Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de (toekomstige) leerlingen van het Elde College,
locatie E gebouw leerjaar 1 en 2
locatie praktijkonderwijs leerjaar 3, 4 en 5

Schijndel, juli 2021
Kenmerk: HDe.202010723e.ASu

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voordat u met uw zoon/dochter gaat genieten van de vakantie willen wij u informeren over het
nieuwe schooljaar.
A. Introductie nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 7 september 2021.
Uw zoon/dochter wordt op school verwacht op onderstaande tijden en locaties:
Dinsdag 7 september 2021:
Schakelklas Basis/Praktijkonderwijs
leerjaar 1 en 2

van 08.25 uur – 14.30 uur / E- gebouw,
bespreken lesrooster en introductieprogramma.

Praktijkonderwijs leerjaar 3 t/m 4

van 10.15 tot 12.00 uur / Putsteeg 2a, gebouw D,
bespreken lesrooster en introductieprogramma.

Praktijkonderwijs leerjaar 5

vanaf 09.00 uur / ROC De Leijgraaf, Muntelaar 10,
5467 HA VEGHEL
bespreken lesrooster en maken van afspraken.

Woensdag 8 september 2021:
Op woensdag 8 september starten de lessen om 08.30 uur volgens het rooster voor de klassen
BP1 t/m P4, al dan niet met een introductieprogramma.
Stages voor P4 en P5 beginnen op donderdag 9 september 2021.
Voor klas P5A begint de stage bij het afgesproken bedrijf of instelling op donderdag 9 september
2021. Hun lesdag is op de dinsdagen op ROC De Leijgraaf onder leiding van de heer van Loon en
de heer Groenen. Schoolbenodigdheden worden aldaar besproken.
Tijdens het introductieprogramma ontvangen alle leerlingen o.a. boeken en het rooster. Zij maken
kennis met de mentor en klasgenoten en krijgen tevens alle noodzakelijke informatie om het
schooljaar goed te starten. U wordt verzocht er voor te zorgen dat de leerlingen op deze dag
meenemen: (een stevige boekentas,) schrijfmateriaal (en eventueel een schoolagenda).
Het is ook erg belangrijk dat u uw e-mailadres via Magister up-to-date houdt. Bijna alle informatie
wordt op het Elde College via e-mail verstuurd.
Aan het begin van dit schooljaar wordt uw zoon/dochter gefotografeerd voor het schoolsysteem en
een schoolpas. Ook worden er klassenfoto’s gemaakt. Over de procedure, uw toestemming, data
en andere zaken, ontvangt u half september nog een brief van de coördinator.

B. Leermiddelen
Alle leerlingen krijgen hun boeken via Boekenhuis Van Dijk. Hierover ontvangt u nog een aparte
brief. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de boeken beschadigen, vragen wij u de boeken te
kaften. In werkboeken mag niet geschreven worden, tenzij op de boekenlijst vermeld staat dat het
leermiddel eigendom van de leerling is.
C. Schoolbenodigdheden
Afhankelijk van het vakkenpakket dienen de leerlingen te beschikken over de volgende
schoolbenodigdheden:
Laptop
In leerjaar 1 zijn de leerlingen vorig jaar gestart met het BYOD-principe (bring your own device).
Dit zal verder gaan in leerjaar 2. De laptops die vorig jaar zijn aangeschaft voor/door de leerlingen
zijn nog steeds bruikbaar. Zorg dan ook voor een stevige rugzak, die groot genoeg is om ook een
laptop mee te vervoeren. Het kan zijn dat uw zoon/dochter vanwege zij-instroom nog niet over
een eigen device beschikt. Op de website van het Elde College vindt u alle benodigde informatie
voor de aanschaf van een laptop.
Rekenmachine
Voor het vak wiskunde dienen de leerlingen te beschikken over een eenvoudige rekenmachine.
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 hebben.
Kluispasje
Alle nieuwe leerlingen ontvangen via de conciërge een pasje om het hen aangewezen kluisje te
kunnen openen. Vanwege een herschikking kan het zijn dat de andere leerlingen een nieuw kluisje
met bijbehorend pasje krijgen.
Printpas
Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke nieuwe leerling een printpas met daarop een
starttegoed van € 2,--. Hij/zij krijgt een instructie over hoe hiermee geprint en gekopieerd kan
worden. 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.
Werkkleding praktijkvakken
De stofjassen, overalls, veiligheidsbrillen en gymshirts worden uitgereikt tijdens de betreffende
lessen. Deze worden ook voorzien van naam en/of leerlingnummer.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken in de eerste en laatste week van de
vakantie.
Wij wensen u en uw zoon / dochter een prettige vakantie.
Met vriendelijke groet,

H.J.A. Deiman
Sectordirecteur vmbo/praktijkonderwijs

