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NIEUWSBRIEF (T)VWO-HAVO
Sectordirecteur Toos Michon

Fijne vakantie!
In de wijk waar ik woon staan op veel opritten de
caravans en vouwwagens al gereed voor vertrek.
De voortuinen worden ‘vakantieklaar’ gemaakt en
de buurtwachters van de wijkvereniging maken
afspraken over extra controle rondjes in de
zomermaanden.
Het Elde College zwaait op 22 juli de leerlingen uit
na een schooljaar dat is omgevlogen.
We kijken terug op een intensief schooljaar met veel positieve elementen. Zo zijn we trots op de
slagingspercentages in de examenklassen (tweetalig vwo 100%, vwo totaal 96% en havo 95%) maar
ook op de bevorderingen, het doorzettingsvermogen van veel leerlingen en de samenwerking tussen
onze medewerkers. In verband met afwezigheid van de teamleider havo, Stephan van de Laak, heb ik
diverse rapportvergaderingen bijgewoond en zo echt ‘een kijkje in de klassen’ gekregen. Een groep
leerlingen presteerde het gehele jaar door stabiel en was gemotiveerd. Anderen hadden een wat
moeizame start, maar zijn er vaak toch in geslaagd om een eindsprint in te zetten en zo van 13 of 14
tekorten in januari te eindigen op 2 of 3 tekorten en daarmee bevordering. Een mooie groei en
ontwikkeling met resultaat!
Ook het nieuwe schooljaar zullen we positief starten, waarbij we de juiste begeleiding en interventies
aanbieden. Zo hebben we voorafgaand aan de lessen niet alleen introductieactiviteiten, maar starten
de mentoren leerjaar 2 en hoger ook met reflectiegesprekken waarin de leerlingen hun leerdoelen
benoemen en aangeven wat ze nodig hebben om deze te bereiken. Voor alle vakken en leerjaren zijn
extra keuzelessen ingeroosterd, daarnaast zal ook Tandem studiebegeleiding op school zijn en zetten
we in op verbeteren van leren leren en leren plannen. De leerling en de leervraag staan daarbij
centraal.
Kortom: schooljaar 2021/2022 was een schooljaar om trots op te zijn en ook een jaar waarin we veel
ervaren en geleerd hebben. Vanuit die basis gaan we in september weer van start.
Namens al onze medewerkers wens ik u en uw gezin een fijne en ontspannen zomervakantie. We
hopen iedereen in september weer uitgerust en gezond terug te zien.
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De kracht van Taal
U heeft er waarschijnlijk over gelezen en gehoord: het taalniveau van Nederlandse kinderen en
jongeren daalt. In het onderwijs wordt daarom extra aandacht besteed aan de taalvaardigheden
waarbij het vooral belangrijk is dat leerlingen enthousiast en leergierig worden en blijven. Zo heeft
onze mediatheek de collectie uitgebreid met o.a. graphic novels en boeken speciaal gericht op
jongeren. Ook hebben we een leeshoek op het leerplein Nederlands in het (t)vwo/havo-gebouw, is
de samenwerking met de bibliotheek in Schijndel intensief en zijn er schrijvers die de klassen
bezoeken. Zomaar enkele voorbeelden. Doel: het leesplezier vergroten en daarmee de
taalvaardigheid.
Het afgelopen jaar heeft de school gewerkt aan een nieuw taalbeleidsplan. Over dat plan en de
daarbij behorende doelen en acties zult u in het nieuwe schooljaar meer horen. De kracht van taal
staat centraal: taal kan emoties oproepen, overtuigen, verbinden, polariseren, duidelijk maken.
Onlangs overleed Remco Campert. Een van de grootste Nederlandse auteurs uit de na-oorlogse
periode. Bij het grote publiek onder andere bekend om het volgende gedicht. Onverwacht
toepasselijk in 2022:
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Schrijversbezoek Janneke Siebelink
Een schrijver wil ze zichzelf (nog) niet noemen,
‘dat is een titel die je moet verdienen zo vertelde
Janneke Siebelink in een gesprek met de
leerlingen van 5 vwo.
Op de uitnodiging om iets te
komen vertellen over haar
debuutroman ‘Soms sneeuwt
het in april’ reageerde ze
onmiddellijk enthousiast.

Zo hadden we het genoegen om
Janneke te horen spreken over
de totstandkoming van het boek,
wat ze ermee hoopt te bereiken
en of er een vervolg komt. Na
zeer openhartig allerlei vragen te
hebben beantwoord van de
leerlingen, las ze nog een stukje
voor uit eigen werk.
Al met al een bijzondere en leerzame bijeenkomst.

Gastles Amerikanist Loïs Machelessen
Amerikaniste Loïs Machelessen van het John Adams Institute gaf aan vwo 4 een lezing over
protestbewegingen en rassenproblemen in de Verenigde Staten. Bekende onderwerpen als de
protestmars van ds. Martin Luther King en de busactie van Rosa Parks werden besproken. Ook was er
aandacht voor Black lives Matter, Gay Parade en Black Power. Loïs maakte een vergelijking met
protesten in Nederland en toonde aan dat er veel overeenkomsten, maar ook verschillen waren. Uit
haar lezing kwam naar voren dat het rassenprobleem in de Verenigde Staten nog altijd een beladen
en nog lang niet opgelost probleem is. Toch is er sprake van een verandering, getuige de film Black
Panther (2018), een zeer goed ontvangen superheldenfilm met een geheel zwarte cast.
Voor onze vwo 4 leerlingen was het thema enerzijds een beetje ‘ver van hun bed’, maar anderzijds
een eye-opener.
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Bezoek ProDemos en Tweede kamer leerjaar 3
Op vrijdag 13 mei hebben de leerlingen van de derde klassen havo en (t)vwo een informatieve
excursie gehad naar Den Haag. Via een programma bij ProDemos hebben ze een inkijk gekregen in
hoe het politieke systeem werkt in Nederland. Uiteraard werd er ook een bezoek gebracht aan de
huidige Tweede Kamer, waarbij veel belangstelling was voor de indeling van de Tweede Kamer. Het
gebouw aan het Binnenhof wordt de komende jaren grondig gerenoveerd, maar ook het tijdelijk
onderkomen van de Tweede Kamer was de moeite van een bezoek waard. Onze leerlingen toonden
veel belangstelling en stelde vele vragen aan de begeleiders vanuit ProDemos. Een mooi initiatief
vanuit de Overheid om alle jongeren in Nederland minstens een keer een bezoek aan de Tweede
kamer te laten brengen.
De leerlingen van tweetalig leerjaar drie hadden in de ochtend een afwijkend programma. Zij
brachten een bezoek aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en mochten kennis maken met het
ingewikkelde rechtssysteem hier in Nederland. Ook dit gebeurde op een interactieve manier en de
leerlingen deden enthousiast mee aan de diverse casussen die de revue passeerden.
Namens de begeleiders,
Jaap van Kessel
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Dagje Luik oftewel…. Liège
Vrijdag 24 juni zijn we met klas V2 en TV2 een dagje naar Luik
geweest.
Het doel : Frans in de praktijk toepassen.
Het programma bestond uit een speurtocht door Luik, waarbij de
leerlingen zelf een stuk van de weg
moesten uitvogelen en we allerlei winkels passeerden waar de
leerlingen vragen over konden beantwoorden. Een ander
onderdeel was het winkelcentrum met de grote supermarkt
Carrefour waar ze een boodschappenlijstje meekregen met
allerlei producten die ze in de winkel moesten opsnorren.
Daarnaast het bezoek aan een natuurmuseum, met in de kelder
mooie aquaria, waar de opdracht was om hun favoriete vis te
tekenen. We hebben markante onderwaterwezens voorbij zien
komen…….
Tenslotte een bezoek aan een station waar de leerlingen de opdracht kregen om de Franse
spreekvaardigheid te oefenen: Twee inwoners van Luik en omstreken moesten aangeklampt worden
met een aantal in het Frans gestelde vragen. Even een drempel over maar eenmaal gedaan, leverde
het mooie korte gesprekjes op “en français”! Ondanks het wisselende weer met hier en daar een
stevige bui, kunnen we terugkijken op een leerzame en gezellige dag !
De vakgroep Frans.
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Eerste prijs techniek- en kunstwedstrijd voor leerlingen Elde College
Vorige week behaalden vier tweetalig-vwo leerlingen de eerste prijs vanuit Railcenter, een onderdeel
van een landelijke techniek- en kunstwedstrijd. Ze bedachten creatieve oplossingen die antwoord
geven op een vraagstuk over mobiliteit uit een stad in het jaar 2080.
Voor de voorrondes ontving het railcenter 270 inzendingen.
De leerlingen van het Elde College, Evi Willemen, Grainne
White, Ivy Steenbakkers en Kyani Schonenberg maakten
samen voor het vak Research & Development een project
waarbij een trein in de lucht rijdt en auto’s die op
zonnepanelen rijden.
Uit de 270 inzendingen werden drie groepen geselecteerd
waaronder het Elde College. Ze ontvingen een gouden ticket
voor een bezoek aan het railcenter. Gedurende dit bezoek
genoten de leerlingen van een zeer inspirerend programma.
Ze deden leuke proefjes en voerden opdrachten uit waardoor
ze kennis met spoorveiligheid opdeden en een kijkje in de
toekomst van het spoor mochten nemen.
De leerlingen vonden het bezoek heel leuk. Zelfs leuker dan
verwacht door de proefjes die ze zelf mochten uitvoeren.
Naast dat het een leuke dag was, was het ook een hele
leerzame dag.
Uiteindelijk namen de twee groepen deel aan een kahoot. Dit
is een interactieve game in de vorm van een quiz en
presenteerden de leerlingen nogmaals hun project. De
leerlingen van het Elde College presenteerden zo goed dat ze
de enige echte Railcenter Award wonnen.
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Activiteiten voor jongeren in de zomervakantie
In de zomervakantie organiseert Meierijstad samen met andere organisaties verschillende
activiteiten voor jongeren. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk m.u.v. entree zwembad
watervoetbal.
Jongeren (vanaf 9 t/m 17 jaar) dienen zich aan te melden via bewegen@meierijstad.nl of via het
telefoonnummer 0413-381756.
Bekijk het activiteitenprogramma en meld uw kind aan voor één of meer activiteiten.

Burgers Zoo
Maandag 13 juni zijn de leerlingen uit havo 4 en vwo 5 voor biologie naar Burgers Zoo geweest. Een
prachtige dag waarbij de leerlingen vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan met gedragsonderzoek.
Een grote verscheidenheid aan dieren is geobserveerd en omschreven. Daarnaast zijn de leerlingen
getest op algemene kennis gekoppeld aan de biologie stof van het Elde College. Een dag waarbij
leerlingen veel hebben geleerd maar het daarnaast ook erg
gezellig hebben gehad!
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Leerlingen VWO4 vinden Romeinse villa.
De afgelopen maanden zijn twee
klassen vwo en tweetalig vwo druk
bezig geweest met archeologie.
In de Kloostertuin werden door
V3Bt vier proefputjes gegraven
onder toezicht van archeologen van
de Vrije Universiteit van
Amsterdam en leden van de
Heemkunde Schijndel. Ze vonden
onder andere veel sporen uit de
Tweede Wereldoorlog tot en met
aardewerk uit de 11e eeuw.
Vorige maand groef V3A een drietal putjes op verschillende plekken in Schijndel. Groot was de
verbazing dat in één van de putten een paalspoor van een gebouw uit vermoedelijk de vroege
Middeleeuwen werd gevonden door Victorine van Thiel. Onder het paalspoor vond zij een scherf uit
vermoedelijk de 11e eeuw. Dezelfde klas bezocht ook nog een opgraving in Veghel van een
kampement uit de Midden Steentijd (9000 v. Chr.)
Isis van Oirschot en Teun Mettler gingen op zondag (!) 26 juni nog een stapje verder door in
Gemonde mee te helpen een opgraving. Zij vonden het bewijs voor de aanwezigheid van een
Romeinse villa, door aardewerk en dakpannen op te graven (zie foto).
Alle opgravingen werden gedaan om leerlingen kennis te laten maken met een wetenschappelijke en
methodische manier van werken. Dit alles gebeurde in het kader van Community Archeology for
Rural Environments (CARE). Deze CARE-projecten zijn een initiatief van Lincoln University en de Vrije
Universiteit Amsterdam. Care-projecten vinden plaats in het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Polen en
Nederland. Het was voor de eerste keer dat middelbare scholieren deel namen aan dit project.

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.
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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

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!

