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NIEUWSBRIEF VMBO, PRAKTIJKONDERWIJS
& LOCATIE SINT-MICHIELSGESTEL
Sectordirecteur Harm Deiman
De herfst is gearriveerd
Voor u ligt alweer de 2de nieuwsbrief van dit schooljaar en dat
betekent dat er een groot deel van dit kalenderjaar voorbij is. Het
voelt voor veel collega’s alsof de herfstvakantie dit jaar eerder komt
dan in andere jaren. Het was een drukke en dynamische start en de
tijd is omgevlogen.
Als school zijn we tot op dit moment gespaard gebleven wat het aantal Coronabesmettingen betreft.
Slecht 1 collega heeft positief getest op Covid en deze collega was een paar dagen ziek. Verder is de
school gewoon doorgegaan met de laatste weken zonder de mondkapjes en weer met de reguliere
afspraken op school. Het is fijn te zien hoe onze leerlingen zich weer door de gangen bewegen en
contact hebben met hun klasgenoten.
We merken wel dat de leerlingen weer moeten wennen aan het ritme en de afspraken die gelden op
school. We vragen aandacht voor de normale gedragsregels, de manier waarop je elkaar aanspreekt
en dat ook doet naar o.a. toezichthouders en docenten. De regels rondom bijvoorbeeld vuurwerk
blijven gewoon van kracht. Natuurlijk gelden deze regels op school, maar ook buiten school is het
gewenst om deze regels te blijven gebruiken.
Omdat de Covidregels minder zijn, hebben we ook ons eerste jaars schoolfeest weer mogen
organiseren. Het feest voor de tweede en derde jaars leerlingen staat gepland en dat geldt ook voor
de kerst-, carnaval en gala-activiteiten. Kortom genoeg te vieren dit schooljaar. Ook organiseren we
oudercontacten en thema-avonden zoveel mogelijk met kleine groepen. De thema-avonden
organiseren we deels samen met de Ouderraad. Deze raad kan overigens nog wel wat mankracht
gebruiken, dus graag doe ik dan ook via deze weg een oproep om je daarvoor op te geven.
Wat betreft het onderwijs hebben we de afgelopen weken de eerste ervaringen opgedaan met het,
door leerlingen, inplannen van keuzelessen. Dat kan nog niet overal, maar daar waar dit al wel is
ingevoerd, werkt het prima. Leerlingen krijgen steeds meer keuzes en kunnen daarmee meer regie
nemen over hun eigen ontwikkeltraject. Daar zie ik een mooie ontwikkeling rondom meer
persoonlijke begeleiding en coaching.
Een andere duidelijke ontwikkellijn is die van meer onderwijs bij, met en voor bedrijven en
instellingen. Hier zien onze leerlingen echt hoe het in hun toekomstige beroep eraan toegaat.
Natuurlijk zijn er stages, waaronder een Maatschappelijke Stage, die we aanvullen met uitdagende
opdrachten. Kijk maar eens naar de escape bus en de activiteiten van onze docent Bemelmans (Mooi
Schijndel).
Voor nu wens ik alle leerlingen en collega’s een fijne herfstvakantie!
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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

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

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.
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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).

Elde College Sint-Michielsgestel
Profielwerkstuk leerlingen TL-4
De leerlingen van de examenklassen gaan starten met hun profielwerkstuk. Zeven weken lang gaan
de leerlingen naar het Koning Willem 1 College in ’s-Hertogenbosch. De leerlingen hebben de
afgelopen week informatie ontvangen over het doel en de opzet van het profielwerkstuk. Ze hebben
zelf een keuze gemaakt voor een mogelijke opleiding in het MBO (na het
VMBO) en gaan zeven keer proeven of deze opleiding wel of niet bij hun past.
De leerlingen volgen daar lessen, krijgen instructies en maken praktische
opdrachten. Dit alles ronden ze af met een presentatie op school die door de
mentor, vakdocent en ouders wordt beoordeeld. De beste presentatie wordt
genomineerd en gaat door naar de finale presentatie op het KWIC. Dat houdt
in, dat deze leerling of dit groepje leerlingen de strijd aangaat met leerlingen
van andere scholen. Tijdens deze ‘strijd’ wordt door een jury één winnaar uitgeroepen die een mooie
prijs in ontvangst mag nemen. En natuurlijk eeuwige roem als winnaar van de presentatie van het
profielwerkstuk 2021-2022.

Leerjaar 1 gaat naar Beekse Bergen
De leerlingen van leerjaar 1 gaan op 11 november naar
de Beekse Bergen. De docenten Natuur, Zorg en Biologie
hebben deze excursie op touw gezet en gezorgd voor
een educatieve en leerzame dag tussen de dieren in
Hilvarenbeek. Vooraf is uitgebreid contact geweest met
de Beekse Bergen en de busonderneming over deze
excursie. Beide partijen gaven aan geen belemmeringen
te zien, waarop besloten is om veilig af te reizen naar
Hilvarenbeek.
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Elde week 1 komt eraan
In de week van 8 t/m 12 november vindt de eerste Eldeweek plaats. Dat
houdt in dat de leerlingen van leerjaar 3 en 4 , behalve Havo 3, hun PTA
toetsen gaan maken en dus voornamelijk op school zijn voor toetsmomenten. De leerlingen van de andere leerjaren volgen zoveel mogelijk
een lesrooster, maar dat rooster zal er iets anders uitzien in verband met
de presentaties van de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3, enkele
buitenschoolse activiteiten en de toetsen die gepland moeten worden.

‘Groen als aanjager voor innovatie en verbinding?’
Groen staat steeds meer in de schijnwerpers. Duurzaamheid, klimaat,
gezonde voeding en technologische ontwikkelingen. We hebben er allemaal
van gehoord.
Het Profiel Groen is hard op weg om de nieuwste innovaties te
implementeren. Zo gaan we werken vanuit de ‘Groene Werelden’. Er zijn 8
‘Groene Werelden’ die passend zijn bij de drijfveren voor jongeren om een
bepaalde richting te kiezen. Hierin kunnen jongeren zich, voor wat betreft
hun mogelijke toekomst, herkennen.
Het gaat hierbij om bijv. Voeding & Natuur, Mens en dier, Hi-Tech, Science &
Design, Productie & Wereldhandel en Mens en Gezondheid.
Zo maken de leerlingen van Groen bijvoorbeeld kennis met drone techniek. Drones worden
tegenwoordig steeds vaker ingezet in de landbouw, bijvoorbeeld om reeën op te sporen in een
grasland of om ziektes te bestrijden in een gewas. De leerlingen van Groen leren eerst vliegen met
een drone om vervolgens een gewasanalyse uit te gaan voeren op een perceel met bijvoorbeeld maïs
of aardappelen. Eén van de andere ontwikkelingen is dat we een webshop, plus een levensechte
winkel, willen gaan maken waar mensen producten kunnen bestellen zoals eieren, tomaten, kruiden
enz. Leerlingen leren dan een website te maken, bestellingen opnemen, verkoopgesprekken te
voeren en het verpakken en verzenden van producten.
De producten die we hiervoor kweken zijn bijvoorbeeld producten met extra vezels, eiwitten en
calcium, gekweekt in verticale tuinen met Ledverlichting. We proberen nadrukkelijk de verbinding te
zoeken met andere profielen. Wil je meer weten over de vernieuwingen bij Groen of zie je kansen
voor samenwerking vraag er gerust naar. Neem contact op met Mariëlle van Weert, vaksectieleidster
van Groen, via e-mail M.v.Weert@eldecollege.nl
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‘De Plak’ op de schop
Er is een start gemaakt van de renovatie van onze schooltuin op de locatie ‘De Plak’. Oftewel Locatie
F. Er is een nieuw plan bedacht door onze vmbo-docenten van de afdeling Groen. Onze leerlingen
van afdeling Praktijkonderwijs hebben regelmatig met veel plezier geholpen.
Er komt van alles bij kijken, eruit halen, schoonmaken,
sjouwen, sorteren en stapelen! Dit betreft de oude bestrating
van de schooltuin. Maar ook met behulp van een oud-collega
en een kettingzaag worden bomen gesnoeid en opgekroond.
Dit zorgt voor meer licht in de schooltuin. Leerlingen zorgen
voor het kort maken van het hout en maken gebruik van de
houtversnipperaar.

Sterk Techniek Onderwijs
Podcast en radio maken op school
Het versterken van taalvaardigheid bij leerlingen door het maken van een eigen podcast. Dit is het
doel van de docenten Nederlands (Karen Sleegers en Carlijn Koolen) en Engels (Karen Bredewoud en
Kathrin van Ringelenstein) die deelnamen aan de workshop ‘Radio en Podcast’. Onder leiding van
Sanne van Dam van ‘de Vrijstaat’ oefenden de docenten met het aansluiten van het mengpaneel, het
mixen van geluidssporen en het bewerken van bestanden met audiosoftware.
Binnenkort worden leerlingen geworven voor de redactie van ‘Radio Elde.’ Er komen
Nederlandstalige en Engelstalige Podcasts die gemaakt worden vanuit de ‘Elde studio’ die dit
schooljaar opgeleverd wordt in het schoolgebouw.
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Programmeren moet je leren
‘Computational thinking’ is een van de 21-eeuwse vaardigheden waar scholen en docenten het vaak
over hebben.
Het is de vaardigheid om grotere uitdagingen te overzien en op te delen in een aantal kleinere en
hapklare brokken. Je schrikt niet van een opdracht, want je overziet hoe je het kan aanpakken.
Een leuke manier om deze vaardigheid te trainen is programmeren. Door zelf te programmeren leer
je tegelijkertijd ook veel over de werking van computers en geautomatiseerde systemen. Dat is
nuttig, ook voor kinderen die geen programmeur willen worden!
Onze docent meneer Simons van Natuur en Techniek gebruikt de Micro:bit in zijn
programmeerlessen. De micro:bit is een krachtige computer in broekzak-formaat. Je leert de
computer om opdrachten geven waardoor lampjes aan gaan, melodietjes afgespeeld worden of dat
de robot gaat bewegen. Of hoe een drone in de lucht blijft.
Door het programmeren van de micro:bit zien leerlingen meteen wat ze gemaakt hebben.

Elde Escape Bus
Sinds kort staat er een enorm grote roodachtige oldtimer dubbeldekker bus op het binnenplein van
het Elde College.
Het idee: We bouwen deze oude oldtimer bus samen met leerlingen om tot een rijdende
escaperoom en gaan hiermee de basisscholen uit de regio langs. Mark Bernards en Chris van den
Akker vonden het weleens tijd dat er een leuk project voor leerlingen kwam. Dankzij de subsidie
vanuit Sterk Techniek Onderwijs, diverse bedrijven, maar ook ouders, collega’s en zelfs oud leerlingen die dit project wilden sponsoren, konden de ‘Busbrothers’ aan de slag.
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Praktijkonderwijs

In het Praktijkonderwijs heeft docent Niels Wijnhoud sinds dit schooljaar een nieuw lokaal voor zijn
lessen detailhandel. Om het proces van zijn verhuizing vast te leggen, gebruikte hij zijn TikTok
account. Inmiddels is de verhuizing afgerond, maar gebruikt hij zijn TikTok skills nu om zijn lessen te
promoten. https://www.tiktok.com/@nielswijnhoud

