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NIEUWSBRIEF (T)VWO-HAVO

Sectordirecteur Toos Michon
Welkom in het nieuwe schooljaar!
De eerste twee weken van dit nieuwe schooljaar zijn alweer voorbijgevlogen. De
introductieactiviteiten zijn voorbij, de reflectiegesprekken met leerlingen leerjaar 2 tot en met 6
hebben plaatsgevonden en de agenda’s zijn in gebruik genomen. Voor iedereen zijn de lessen gestart
en de eerste bladzijden van de nieuwe schriften worden alweer volgeschreven.
Wij genieten ervan: enthousiaste leerlingen in de gangen, de aula’s en in de klaslokalen. Sommigen
nog een beetje onwennig, anderen weer direct in hun oude routine en aangehaakt bij hun vaste
vriendengroepen.
Bijzondere aandacht is er natuurlijk voor de grote groep nieuwe brugklasleerlingen. Wij
organiseerden voor hen een verlengde introductieperiode van drie dagen. Op deze manier ontstaat
een goede basis: de leerlingen hebben elkaar intensief leren kennen tijdens diverse activiteiten en
spelvormen, de Elde planagenda is uitgelegd, de devices zijn ‘startklaar’ en de leerlingen kennen de
weg in het gebouw. De mentoren zijn enthousiast over deze introductieperiode en in de volgende
nieuwsbrief zult u ook de reacties van de leerlingen zien en lezen. En waarschijnlijk heeft u thuis ook
al de verhalen van uw zoon of dochter gehoord.
De brugklassen staan aan het begin van hun Elde schooljaren, de examenkandidaten focussen op de
afsluiting. Voor hen is de stip op de nabije horizon immers het behalen van een diploma en de
oriëntatie op het vervolg: een nieuwe opleiding, een tussenjaar of een beroep. Een spannend
vooruitzicht.
Ook u, de ouder(s)/verzorger(s), bent weer meer dan welkom op school: tijdens deze eerste weken
bij de kennismakingsavonden met de mentoren en de teamleiders, over een tijdje tijdens de
driehoeksgesprekken waarbij de leerdoelen van uw zoon of dochter centraal staan.
We maken er samen een mooi, inspirerend en hopelijk ook zorgeloos schooljaar van. Ik hoop u op
het Elde College te ontmoeten.

Toos Michon-Janssen
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Nieuwe medewerkers
Voor de zomervakantie hebben enkele medewerkers afscheid genomen van het Elde College. Om
van hun pensioen te gaan genieten, of omdat zij een betrekking vonden bij een andere school.
Gelukkig zijn wij erin geslaagd om alle vacatures in te vullen met enthousiaste, bevoegde en
bekwame docenten. We heten hen hartelijk welkom op het Elde en wensen hen veel succes en
plezier op onze school.

Teamleider leerjaar 1 t/m 6 (t)vwo
Waarschijnlijk kende u Hélène Jaspers al als teamleider leerjaar 1 t/m 3 (t)vwo en als docent
Nederlands in deze leerjaren. Met ingang van dit schooljaar is Hélène verantwoordelijk voor leerjaar
1 t/m 6 (t)vwo. Zij volgt daarmee Els Suijlen op die in juli afscheid nam van het Elde College. Wij
wensen Hélène heel veel succes!
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Nieuwsbrieven
Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2021/2022. In dit schooljaar ontvangt u voorgaand aan
iedere vakantie een editie van de nieuwsbrief waarin we terug- en vooruitblikken, de voortgang van
het onderwijs en nieuwe initiatieven beschrijven en leerlingen aan het woord laten.
Daarnaast informeren wij u bij de start van iedere maand over de geplande activiteiten voor
leerlingen en medewerkers (t)vwo/havo. Specifieke informatie over activiteiten waarbij uw
zoon/dochter betrokken is, wordt u per e-mail toegestuurd.

Aanpassing corona-maatregelen
Het zal u niet ontgaan zijn, dat de corona-maatregelen m.i.v. zaterdag 25 september worden
aangepast. Vanaf die dag vervalt de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs en mag ook de
voorgeschreven 1.5 meter afstand worden losgelaten. Het Elde College heeft de volgende afspraken:
Mondkapjes
Tot 25 september is het zowel voor leerlingen als voor medewerkers verplicht om een mondkapje te
dragen bij verplaatsingen in de schoolgebouwen. Leerlingen die hun mondkapje vergeten zijn,
kunnen gebruik maken van de automaten bij de leerlingeningang. Vanaf 25 september vervalt de
verplichting. Mochten leerlingen en/of medewerkers ook na die datum een mondkapje willen
dragen, dan is dat natuurlijk toegestaan.
1.5 meter afstand
Leerlingen hoeven geen afstand te houden t.o.v. elkaar, maar tot 25 september wel t.o.v. onze
medewerkers. Ook deze regel vervalt vanaf 25 september, maar leerlingen en/of medewerkers
kunnen ervoor kiezen om meer onderlinge afstand te houden. Ook is het mogelijk dat docenten in de
klaslokalen gebruik blijven maken van schermen.
beslisboom
Op onze site treft u een beslisboom aan. Deze is opgesteld door een groep kinderartsen i.s.m.
ouders. Heeft uw kind klachten of is sprake van een corona-besmetting in uw omgeving? Via de
stappen in de beslisboom kunt u zien welke acties gewenst en mogelijk zijn.
Online lessen
Is het vooruitzicht dat een leerling door omstandigheden of ziekte langer dan drie dagen afwezig zal
zijn? Dan is het mogelijk voor de leerling om de lessen online te volgen. Tijdens deze online les is de
begeleiding minder intensief dan tijdens een reguliere les in het klaslokaal. De docent richt zich tot
de leerlingen in de klas. Op door de docent vastgestelde momenten kan de leerling vragen stellen of
om uitleg vragen. Leerlingen die kortdurend afwezig zijn en wel in staat zijn tot ‘leren’, volgen de
planning in de digitale leeromgeving en werken zelfstandig.
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Inloggegevens Its Learning
De ouder(s)/verzorger(s) van brugklasleerlingen en van zij-instromers in hogere leerjaren ontvangen
een e-mail met daarin de inloggegevens voor de digitale leeromgeving Its Learning. Tevens treft u in
deze brief een link aan naar informatie over het gebruik van deze leeromgeving. Deze informatie
treft u ook aan op onze site.

Melding absenties
Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter ziek is of vanwege andere omstandigheden niet aanwezig
kan zijn op het Elde College. Wij verzoeken u om dit tijdig te melden.
De manier waarop deze melding plaatsvindt is m.i.v. schooljaar 2021/2022 aangepast. Vanaf dit
schooljaar vragen wij u om ziekmeldingen van uw zoon of dochter via de Magister App aan ons door
te geven. Voor het melden van andere afwezigheid (zoals een tandartsbezoek) en les op afstand kunt
u telefonisch contact met ons opnemen (073 820 0400). Zodra uw zoon of dochter weer naar school
gaat, meldt hij/zij zich beter door middel van een geel ‘betermeld’ briefje (ondertekend door de
ouders/verzorgers). Eén en ander is nader toegelicht in een instructie. Deze is gepubliceerd op onze
website op 'ziekmelden via Magister App'.
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Mediatheek
Nieuwe collectie
Ook dit jaar zijn we gestart met een nieuwe collectie boeken in onze mediatheek. Deze keer zijn het
Engelstalige boeken die zowel voor de onder- als bovenbouw gebruikt kunnen worden voor onze
verschillende sectoren.

Oproep nieuwe medewerkers
We zijn nog op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze mediatheek op onze locatie in Schijndel
voor één of meerdere dagen per week. Wie vindt het leuk om te werken met leerlingen van 12 tot 18
jaar en heeft veel kennis van (jeugd)literatuur? Bij vragen of interesse neem dan contact op met Toos
Michon of stuur een e-mail naar: t.michon@eldecollege.nl

Vragen of opmerkingen?
Heeft u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Stuur deze dan naar info@eldecollege.nl.
U ontvangt binnen enkele werkdagen een antwoord.

