zijn.
Het voorbereiden in de afgelopen periode zat vooral aan de kant van de school. De nieuwe
boekenlijst is opgesteld en staat inmiddels online bij VanDijk. De lestabellen zijn gereed en de
roostermakers zijn druk bezig roosters te maken voor volgend jaar. Ook hebben we nieuwe
afspraken gemaakt over onze digitale leeromgeving. Na de zomer gaan we over de gehele sector
werken vanuit Its Learning. De leerlingen krijgen na de vakantie tijdens de lessen hierover meer
informatie.
De laatste maanden van dit schooljaar hebben wij gebruikt om leerlingen extra te ondersteunen in
dit toch weer bijzondere coronajaar. Er zijn activiteiten georganiseerd zoals extra steunlessen voor
de derdejaars mavo/tl-gl. Deze leerlingen mochten zelf een plan maken hoe zij om wilden gaan met
de vakken waarin zij geen examen doen. Ook namen we de tijd voor uitjes naar de Efteling,
Bobbejaanland, de Beekse Bergen, etc.. Gewoon een leuke en ook leerzame dag met de klas of
leerjaar. Het kon weer en daar hebben we gretig gebruik van gemaakt.
Graag wijs ik iedereen op de verschillende activiteiten die tijdens de zomervakantie door de
gemeenten worden georganiseerd. In Meierijstad is een breed aanbod beschikbaar van
masterclasses tot sportactiviteiten. De gemeente ‘s-Hertogenbosch organiseert een zomerschool
waarvoor wij al een paar leerlingen van het praktijkonderwijs hebben aangemeld.
Voor nu rest mij niets meer dan iedereen een super zomervakantie
toe te wensen. Voor onze gediplomeerden: “Heel veel plezier en
succes met de volgende stappen”. Voor alle andere leerlingen:
“We zien jullie graag gezond en wel weer terug op 6 september.”.
H.J.A. Deiman,
Sectordirecteur vmbo & praktijkonderwijs
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Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
Op woensdag 22 juni jl. ontvingen we zowel in Sint-Michielsgestel als in Schijndel de leerlingen die
in september gaan starten op het Elde College. Hier volgt een impressie van deze middag op vmbo
en praktijkonderwijs.
De nieuwe eersteklassers kwamen in groten getale aan bij de fietsenstalling, waarna ze door het
welkomstcomité naar de goede ingang werden geloodst. In de aula deden de teamleiders, mevrouw
Kroon van praktijkonderwijs en meneer Kool van vmbo kaderberoepsgericht, het woord. Daarna
stelden de leerlingenondersteuner en iedere coach (mentor) zich voor.
Wat was het spannend toen de leerlingen te horen kregen bij wie ze in de klas kwamen. Het leek wel
een loterij! Vervolgens met de coach naar de klas voor een eerste kennismaking en als afsluiter een
ijsje. We hebben veel vrolijke gezichten gezien dus dat belooft een mooie start voor het nieuwe
schooljaar!

Informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s)
Vervolgens waren er de drukbezochte informatieve bijeenkomsten voor de ouder(s)/verzorger(s) van
de nieuwe brugklassers. Op maandagavond 4 juli op onze locatie Sint-Michielsgestel en op
dinsdagavond 5 juli in Schijndel. Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn of wilt u de
informatie nog eens teruglezen? De presentaties zijn te vinden op de website:
www.eldecollege.nl/Ouders/Communicatie/Presentaties.

Wilt u meepraten over het vmbo en praktijkonderwijs?
We komen graag in gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen over het onderwijs en
de overige activiteiten binnen de sector vmbo-praktijkonderwijs. Op locatie Schijndel zijn we dit
schooljaar gestart met een ouderklankbordgroep die speciaal gericht is op deze sector. De groep is
de afgelopen maanden al een paar keer bij elkaar gekomen. Op dit moment nemen er zes ouders
deel. We willen de vertegenwoordiging van ouder(s)/verzorger(s) zo veel mogelijk verdelen over het
praktijkonderwijs, vmbo basis, kader en theoretisch, in zowel de onderbouw als in de bovenbouw.
Daarmee denken we waardevolle input te krijgen voor de hele sector. Is dit iets voor u? Stuur dan
een e-mail naar mevrouw Van Driel (k.v.driel@eldecollege.nl) om u voor de ouderklankbordgroep
aan te melden of om meer informatie te vragen.
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Gala Elde College 2022
Gelukkig mocht er dit jaar weer een gezellig examengala
worden georganiseerd. Een fijn moment voor het Elde
College om hun talenten mooi gekleed, in prachtige auto’s
en andere creatieve vervoersmiddelen, in het zonnetje te
zetten. De heren ‘strak in het pak’ en de dames op de soms
veel te hoge hakken, zorgden net als andere jaren weer voor
veel bekijks en sfeer op de markt in Schijndel. Fantastisch
om te zien dat we met zijn allen zo trots zijn op de kids die in
deze bijzondere tijd hun eindexamen hebben mogen doen.
De saamhorigheid in het algemeen, de trotse papa’s en
mama’s achter het stuur of langs de kant van de weg, met
ook vaak de opa’s en oma’s aan hun zijde, geven deze avond
altijd iets extra speciaals.
De prachtige optocht was ook dit jaar weer de opmaat voor een
fantastische avond waarop onze leerlingen samen met hun docenten
terug konden kijken op een mooie middelbare schoolperiode.
Na het vervangen van de hoge hakken door de sneakers en
teenslippers kwam het feest door de tunes van DJ Mikey Wonder,
Lucien Martin en de leerlingenbandjes al snel op gang. De sfeer zat er
al vroeg in en niet heel veel later ging het dak er compleet af! Wij hebben genoten van een zeer
geslaagd en gezellig gala en willen iedereen die daar een bijdrage aan geleverd heeft hartelijk
bedanken!
Lieve groeten,
jullie docenten van het Elde College

Activiteiten voor jongeren in de zomervakantie
In de zomervakantie organiseert Meierijstad samen met andere organisaties verschillende
activiteiten voor kinderen en jongeren. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk met uitzondering van
entree zwembad watervoetbal. Jongeren vanaf 9 t/m 17 jaar kunnen zich aanmelden via
bewegen@meierijstad.nl of via het telefoonnummer 0413 38 17 56.
Lees hierover meer in het activiteitenprogramma en meld uw kind aan voor één of meer activiteiten.
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Sterk Techniek Onderwijs
Doorlopende leerlijn technologie in het vmbo/
workshop Techni Science
Tijdens de docentenwerkplaats van 19 mei verzamelde het team
Sterk Techniekonderwijs ingrediënten voor een doorlopende leerlijn
technologie in het vmbo. Het bedrijf Techni Science leverde de
nodige inspiratie en leermiddelen.
Het gezamenlijke streven is om leerlingen in de onderbouw
spelenderwijs mee te nemen in de werking van geautomatiseerde
systemen. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen inzicht in de
apparatuur in de bovenbouw en in de branches waarin zij
uiteindelijk uitstromen: zorg, groen, elektro, bouw of design.
Leerlingen bereiden zich voor op nieuw keuzevak binnen Zorg en Welzijn
Op woensdag 20 april bezochten derdejaars leerlingen van het profiel Zorg en Welzijn het
LeijLivingLab bij de Leijgraaf in Veghel. Het bezoek is bedoeld als ondersteuning bij het profielvak
Mens en Zorg en als voorbereiding op het nieuwe keuzevak Zorgtechnologie. Dit keuzevak kunnen de
leerlingen vanaf volgend jaar kiezen bij Zorg en Welzijn.
De leerlingen maakten kennis met domotica, zorgdomotica en zorgtechnologie. Daarnaast namen ze
deel aan onderstaande drie workshops:
•
•
•

een introductie over hoe het LeijLivingLab is ontstaan;
een speurtocht in het LeijLivingLab;
kennismaking met een VR-bril, beauty en zorgapps.

Hieronder een kleine fotoimpressie van de middag.
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Escaperoomspel leerjaar 1 locaties Sint-Michielsgestel en Schijndel
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Elde College Sint-Michielsgestel
Beroepenspeeddate
In het kader van loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB) hebben we op locatie Sint-Michielsgestel op
dinsdag 17 mei een beroepenspeeddate gehouden voor de leerlingen van TG3A en TG3B van onze
locatie.
Het doel van de bijeenkomst was om te onderzoeken wat
de diverse beroepen inhouden en welke opleidingen er
gevolgd zijn om zo te ontdekken wat bij de leerling aansluit.
In de voorbereiding zijn we gestart om onze eigen “LOBdatabank” op te zetten om LOB-activiteiten te kunnen
organiseren. Door middel van de databank kregen we een
groot aanbod van verschillende sectoren, van
ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de locatie SintMichielsgestel. Daarnaast hebben we mensen benaderd uit
ons eigen netwerk om een nóg groter aanbod te creëren.
Tijdens deze middag mochten leerlingen in zes rondes in gesprek met gasten. Tijdens de LOB-lessen
hebben de leerlingen vragen bedacht die ze wilden stellen tijdens de speeddate. Dit leverde hele
mooie gesprekken en inzichten op voor zowel de leerlingen als de gasten.
We hebben de middag samen met de mentoren en coaches van de klassen TG3A en TG3B afgesloten
met een quiz en barbecue.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!!
Beroepen en bedrijven die we te gast hadden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accountmanager intern transportmiddelen, Heffiq.
Dramatherapeut, Dramatherapie Boxtel.
HR & servicemonteur, Carglass.
Paraveterinair (dierenartsassistent).
SEH verpleegkundige & Gipsmeester, Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Ambulance medewerker, Demensenvandeambulance.nl.
Vestigingsmanager & medewerker , Jumbo Sint-Michielsgestel.
Officier, Luchtmacht.
Eigenaar, Fleur Mode.
Fotograaf, Sanne van Pinxteren fotografie.
Recruiter, Uitzendbureau Nieuwebaan.nl.
FA directeur, Reinier van Arkel.
Recruiter, Kentalis.
P&O, Elde College.
Vice President, Investment banking Macquarie London (via Teams).
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Leerjaar 1: bezoek moestuin ‘De Scheve Schup’ in Sint-Michielsgestel
Voor het vak Natuur & Zorg zijn we in juni met de klassen MKG1A en MKG1B naar ‘De Scheve Schup’
gegaan. We hebben in de tuin uitleg gekregen over onder andere bijen, bestuiving, honing slingeren
en maken. We mochten groenten plukken uit de tuin en van deze groenten zelf soep maken. De
leerlingen mochten ook zelf vuur maken, wat ze heel tof vonden! Daarnaast hebben leerlingen
aardappels geschild en gesneden om chips en friet te maken.
We kunnen terugkijken op een hele gezellige en super leerzame excursie!!
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Excursie leerjaar 2: Beekse Bergen
Op donderdag 2 juni gingen we met de klassen MKG2A, MKG2B, HG2A, HG2B en HG3A naar de
Beekse Bergen voor het vak Natuur & Zorg en Biologie. We kunnen terugkijken op een hele mooie
excursie.

Leerjaar 3: Waterdag 2022
Op donderdag 30 juni kon de Waterdag na een aantal ‘coronajaren’ eindelijk
weer doorgaan voor de klassen TG3A, TG3B en havo 3!
In het programma zaten verschillende onderdelen: het Escaperoomspel van
Waterschap de Dommel, een wandeling met Natuurgroep Gestel, een
waterpracticum waar leerlingen waterbeestjes mochten determineren. En we
kregen uitleg over de krachtcentrale Dommelstroom.
Het was een hele leerzame, zonnige en gezellige dag.
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Praktijkonderwijs
Succesvolle PROfessionals wedstrijd op het Elde College
Woensdag 18 mei was op het Elde College de eerste
PROfessionals talentenwedstrijd voor leerlingen van
praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Na een
grandioze opening ging de wedstrijd van start. Leerlingen
lieten hun talenten zien en streden om de titel
‘PROfessional’ in de categorieën Keuken, Bediening en
Bakkerij.
De leerlingen maakten verschillende gerechten bij de
categorie Keuken en Bakkerij en dienden een
driegangenmenu op bij de categorie Bediening. Ook TV-kok
Mounir Toub was aanwezig. Hij vertelt: “Bij alle drie de
categorieën heb ik een kijkje kunnen nemen. Het niveau was
echt hoog. De leerlingen werkten gestructureerd, hard en
hygiënisch. Wanneer zich een probleem voordeed, werd dit goed opgelost. Het was mooi om te zien
hoe goed de leerlingen met elkaar samenwerkten.”
Voor onderwijs, werkgevers en overheid is het van groot belang dat jongeren duurzaam en flexibel
opgeleid en getraind worden. Op deze manier ontdekken ze hun talenten, weten ze waar ze goed in
zijn en kunnen ze deelnemen aan de arbeidsmarkt. De PROfessionals wedstrijd draagt hieraan bij.
Uiteindelijk kwamen er drie winnaars uit iedere categorie. Ook deelnemers van het Elde College
vielen in de prijzen. Mary-Lynn van der Zande won de eerste prijs in de categorie Bakkerij, Hawijn Al
Badran werd tweede in de categorie Keuken en Charelle van Velthoven wist de tweede prijs te
bemachtigen in de categorie Bediening. Alle drie vonden ze het in het begin spannend, maar
uiteindelijk viel het reuze mee en was het heel leuk.
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Werkweek praktijkonderwijs in Romagne
Met een tiental leerlingen van het praktijkonderwijs zijn we op
werkweek naar Romagne-sous-Montfoucon geweest. Waar,
zeg je? Een klein dorpje met nog slechts 187 inwoners 35
kilometer ten westen
van Verdun. Tijdens
deze werkweek
hebben de leerlingen
het vakantiehuis waar
zij in verbleven gedeeltelijk opgeknapt. Zo werd de
verwilderde tuin aangepakt door leerlingen Groen, werden
schilder- en timmerwerkzaamheden verricht door
techniekleerlingen en werd de inwendige mens en dagelijkse
schoonmaak verzorgd door leerlingen Facilitair. In de ochtend en soms de avond
werd er gewerkt en geklust, ‘s middags was er tijd voor culturele momenten en
wat vrije tijd. Zo werd er op maandagmiddag een bezoek gebracht aan het
Amerikaanse kerkhof van de Eerste Wereldoorlog. Daar werd een aantal
rustplaatsen van soldaten opgefrist door de leerlingen. Aan het einde van de dag
werd, samen met de directeur van de begraafplaats, middels ceremoniële
handelingen de Amerikaanse vlag gestreken.
Op dinsdagmiddag werd onder vakkundige begeleiding van een gids een wandeling gemaakt over de
toenmalige slagvelden, waarbij we soms moesten opletten om niet op een onontplofte granaat te
stappen! Ook nu nog komt er jaarlijks veel munitie naar boven. Tevens werd een bezoek gebracht
aan het museum van de gids, Jean-Paul de Vries. Hij heeft de afgelopen 50 jaar van alles uit de grond
getrokken en dat is nu in een waanzinnig mooie ambiance te aanschouwen.
Op woensdagmiddag zijn we naar de heuvel bij Vauquois geweest waar de toenmalige tegenstanders
elkaar met ondergrondse explosieven de lucht in bliezen. De gigantische kraters die daarbij
ontstonden hebben de heuvel vrijwel volledig weggeblazen, maar hebben de leerlingen laten zien
welke grote vernietigingskracht er in een oorlog gebruikt wordt.
Op donderdagmiddag hebben we een bezoek gebracht aan het Fort Douaumont, het Ossuaire en de
stad Verdun. Dat hier genoeg te zien viel mag duidelijk zijn.
Voor volgend jaar hebben we al een kleine planning gemaakt, want als er iets zeker is, is het wel dat
de leerlingen in deze week fantastisch gewerkt, geleerd en veel gezien hebben. De eigenaar van het
vakantiehuis was zeer tevreden en wij als begeleidende docenten ook.

www.eldecollege.nl
info@eldecollege.nl
073-8200 400
Uitstapjes met praktijkvak Groen
Leerlingen praktijkonderwijs hadden de laatste weken verschillende uitstapjes gericht op het
praktijkvak Groen. Vanwege het praktijkexamen vmbo Groen, was locatie De Plak twee weken niet
toegankelijk voor lessen. Een mooie reden om op stap te gaan naar bedrijven of een gastles te laten
verzorgen op locatie.
Leerlingen van de BP-klas hebben een rondleiding gekregen op manege
Molenheide, verzorgd door een oud-leerling vmbo Groen. Een aantal leerlingen
van pro 2 zijn naar natuurtuin De Bunders gegaan en hebben zich verwonderd over
de botjes in de braakballen van uilen. Een week later bezochten we Groothandel
Broks. Daar hebben we gezien dat er binnen dat bedrijf verschillende afdelingen
zijn en dat er werk is op verschillende terreinen. Op de allerlaatste lesdag heeft
Milon een gastles bodemonderzoek verzorgd. Buiten werd met de grondboor
fanatiek geboord tot wel drie meter diep! Meisjes van pro 2 en 3 hebben de kans
gekregen om een Haflinger met kar te mennen en op en af te tuigen. Jongens van
pro 3 en 4 hebben een rondleiding gekregen bij Van Berkel op de nieuwe locatie. Jongens van pro 4
hebben een gastles ‘onderhoud gereedschap’ gekregen. Ze zijn in de weer geweest met het
vervangen van afgebroken stelen van schoppen.
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Vmbo onderbouw
Afsluiting leerjaar 1
Dit was me het brugklasjaartje wel…
Om de brugklas af te sluiten doen we een aantal hele spannende maar ook erg leuke dingen.
Spannend is het om een hele week toetsen te hebben. Leren voor meerdere toetsen en vakken die
elkaar snel opvolgen. Hier een planning voor maken en je dan ook nog aan die planning houden is
toch een hele opgave. Maar toch komt ook dit goed!
Om het jaar helemaal mooi af te sluiten zijn we op 14 juli met alle
brugklasleerlingen van (t)vwo-havo, vmbo en Sint-Michielsgestel
naar de Efteling geweest. Heerlijk kletsen in de wachtrij om het
vervolgens uit te schreeuwen in de Baron. Dames en heren, jullie
hebben een bevlogen brugklasjaar achter de rug, voor nu wensen
wij jullie allemaal een fijne vakantie!
Afsluiting leerjaar 2
Op dinsdag 12 juli stond er nog een leuke
activiteit met leerjaar 2 basis en kader op het
programma. We gingen naar BillyBird Park
Hemelrijk in Volkel. We hebben volop genoten van het mooie
weer en de attracties. Vooral het AquaFunPark viel bij onze
leerlingen in de smaak. Kortom een heel gezellige middag om
dit schooljaar af te sluiten voor de leerlingen én de mentoren.

Vmbo-T leerjaar 2-3-4
Afsluiting leerjaar 2 en leerjaar 3: bezoek aan Bobbejaanland
Alles mag weer, dus dan is er van de afgelopen jaren nog wel iets in te halen. Daarom bezochten de
klassen T2 en T3 op dinsdag 28 juni Bobbejaanland in België. Om halfnegen vertrokken ze onder
begeleiding van een mooi zonnetje richting het park. Daar aangekomen bleken nog wel meer scholen
het idee te hebben gehad om een dagje Bobbejaanland te plannen, want het was erg druk. Dat
mocht de pret echter niet drukken en omdat het zo’n mooi weer was, vielen ook de waterattracties
erg in de smaak. Al met al een leuke dag, om de energie richting het einde van het schooljaar een
beetje op te laden.
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Vmbo bovenbouw basis/kader
Afsluiting leerjaar 4 kader/basis met BBQ
Om het schooljaar gezellig met zijn allen af te sluiten hebben we
op 25 mei gezamenlijk met leerlingen en docenten lekker kunnen
genieten van een heerlijke barbecue. Hier konden de docenten
en leerlingen even napraten over de gemaakte examens, over de
spanningen over het wel of niet geslaagd zijn, over hoe moeilijk
of makkelijk het wel niet was, enz. enz....
Het bleef gelukkig droog en we hebben lekker gezamenlijk ons
buikje vol gegeten. Een top BBQ dus!
Activiteit leerjaar 4 naar de Efteling
Wat was het fijn om weer eens met alle leerlingen op
pad te gaan. Nog net voor de examens was dat
gelukkig weer mogelijk. Op 10 mei zijn we met drie
grote bussen vol met vierdejaars leerlingen naar de
Efteling gegaan. Wat hebben we genoten die dag!
In de bus was de sfeer direct goed. We hadden er met z’n allen zin in. In de Efteling gingen de
leerlingen in eigen groepjes lekker op pad. Vroeg in de ochtend zagen we al snel kletsnatte leerlingen
de ‘Piraña’ uitkomen. Zij hadden de volle laag gekregen 😊😊, het was mooi weer dus geen probleem.
De sfeer was zo gemoedelijk dat de docenten werden toegewuifd
door leerlingen bij het instappen bij de ‘Vliegende Hollander’. Ook
tijdens de lunchpauze werden we vergezeld door diverse leerlingen
en kregen we alle verhalen te horen. Wie durfde wel en wie niet?
Wie stond er voor schut in de rij, hahaha! Docenten werden
uitgedaagd om mee te gaan in Villa Volta, dat hebben ze geweten…
Aan het einde van deze prachtige dag zaten docenten en leerlingen gezellig samen op elkaar te
wachten om na zo’n mooie dag huiswaarts te gaan. De filmpjes en foto’s werden getoond die
absoluut niet in deze nieuwsbrief gepubliceerd mogen worden 😉😉. Allemaal keurig op tijd om weer
huiswaarts te gaan. We kijken met z’n allen terug op een hele fijne dag!
Leerlingen LWT4 verrassen mevrouw Van Doren
Op maandag 9 mei werd mevrouw Gerrie van Doren
verrast door haar LWT4 leerlingen. Zij hadden in het
geheim een lunch voor haar geregeld. Haar man Wim zat
ook in het complot, net als Annelies van de catering. Dit
om haar te bedanken voor de twee fijne jaren die ze bij
haar hebben gehad. De lieve woorden, roosjes en doosjes
‘Merci’ zeggen genoeg. Net als de stralende gezichten op
de foto.
Ook was deze lunch om alvast een beetje af te gaan sluiten, want de zomervakantie komt eraan en
dan gaat onze LWT topper echt met pensioen!
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Examenjaar 2021-2022
Na twee coronajaren hoopten wij met z’n allen dat dit jaar een
normaal jaar zou worden. Met goede moed en vol vertrouwen
begonnen de vierdejaars leerlingen en de docenten aan het
schooljaar. Samen werkten we naar de eerste Eldeweek toe. In de
Eldeweken werd het toetsen toch wat serieuzer genomen ter
voorbereiding op de examens die al in mei waren. We waren
allemaal net wat strenger wat betreft de regels. De meeste
leerlingen hielden zich eraan, maar een aantal was toch wel heel erg
gehecht aan hun jas aanhouden of hun petje op het hoofd.
Dan toch wel onverwachts een extra week geen school voor kerst. Toetsen die gepland stonden
moesten toch nog gemaakt worden, wat hier en daar voor verwarring zorgde. De meesten konden
gelukkig wel genieten van een extra week vrij.
In het nieuwe jaar werd er weer hard gewerkt aan KCKV, liepen de leerlingen twee weken stage en
werden er volop toetsen en tentamens gemaakt. De weken vlogen voorbij en de tweede en derde
Eldeweek waren voorbij voordat we het wisten. En ook deze keer bleken de leerlingen nog steeds
zeer gehecht te zijn aan hun jassen…
In de laatste schoolweken werden nog toetsen ingehaald en herkanst. Ook werden sommige ouders
‘plat gemaild’ met brieven dat werk nog niet was gemaakt. De spanning liep op bij ouders, docenten
en het examensecretariaat. De leerlingen bleven echter verbazingwekkend ‘chill’. De meeste
leerlingen die ik sprak gaven aan dat het allemaal wel goed komt. Spannend werd het helemaal toen
de akkoordverklaringen ingeleverd moeten worden!
Ondertussen werd door de minister besloten dat er dit jaar in het CSPE (Centraal Schriftelijk en
Praktisch Examen) geen praktijkexamens waren voor de leerlingen van het vierde jaar. Voor veel
leerlingen misschien een opluchting. Aan de andere kant ook jammer dat de leerlingen niet in de
praktijk konden laten zien wat ze afgelopen jaren hadden geleerd. Ook mochten de leerlingen dit jaar
weer een duim leggen op een examenvak (met uitzondering van Nederlands) wat voor sommige
leerlingen heel goed uitkwam.
De meivakantie was aangebroken. Tijd om te leren voor de examens die na de vakantie van start
gingen. Voordat de examens daadwerkelijk begonnen eerst nog een dagje naar de Efteling. Een
welverdiend uitje na drie jaren corona-ellende.

www.eldecollege.nl
info@eldecollege.nl
073-8200 400
Buiten was het overwegend mooi weer en de examens waren begonnen! Een voor een kwamen de
leerlingen lokaal C015 binnen. Je zag hier en daar toch een gespannen gezicht. Ik wenste ze allemaal
veel succes en nam de regels nog één keer door. De leerlingen keken me verbaasd aan toen ik zei dat
de jassen aan de kapstok moesten hangen… Ook nu waren ze weer zeer gehecht aan hun jassen. Ook
gaf ik aan dat ze moesten proberen te genieten van de examens. Hoe gek dat ook klinkt. Dit is het
einde, een afsluiting van een periode. Volgend schooljaar slaan ze een nieuwe weg in naar hun
toekomst.
De examens verliepen voorspoedig en voordat men het wist waren ze
alweer voorbij. Daarna begon het lange wachten tot de uitslag. 15 juni
was het dan zover. In de ochtend voelde je de spanning op het Elde
College. Iedereen was benieuwd naar het resultaat. Na twee uur ’s
middags kon er dan eindelijk gebeld worden en konden de vlaggen
uitgehangen worden. Zowel thuis als bij ons op school.
Nu is het feest! De diploma’s zijn uitgereikt en de leerlingen zijn voorlopig voor de laatste keer het
Elde College uitgelopen. Het was weer een bewogen jaar en van de
leerlingen (en ouders) is veel gevraagd. Ze hebben zich kranig door dit jaar
heen geworsteld. Trots zijn wij op het behaalde resultaat en we wensen ze
veel succes bij hun volgende opleiding.
Tja… en die jassen… dat blijft toch een dingetje 😉😉
Diploma uitreiking vmbo basis en kader
Op maandag 11 en woensdag 13 juli was het dan zover. De diplomauitreiking van kader en basis leerjaar 4. In groten getale waren de
leerlingen samen met hun gasten aanwezig om hun diploma in ontvangst
te nemen. Na de gebruikelijke speeches en loftuitingen van directie en
teamleider, waren de mentoren aan het woord om hun prachtige zegje te doen over hun eigen klas
met daarna een persoonlijk woordje over elke leerling. Tijdens dit woordje werden tegelijkertijd hun
foto’s op het grote scherm geprojecteerd en werden ze onder warm applaus naar voren gehaald om
de felicitaties en hun diploma in ontvangst te nemen.
Toen iedereen het diploma had ontvangen werden de leerlingen nog
verrast met een grappige video die door hun docenten was gemaakt.
Daarna kon er nog even samen worden nagepraat/gekletst met de
mentoren en docenten, waarbij menig cadeau overhandigd werd en er
veel tranen vloeiden.
Al met al een bijzondere afsluiting van vier prachtige jaren op het Elde College.

ACTIVITEITEN

ZOMERVAKANTIE
KINDEREN EN
JONGEREN
UIT MEIERIJSTAD

Activiteitenprogramma kinderen vanaf 2 t/m 8 jaar
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig
WEEK 1
Gedurende de zomervakantie boekenspeurtocht vanuit
de bibliotheken Meierijstad.
Lekker speuren en kijken naar mooie prenten uit boeken.
Als je alles gevonden hebt, krijg je bij de bibliotheek nog
een cadeautje. Speurtocht is op te halen bij de bibliotheken in Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel)
tijdens de openingstijden – www.nobb.nl
Dinsdag 26 juli
Voorlezen in pyjama.
Voor het slapen gaan, gezellig een boekje lezen in pyjama
met vriendjes en vriendinnetjes.
18.30 uur – 19.30 uur, bibliotheek Veghel.
Woensdag 27 juli
Tijl Damen komt met zijn theaterbus een vrolijke show
geven vol liedjes en muziek. Niet alleen om te kijken en te
luisteren, maar vooral om lekker mee te doen!
• 10.00 uur, Julianapark Veghel.
• 12.00 uur, bij het dorpshuis in Zijtaart 			
(bij slecht weer binnen).
• Breng je eigen kleedje en lunch mee voor een echte 		
picknick voorstelling.
• 14.00 uur, Sportveldje bs De Regenboog, 			
Hertog Jan 2 laan, Schijndel.
Donderdag 28 juli
Lezen en spelen in de Natuurtuin, Patrijsdonk 53a, Veghel.
Voorlezen, knutselen en leuke spelletjes! Doe je ook mee?
10.00 uur – 11.30 uur.

WEEK 2
Dinsdag 2 augustus
Op avontuur in de natuur in het Geerbosch Veghel.
Verzamelen op parkeerplaats Geel/Zwart.
Zorg voor kleren die vies mogen worden.
10.00 - 12.00 uur.
Dinsdag 2 augustus
Voor het slapen gaan, gezellig een boekje lezen in
pyjama met vriendjes en vriendinnetjes.
18.30 uur – 19.30 uur, bibliotheek Veghel.
Woensdag 3 augustus
Samen dichten en optreden met stadsdichters
Rick Terwindt en Lisa van der Leest.
10.00 uur, bibliotheek Veghel.
14.00 uur, bibliotheek, Sint-Oedenrode.
16.00 uur, bibliotheek, Schijndel.
Donderdag 4 augustus
Lezen en spelen, Witte de Withstraat, bij de
vijfmaster, Veghel. Voorlezen, knutselen en leuke
spelletjes! Doe je ook mee?
10.00 uur – 11.30 uur.
WEEK 6
30 augustus t/m 2 september
Een fantasierijke wandelroute voor kinderen in het
bos Diependaal. Ga je mee op zoek naar 10 verstopte
deurtjes? Alle informatie is op te halen bij
’t Rooi Gasthuisje, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode.
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

ACTIVITEITEN

ZOMERVAKANTIE
KINDEREN EN
JONGEREN
UIT MEIERIJSTAD

Activiteitenprogramma jongeren vanaf 9 t/m 17 jaar
Aanmelden verplicht via bewegen@meierijstad.nl of tel nr: 0413-381756
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk m.u.v. entree zwembad watervoetbal
Meld je tijdig aan maar ook af als je niet kunt, vol is vol.
WEEK 1
Maandag 25 juli
Bumpervoetbal, Sporthal De Bunders, De Bunders 1,
Veghel.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar.
19.00 - 22.00 uur, leeftijd 13+.
Dinsdag 26 juli
Ouder kind bootcamp, veldje Lijsterbeslaan, Schijndel.
18.30 - 19.30uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar + een ouder /
verzorger.
Bootcamp, veldje Lijsterbeslaan, Schijndel.
19.30 - 20.30uur, 13 t/m 18 jaar.
Donderdag 28 juli
Watervoetbal, Zwembad De Neul, Dommelstraat 20,
Sint-Oedenrode.
11.00 - 13.00 uur, leeftijd 9 t/m 15 jaar.
Entree zwembad niet inbegrepen!
WEEK 2
Maandag 1 augustus
Ouder kind bootcamp, Julianapark, Veghel
18.30 - 19.30 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar + een ouder /
verzorger.
Bootcamp, Julianapark, Veghel.
19.30 - 20.30 uur, 13 t/m 18 jaar.

Dinsdag 2 augustus
Bumpervoetbal, Sporthal De Streepen,
Laan van Henkenshage, Sint-Oedenrode.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar.
19.00 - 22.00 uur, leeftijd 13+.
Woensdag 3 augustus
Glow in the dark Lasergamen, Sporthal De Bunders,
De Bunders 1, Veghel.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9+.
WEEK 6
Dinsdag 30 augustus
Glow in the dark lasergamen, Sporthal De Streepen,
Laan van Henkenshage, Sint-Oedenrode.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9+.
Woensdag 31 augustus
Watervoetbal, Zwembad De Molenhey,
Avantilaan1, Schijndel.
12.00 - 14.00 uur, leeftijd 9 t/m 15 jaar.
Entree zwembad niet inbegrepen!

