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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen klas 2 en 3
van het Elde College, sector (t)vwo/havo

Schijndel,

juli 2021

Referentie : TMi. 2020 10723f.4Su

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoonldochter sluit nu het schooljaar af en verheugt zich ongetwijfeld al op een welverdiende en

zonnige vakantie.
Door middel van deze brief willen wij u informeren over het volgende schooljaar, Op dit moment
gaan we er van uit dat we na de vakantie "gewoon" zullen kunnen staÉen. Mochten de richtlijnen
aangescherpt worden, dan informeren we u over de mogelijke gevolgen voor de start van het
schooljaar.
Het schooljaar start op dinsdag 7 september 202L. De leerlingen van leerjaar 2 (t)vwo en havo
worden van 09.00 tot ongeveer 17.45 uur op school verwacht. Voor de leerlingen van leerjaar 3
(t)vwo en havo geldt dat zij van 12.30 tot ongeveer 14.00 uur aanwezig dienen te zijn.

Tijdens de introductie maken de leerlingen kennis met hun mentor en hun klas en wordt het
project "positieve groepsvorming" opgestart. In alle klassen wordt aandacht besteed aan het
invullen of afronden van het reflectieformulier. Verder krijgen de leerlingen het lesrooster en in
leerjaar 2 onze eigen schoolagenda/planner. Het is belangrijk dat de leerlingen een tas, hun laptop
en schrijfmateriaal meebrengen. De boeken krijgt u via Boekenhuis VanDijk. Hierover ontvangt u
nog een aparte brief. Om te voorkomen dat de boeken beschadigen, is het belangrijk dat deze
gekaft worden.
Op woensdag 8 september worden de leerlingen op school verwacht voor een individueel gesprek

met de mentor. Zij hebben hiervoor hun reflectieformulier nodig. De mentor deelt de leerlingen in
en informeert hen over het tijdstip.
Op donderdag 9 september starten de lessen om 8.20 uur volgens het rooster.

Verder vragen wij nog uw aandacht voor het volgende:
- De NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats-e-mail) worden genoteerd in Magister.
(U heeft een inlogcode voor Magister, het programma waarin u ook de resultaten en de
absenties van uw zoonldochter kunt volgen.) Het is belangrijk dat deze gegevens juist
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zijn. Let daarbij vooral op het e-mailadres. Vrijwel alle informatie en nieuwsbrieven
ontvangt u via de e-mail.
Het Elde College maakt bij het verzorgen van onderwijs gebruik van Its Learning als
elektronische leeromgeving. In lts Learning treffen leerlingen en ook ouders alle informatie
met betrekking tot de lessen aan, zoals roosters, digitaal lesmateriaal en opdrachten.
Informatie over inloggen en werkinstruct¡es wordt via aparte brieven aan ouders en
leerlingen verstrekt. De registratie van de cijfers vindt plaats in Magister.
Aan het begin van dit schooljaar wordt uw zoonldochter gefotografeerd voor het
schoolsysteem en een schoolpas. Ook worden er klassenfoto's gemaakt. Over de
procedure, uw toestemming, data en andere zaken, ontvangt u later nog een brief van de
coördinator.
In klas 1 t/m 3 dienen de leerlingen te beschikken over een rekenmachine, bij voorkeur
Casio FX 82 MS.

In de bijlage treft u verder een overzicht aan van de schoolbenodigdheden
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Ik hoop dat uw zoonldochter zich ook in het volgende schooljaar thuis zal voelen op het
Elde College en wens u en uw gezin een prettige vakantie.
Met vriendelijke groet,
mede namens de teamleiders mevrouw H. Jaspers en de heer S. van de Laak,

\
anssen,
Mw. Drs. C.M. W.
sectordirecteu r (t)vwo/havo
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SCHOOLBENODIGDHEDEN

De leerlingen

uit klas 2 en 3 dienen te beschikken over de volgende benodigdheden

Woordenboeken:

Nederlands Nederlands/Nederlands

Frans
Duits
Engels

Van Dale pocketwoordenboek
Nederlands/Frans en Frans/Nederlands
Van Dale pocketwoordenboek
Nederlands/Duits en Duits/Nederlands
Van Dale pocketwoorden boek
Nederlands/Engels en Engels/Nederlands Van Dale pocketwoorden boek

(NB. Voor het vak Engels is een Van Dale Middelgroot woordenboek Engels/Nederlands
ook toegestaan in de onderbouw (klas 1 t/m 3) en in de bovenbouw (klas 4 t/m 6) zelfs
verplicht.
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Woordenboeken voor de afdeling Tweetalig vwo:
Voor Engels is het Oxford Dictionary nodig. U krijgt via de docent Engels nadere
informatie over de aanschaf indien uw zoonldochter nog niet in het bezit is van dit
woordenboek.

Gebruik van USB-stick en oortjes:
Op de laptops van school mogen i.v.m. beveiligingsmaatregelen, geen usb-sticks meer
gebruikt worden. Ook op een eigen laptop is dit niet verstandig. Onze leerlingen hebben
allemaal de beschikking over een OneDrive waar zij hun documenten etc. kunnen
opslaan, Het installeren van software op het netwerk van de school door leerlingen is
niet toegestaan. Vaak zal het nodig zijn dat leerlingen geluid nodig hebben bij
computergebruik, daarom is het noodzakelijk dat leerlingen altijd "oortjes" bij zich
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Overige benodigdheden :
- goed schrijfmateriaal (blauw en rood)
- geodriehoek en passer
- vulpotlood (HB en 28)
- schriften A4
- schrift A4 met roosterpapier (grote ruitjes)
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kleurpotloden
plakstift
snelhechter
schaar (12-15 cm)
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De mogelijkheid van betalen via pinautomaten wordt ook aangeboden. Het gaat dan om
betaling bij de catering, mediatheek en voor het opwaarderen van printtegoeden. Het
cashless systeem blijft beschikbaar voor leerlingen die geen pinpas hebben.
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Het is mogelijk dat onze medewerkers uw zoonldochter adviseren om één of meer
lesmethoden bij Dedicon te bestellen. Het Elde College heeft een eigen account bij
Dedicon. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet zelf kunnen bestellen, maar dat
het bestelproces via het Elde College verloopt. Ouders van dyslectische leerlingen worden
hierover a pa rt geinformeerd.
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