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INHOUDSOPGAVE Talent- en toekomstgericht onderwijs

IIn groep 8 maak je een keuze voor de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Een belangrijke keuze, 
want je wil natuurlijk een school kiezen waar je je thuis voelt, waar je goed onderwijs krijgt, waar je leuke 
klasgenoten hebt, plezier hebt en bijzondere dingen beleeft.
Een school met docenten die geïnteresseerd zijn in jou en jouw ontwikkeling, die jouw vragen beantwoorden, 
maar die je ook de gelegenheid geven om zelfstandig te werken, ondernemend te zijn en op onderzoek uit 
te gaan.

Op het Elde College vinden wij het belangrijk dat je je talenten ontdekt en dat je plezier hebt in het leren. Niet 
alleen jouw resultaten tellen, maar ook wie je bent en wie je wilt worden als individu en in de groep.
Op het Elde krijg je goed en afwisselend onderwijs, word je persoonlijk begeleid en kun je een keuze maken 
uit een breed aanbod. 
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Jij staat centraal
ONZE BEGELEIDING
Twee of drie keer per week start je de dag bij je eigen mentor. Er is veel aandacht voor de sfeer in de klas, 
elkaar leren kennen, het plannen van je huiswerk, het leren leren.
Ook bespreken we belangrijke gebeurtenissen in Nederland of wereldwijd, waarbij je ook zelf presenteert.
Heb je vragen of ideeën? Die kun je tijdens deze dagstart voorleggen aan je mentor of aan je 
klasgenoten. Samen vinden we altijd een oplossing of gaan we aan de slag met een voorstel.
Samen met je ouders en je mentor heb je enkele keren per jaar een driehoeksgesprek. Dan presenteer 
jij waar je trots op bent, wat je doelen zijn en hoe je deze wil bereiken.

ONZE SCHOOLGEBOUWEN
Vrijwel al je lessen krijg je in je eigen gebouw. De gymlessen zijn op de sportvelden of in de gymzalen. Omdat je 
niet hoeft te wisselen tussen verschillende gebouwen, leer je al heel snel veel leerlingen en docenten kennen. Ook 
voor de pauzes heb je een eigen ruimte, in de meeste gebouwen is er zelfs een eigen brugklasaula. Een mooie en 
gezellige plek midden in de school. Je kunt hier samen pauzeren, gezellig kletsen en elkaar beter leren kennen.
En bij mooi weer kun je heerlijk naar buiten. 

PLANAGENDA
Huiswerk, proefwerken, opdrachten inleveren……plannen is erg belangrijk. Samen met je mentor en je 
klasgenoten bespreek je hoe je goed kunt plannen. Daarbij is het ook belangrijk dat je vrije tijd overhoudt, 
bijvoorbeeld om te sporten, muziek te maken en lekker te chillen.
Alle brugklasleerlingen hebben de planagenda, een heel handig hulpmiddel. Tijdens een speciale ouderavond 
krijgen ook de ouder(s)/verzorger(s) uitleg over de manier waarop we met deze agenda werken.

In welke brugklas start je?
Met een basisschooladvies dat daarbij past, kun je bij ons starten. Bij sommige leerlingen is al direct duidelijk 
dat ze starten in een 'homogene' brugklas (tweetalig vwo, vwo of havo). Anderen starten in de 'dakpanklassen'  
(zoals de havo/vmbo T-klas of de vmbo kader/basis-klas), waarbij we samen ontdekken welk niveau het meest 
geschikt is. In die dakpanklassen wordt les gegeven op het hoogste niveau, maar is ook meer aandacht voor 
extra uitleg en oefening. Op die manier zorgen we er samen voor dat je in de tweede klas op jouw niveau start 
en dat je uiteindelijk een diploma haalt dat bij jou past.

Werken met laptops
Je hebt voor de meeste vakken een studieboek, maar ook werk je op je eigen laptop. Deze kunnen je ouder(s)/
verzorger(s) zelf aanschaffen. Het Elde College heeft goede afspraken met de RentCompany waar je een 
laptop kunt huren of kopen. 

Extra uitdagingen
Studeren is meer dan alleen een diploma halen. Op het Elde College valt veel te kiezen. Enkele voorbeelden:

MUSICALKLAS VOOR LEERLINGEN ELDE COLLEGE SCHIJNDEL
Sta je graag op het podium? Wil je je uitleven met dans, zang en drama. Dan kun je op donderdagmiddagen 
twee uur extra volgen in onze musicalklas. Je krijgt les van professionals, maakt mooie voorstellingen waarbij 
ook je klasgenoten, je ouders en familieleden welkom zijn en krijgt ook een kijkje achter de schermen bij een 
groot theater.
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SPORTKLAS VOOR LEERLINGEN ELDE COLLEGE SCHIJNDEL
Veel energie en sportief? Dan is de sportklas iets voor jou. Iedere dondermiddag heb je twee extra lessen gym 
waarbij je kennis maakt met echt bijzondere sporten. Ook zijn er 6 tot 8 speciale sportworkshops per jaar: 
klimmen, waterski, trampolinespringen. Zomaar enkele voorbeelden.

LO2 VOOR LEERLINGEN ELDE COLLEGE SINT-MICHIELSGESTEL
Onze sportieve leerlingen in Sint-Michielsgestel kunnen in de 3e en 4e klas het vak LO2 volgen en er zelfs 
examen in doen. Een mooie sportieve uitdaging op weg naar een diploma.

TWEETALIG VWO 
Om tweetalig vwo te doen hoef je bij de start niet goed in Engels te zijn. Die taal leer je bij ons. Je groeit op tot 
een echte wereldburger. Je maakt kennis met andere culturen en ontdekt de wereld. Tijdens deze opleiding 
kun je certificaten behalen die wereldwijd erkend worden: CAE en IB. 

CAE (CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH) OP HAVO OF VWO
Kies je voor de havo of vwo dan kun je in de vierde en vijfde klas extra lessen Engels volgen en je CAE 
certificaat halen. Dit certificaat wordt wereldwijd erkend en geeft je een mooie voorsprong in je vervolgstudie 
of misschien wel in je beroep.

ONDERNEMERSKLAS
Wil je later een eigen bedrijf beginnen? Ben je erg ondernemend en volg je vanaf de vierde klas het vak 
economie? En ben je gemotiveerd? Dan is de ondernemersklas echt iets voor jou

Aanmelden:
Op 2, 3 en 4 maart kun je je samen met je ouder(s)/verzorger(s) aanmelden voor het Elde College. Op de 
site tref je vanaf 1 februari een aanmeldformulier aan. Dit ingevulde formulier breng je mee naar onze 
inschrijfmomenten in ons schoolgebouw. We maken dan graag persoonlijk kennis met jou en je ouder(s)/
verzorger(s). Je kunt vragen stellen en ook aangeven bij wie je graag in de klas wil komen.

Goede start
Na de aanmelding verwerken wij alle gegevens, nemen we contact op met je basisschool en stellen we de 
klassen samen. Voor de start van de meivakantie krijg je hierover bericht.  Nog voor de zomervakantie leer je 
je mentor en je nieuwe klasgenoten kennen tijdens een gezellige bijeenkomst.
Direct na de zomervakantie starten we niet meteen met lessen, maar organiseren we twee dagen met 
introductieactiviteiten zoals een speurtocht door het gebouw, spelletjes waarbij je elkaar leert kennen, 
bespreken van de planagenda. Op deze manier ben je goed voorbereid voor de echte start.

In de eerste weken van het schooljaar zorgen we ervoor dat je je snel thuis voelt en went aan je nieuwe 
school. Wij noemen dit 'de gewenningsperiode' Tot aan de herfstvakantie organiseren we activiteiten zoals 
sportdagen of de 'boostweek' voor de brugklasleerlingen. In die boostweek krijg je bijvoorbeeld extra lessen 
over het gebruik van je laptop en je leert hoe je goed kunt plannen.

Nieuwsgierig? Kijk op onze site. Daarop staan filmpjes en presentaties, maar ook kun je je inschrijven voor 
minilessen of CoolCampus. Ook kun je onze (online) open dagen bezoeken.
Vragen? Heb je vragen of willen je ouders meer weten. Stuur een bericht naar: ikwilnaar@eldecollege.nl
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NIEUWSGIERIG? 
Kijk op onze site. Daarop staan 
filmpjes en presentaties, maar 
ook kun je je inschrijven voor 
minilessen of CoolCampus.
VRAGEN?
 
Heb je vragen of willen je 
ouders meer weten. Stuur een 
bericht naar:
ikwilnaar@eldecollege.nl
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