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NIEUWSBRIEF (T)VWO-HAVO
Sectordirecteur Toos Michon
Voel je thuis in de wereld….
Was een van de thema’s tijdens een recente korte
studiereis naar Denemarken. We bezochten
diverse scholen, ontmoetten collega’s uit 20
verschillende landen en legden de basis voor
nieuwe samenwerkingsprojecten. We hebben veel
geleerd en gezien. En weer opnieuw werd
bevestigd: jonge mensen zijn tot heel veel in staat.
Zeker als ze zich thuis voelen in de groep, op
school.
Zo vlak voor de herfstvakantie blikken we terug op
de eerste schoolweken van schooljaar 2021/2022.
Nieuwe klassen, nieuwe leerstof, andere docenten…... het is eerst even wennen, maar hopelijk voelt
uw kind zich thuis in de klas, bij de mentor, op het Elde College.
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de manier waarop wij focussen op positieve groepsvorming: zo
waren er spannende en sportieve Beachkamp avonturen, organiseerden we boostweken,
ontmoetten leerlingen elkaar tijdens de dagstart en waren er al gezamenlijke feestmomenten: het
eerste brugklasfeest en de uitreiking van de CAE- en IB-certificaten. Heerlijk dat we weer samen
kunnen vieren.
Zo voelt dit nieuwe schooljaar meer dan ooit als een nieuwe start.
Ik wens u en uw gezin een fijne en ontspannen herfstvakantie.

CAE V6 100% geslaagd!
Afgelopen woensdag 13 oktober was het dan eindelijk zover: de leerlingen uit V6 die in de vierde en
vijfde klas Cambridge Advanced English als extra vak erbij deden, kregen hun certificaat uitgereikt.
Een moment van trots voor mij als docent! Twee jaar lang hebben ze geïnvesteerd en hun
luistervaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid bijgeschaafd tot ze het
juiste niveau bereikten. Dat kostte veel tijd en inzet, maar wat zijn ze gegroeid. Het was leuk om
tijdens de lessen allerlei onderwerpen te bespreken in het Engels en ook de essays die ze moesten
schrijven vond ik erg interessant. De openheid waarmee ze hun mening gaven en de creatieve
oplossingen die ze bedachten voor allerlei global issues maakten dat ik ze met veel plezier gelezen
heb. Het Elde College biedt een goedkope manier om het CAE diploma te behalen en tevens een
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effectieve manier: evenals vorig jaar is 100% geslaagd en de helft van de groep behaalde zelfs een
hoger niveau dan noodzakelijk voor CAE.
They’re a bunch of smart cookies, the lot of them!
Or if I use their current level of English: they’re the bee’s knees!
Congratulations!
Annika Voets.

Ouderbijdrage
Vorige week is een e-mail verstuurd over de ouderbijdrage. De betaling verloopt via Wis Collect.
Uiteraard kunt u in termijnen betalen. Deze mogelijkheid vindt u in de tool van Wis Collect. Wanneer
u kiest voor betaling in termijnen, krijgt u bij het aanbreken van de termijn een herinneringsmail,
zodat u zelf gemakkelijk de (deel)betaling kunt doen. Ook kunt u direct het hele bedrag betalen.
Mocht u geen e-mail ontvangen hebben, check dan uw spamfolder.
Mist u na de herfstvakantie nog steeds een e-mail over de ouderbijdrage? Stuurt u dan een berichtje
naar: ouderbijdrage@eldecollege.nl met als onderwerp ‘geen factuur ontvangen’. Ook voor overige
vragen kunt u dit mailadres gebruiken. Op onze website staat een filmpje waar stap voor stap Wis
Collect wordt uitgelegd.
https://www.eldecollege.nl/Ouders/Ouderbijdrage/Betaling_van_de_ouderbijdrage
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Oproep nieuwe medewerker(s) mediatheek
We zijn nog op zoek naar nieuwe medewerker(s) voor
onze mediatheek op onze locatie in Schijndel voor 1 dag
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

Óf goede cijfers, óf een leven?
Pubers kunnen weleens klagen: ‘Je hebt óf goede cijfers, óf een leven. En krijg ze dan maar als ouder
gemotiveerd….. Het is bewezen dat ouderbetrokkenheid essentieel is voor het succes van leerlingen
op school. Met de praktische tips die we tijdens de thema-avond Huiswerk en puberbrein van Ankie
Remijn hebben
gekregen, kunnen ouders aan de slag.
Een kleine greep:
- Positief communiceren; alleen benoemen, geen mening/frustratie. Focus op inspanning en
niet op intelligentie.
- Gebruik papieren agenda, plan en streep af.
- Salamitechniek; verdeel de stof over meerdere momenten.
- Pommodoritechniek: zorg voor rustige omgeving zonder afleiding van telefoon. Timer op 25
minuten / na elke 25 minuten 5 min. pauze /
na 4x25 minuten pauze van een half uur.
- Vertrouwen geven en hulp aanbieden.
- Onvoldoendes. Doorvragen waardoor het
komt: waarnemen, begrijpen, oefenen of
onthouden.
Meer weten? De website van Ankie Remijn staat vol
met o.a. blogs, tips, gratis te downloaden e-book
https://investereninleren.nl/over-ankie-remijn-vaninvesteren-in-leren/
Onze brugklasmentoren Lotte Gradussen en
Karen Sleegers lieten aan de hand van onze eigen
planagenda zien hoe wij plannen en leerstrategieën aanleren op het Elde College.
https://eldecollege.nl/media/view/2912/ouderavond+huiswerk+18-10-21.pptx?
Heel veel succes!
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Boostweek brugklassen: positieve groepsvorming en plannen
Een week lang zijn de brugklasleerlingen van de sector havo/vwo ondergedompeld in
mentormomenten. Het belangrijkste doel hierbij was de klas en de planagenda beter leren kennen.
Voor de leerlingen betekende dit o.a. dat ze allemaal een korte presentatie over zichzelf moesten
houden. Deze presentaties waren door de leerlingen zeer goed voorbereid en vele waren voorzien
van foto’s en passende afbeeldingen. Al snel werden in de klas opmerkingen gemaakt als ‘Dat wist ik
nog niet.’ en ‘Hoe kunnen we jou daar bij helpen?’. Als afwisseling tussen de presentaties door had
iedere klas een gymles met een andere klas. Tijdens die les speelden de twee klassen tegen elkaar
een spel om zo ook in een andere setting van en met elkaar te leren. Als laatste onderdeel stond de
agenda en het brein nog centraal. Het was voor veel leerlingen een eyeopener om te zien hoe
belangrijk het herhalen van de leerstof is en het daarbij behorende plannen (lopen en fietsen hebben
we tenslotte ook niet in één keer geleerd). Het was een enerverende week voor onze
brugklasleerlingen, maar ze hebben als klas zijnde zeker een boost gekregen.

Drugs, wat doet het met jou?
Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer verankerd te raken in onze samenleving. Zeker bij
jongeren in de leeftijd van onze leerlingen. Met alle gevolgen van dien. Uit de onlangs gehouden GGD
Gezondheidsmonitor gaf 70% van de jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs normaal te
vinden. Wat is hier de reden van? En gebruiken jongeren daardoor ook meer? Heeft de norm van
jongeren over drugs een relatie met de plek waar de drugs wordt gebruik? Het zijn allemaal vragen
waar we met het onderzoek antwoord op willen krijgen.
De resultaten uit het onderzoek kunnen we als gemeente, maar wellicht ook wij goed gebruiken in de
uitvoering van preventieve activiteiten voor jongeren. Echter, voor een goed lokaal beeld dienen we
wel genoeg enquêtes terug te krijgen.
Daarom willen we deze vragenlijst www.trippenofskippen.nl onder uw aandacht brengen. Het
invullen van de vragenlijst kost voor de jongeren ongeveer 10 minuten en ze maken mooie kans op
een uitje naar keuze.
Wilt u meer weten over het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’ neem dan contact op met
Lieke Vogels, projectleider (lvogels@meierijstad.nl) of 06-11082878) of kijk op
www.regioprojectdrugs.nl.
Voor vragen over de drugsmonitor kunt u terecht bij Danielle Ketelaars, preventiewerker
(danielle.ketelaars@novadic-kentron.nl).
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Beholders documentaire festival
Vrijdag 15 oktober jl. bezochten 144 leerlingen van havo 4 en (t)vwo 4 het documentaire festival
Beholders. In de Koekbouw van de Noordkade in Veghel keken zij gezamenlijk naar twee
documentaires. Voor de pauze was dat een Argos docu over een mediahype rond de vermissing en
moord op twee kinderen in Utrecht. Hier probeerden ze in groepjes te ontdekken welke relaties
allemaal hadden geleid rond de mediahype die destijds plaatsvond. Na in de pauze een appelflap en
fris te hebben gekregen, gingen de leerlingen kijken naar een korte film over seksuele voorlichting
aan 12 en 13-jarigen op middelbare scholen. Hier werd vooral de aandacht gericht op welke
filmtechnieken werden gebruikt om een en ander duidelijk te maken. Helaas liet het geluid te
wensen over en was het voor leerlingen erg lastig om zich te concentreren op de presentatie.
Desondanks lieten onze leerlingen zich van hun beste kant zien in hun houding. De organisatie van
Beholders sprak later van een geslaagde dag .

Genieten met de tweede klassen op het strand van Brouwersdam
Dit jaar reisden we met de tweede klassen af naar het altijd mooie Brouwersdam. Daar stonden drie
dagen vol plezier en groepsvormende activiteiten gepland. De eerste activiteit was het samen
opzetten van de slaaptent. Dit verliep erg vlot en in no-time was het kale grasveld veranderd in een
gezellig tentenkamp. Hierna was het omkleden geblazen en vertrok de eerste groep naar de ‘jump’.
De rest van de klassen wist zich goed te vermaken op de camping zelf en het bijbehorende zwembad
werd hierbij zeker niet overgeslagen. In de avond werd er voor elkaar gekookt. Sommige leerlingen
gaven hierbij aan toch liever thuis te eten, maar over het algemeen ging de pasta er goed in.
De tweede en derde dag brachten we door op het strand
van Brouwersdam. Het zonnetje stond hoog aan de hemel
en er stond geen zuchtje wind. Dit laatste was jammer,
omdat het daardoor onmogelijk was om een kite de lucht in
te krijgen. Maar als een echte buitensportorganisatie
betaamd, waren er voldoende alternatieve onderdelen,
zodat de leerlingen allemaal twee heerlijke dagen op het
strand beleefden. Zo was het laserschieten in de duinen een
groot succes en werd er ook tijdens de verschillende

groepsvormende spelletjes volledige inzet
getoond. Je wilde als groepje tenslotte niet als
laatste over de streep komen met je zelfgebouwde
Flintstones auto.
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De tweede dag werd afgesloten met een
barbecue, waarna veel leerlingen zelfstandig al
hun tent opzochten; een hele dag op het strand
was stiekem toch wel vermoeiend.
Al met al waren het drie zeer geslaagde dagen
waar we met veel plezier op terugkijken!

Top percentielscore op het Elde College!
Vandaag is het reden voor een feestje op onze school. We vieren
dat we bij diverse examenvakken uitzonderlijk hoge scores
hebben behaald.
Topscore: de havoleerlingen die het vak economie volgden,
lieten alle leeftijdgenoten in het land achter zich. Dat zorgde voor
percentielscore 100, wat betekent dat de Elde-leerlingen het
examen economie het allerbeste maakten. Samen met onze
trotse docenten Rutger Klijn en Adam van Dijk en de leerlingen
staan we vandaag stil bij deze mijlpaal onder het genot van een
heerlijke traktatie.
Diverse andere vakken kwamen ook aardig in de buurt van de
topscore 100. Zo haalden de leerlingen vwo natuurkunde 97%,
bedrijfseconomie vwo 95% en wiskunde vmbo T 93 %.

www.eldecollege.nl
info@eldecollege.nl
073-8200 400

Bibliotheekbezoek
Het was zoeken, vinden, ruilen en roven geblazen in de bibliotheek in Schijndel. Deze en volgende
week staat er voor iedere brugklas van havo en vwo een bibliotheekbezoek op de agenda om zo de
bibliotheek en haar mogelijkheden beter te leren kennen.

Programma SMEK van omroep Meierijstad
Onze leerlingen Zoë en Stijn uit havo 5, ex-ondernemersklas, maar wel de trotse directie van NG073,
zijn te zien in het programma SMEK van omroep Meierijstad.
Via de onderstaande link is de aflevering te bekijken. Beide leerlingen schetsen een mooi beeld van
wat ze geleerd hebben afgelopen jaar. Vanaf +/- min. 6 komen ze aan het woord. Veel kijkplezier!
https://www.youtube.com/watch?v=3oFIblvBd8c
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Dyslexie-ondersteuning HAVO/VWO
Dyslexie komt steeds vaker voor tegenwoordig.
Elk jaar is er weer een aantal leerlingen dat op het Elde College binnenstroomt met dyslexie.
Uiteraard zorgen we ervoor dat deze leerlingen op het spoor gezet worden om ervoor te zorgen dat
ze weten hoe we op het Elde College met dyslexie omgaan.
In havo/vwo is er aan het begin van het schooljaar een viertal RT-lessen. Daarbij komen de nieuwe
brugklassers uit havo/vwo, dit jaar uit 6 verschillende klassen, bij elkaar en wordt er een aantal zaken
besproken die gaan over dyslexie.
De leerlingen ontvangen allereerst een faciliteitenkaart. Dat is een opvallende gele kaart waar hun
faciliteiten opstaan. Elke docent die deze kaart ziet, weet dan dat er sprake is van dyslexie bij de
betreffende leerling. Deze kaart blijft hun hele schoolcarrière geldig.
Daarnaast worden er leerstrategieën en hulpmiddelen uitgelegd die hen helpt ter ondersteuning van
het leren, met name bij de vreemde talen, Engels, Frans en Duits.
Tenslotte wordt Claroread uitgelegd. Dat is een programma dat we als school aangeschaft hebben en
waarmee leerlingen toetsen kunnen maken die dan voorgelezen worden. Superfijn voor bepaalde
leerlingen. Bovendien is dit programma thuis te gebruiken om schoolboeken voor te laten lezen.
Op deze manier zetten we de nieuwe leerlingen goed op het spoor, om met hun dyslexie een goede
start te maken op het Elde College.
Voor vragen kunt u met mij contact opnemen: j.degreef@eldecollege.nl

Jacques Degreef
RT vwo/havo

