Geachte ouders/verzorgers,
hierbij ontvangt u het laatste Stichter Bericht van dit schooljaar, met praktische informatie over het
nieuwe schooljaar.
Het is inmiddels een goed gebruik, dat we ieder schooljaar beginnen met een opmaat voor ouders
en collega’s, op de zondagavond voorafgaand aan de eerste schoolweek. Dit jaar staat onze
opmaat in het thema van 100 jaar vrijeschoolonderwijs. Christof Wiechert zal een lezing verzorgen
over het leerplan van het vrijeschool-onderwijs en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van
de leerlingen. Verdere informatie hierover in dit Bericht. Wij stellen het op prijs om gezamenlijk het
nieuwe schooljaar op deze manier met elkaar te beginnen. Weest allen welkom!
Leuk om te vermelden is, dat op diezelfde zondag, maar dan in de ochtend, een oud-leerling van
ons, Noëmi Schermann, een ontbijtconcert zal geven in De Observant in Amersfoort. Noëmi is
pianiste en zit inmiddels in het derde jaar van het conservatorium in Utrecht. Meer informatie en
reserveren: https://observant.nl/evenement/noemi-schermann-piano-ontbijt-met-beethoven/
Graag ook alvast uw aandacht voor een aantal praktische zaken die van belang zijn voor komend
schooljaar. Vorig jaar is de nieuwe privacywet (de AVG) ingevoerd. Wij hebben toen de
toestemming voor het gebruik en het verspreiden van gegevens en beeldmateriaal nog per brief
geïnventariseerd. Dit jaar zal de inventarisatie via het administratieprogramma Magister verlopen.
Om deze toestemming te verlenen dienen ouders/verzorgers of de leerlingen van 16 jaar en ouder
in de eerste schoolweek in te loggen in Magister. U wordt dan meteen naar een
instemmingsformulier geleid. Het is belangrijk dat u de te verlenen toestemming met uw kind
bespreekt, zodat hij of zij ook op de hoogte is.
Vrij snel in het begin van het nieuwe schooljaar worden de eindwerkstukken gepresenteerd. De
indeling van de presentatieavonden heeft u inmiddels per e-mail ontvangen. De algemene
ouderavond is dit schooljaar op 3 oktober 2019. Tijdens deze ouderavond krijgt u algemene
informatie over het gehele schooljaar en stellen leraren en overige personeelsleden zich voor.
Aansluitend daarop is er een klassikale ouderavond voor 7e klassen en de examenjaarinformatieavond voor klas 12.
In de laatste vakantieweek ontvangt u een Stichter Bericht waarin meer praktische informatie staat
over onder meer de mentoren en studiebegeleiders van de betreffende leerjaren.
Ik wens u allen, mede namens alle collega’s, van harte een heel goede zomer toe!
Gijs van Lennep,
rector
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Schoolagenda

augustus - september 2019
Datum

Tijd

Omschrijving
Zomervakantie

Maandag 22 Juli ~ vrijdag 30 augustus
zondag 1 september

20.00 -21.00 uur

Maandag 2 september
Dinsdag 3 september

Opmaat lezing ouders en leraren
Studiedag (leerlingen geen les)

9.30 uur

ontvangst en boeken ophalen

11.00 – 12.30 uur

periodeonderwijs, daarna geen lessen.

Woensdag 4 september

Lessen volgens rooster

Donderdag 5 en vrijdag 6
september

12e klas eindwerkstuk proefpresentaties (les t/m 6e uur voor
klas 12)

Maandag 9 t/m woensdag 11
september

19.00 – 22.00 uur

Donderdag 19 september
Vrijdag 20 september
Woensdag 25 september

Vrijdag 27 september

Eindwerkstukpresentaties

schoolfotograaf (volgens rooster)
100 jaar Waldorf Festival (leerlingen geen les)
Na periodetijd

Michaëlsspelen klas 7 en 8

Na het 4e uur

Michaëlsactie klas 9 en 11 (LET OP! klas 10 M/H/V en klas 12
hebben gewoon les)
Michaëlsactie klas 7 en 8

Na het 4e uur

De volledige en actuele jaaragenda staat op de website.
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Uitnodiging opmaat schooljaar 2019 -2020
100 jaar Vrije School; ontmoeting met het leerplan
Lezing door Christof Wiechert, internationaal bekende auteur en vrijeschooldocent
Inloop & koffie: 19.30 – 20.00 uur
Aanvang: 20.00-21.00 uur

In september viert de Vrijeschool wereldwijd haar honderdjarig bestaan.
Ook in Nederland wordt dit op vele plaatsen gevierd. We willen dit schooljaar openen met
een bijzondere bijdrage van Christof Wiechert, die de vrijeschool wereldwijd als geen ander
kent.
U bent alle van harte uitgenodigd bij de lezing van deze zeer ervaren en internationaal
bekende vrijeschoolleraar. Hij zal spreken over het leerplan van de vrijeschool en de
betekenis hiervan voor de ontwikkeling van de leerlingen.
Dit jaar zullen wij ons als school in het bijzonder met dit thema bezighouden, in het kader
van de persoonlijke ontwikkeling en vorming van de leerlingen.
Komt allen, u mag dit niet missen!
*Zie ook de film ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Vrijescholen wereldwijd:
https://www.youtube.com/watch?v=rdObwR2Jrq8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jh60pzf
4I7Y8JtX_KfCCDMeMi5lp2Vj9Reh1POrTLv1T9E0855xHGY-Y
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Vakantie & vrije dagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Krokusvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Goede vrijdag: vrijdag 10 april 2020
Pasen: maandag 13 april 2020
Meivakantie: donderdag 23 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie 2020: maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

De dMR heeft ingestemd met de indeling van de vakanties en vrije dagen.

Lerarenstudiedagen
De volgende studiedagen zijn gepland voor het schooljaar 2019 – 2020:
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 2 september 2019
Vrijdag 20 september 2019 (Waldorf 100 festival)
Vrijdagmiddag 4 oktober 2019 (lessen tot en met het vierde uur*)
Woensdagmiddag 6 november 2019 (lessen tot en met het vierde uur*)
Maandag 6 januari 2020
Woensdagmiddag 22 januari 2020 (lessen tot en met het vierde uur*)
Woensdag 22 april 2020

*examenklassen (10e en 12e klas) kunnen eventueel wel lessen hebben in de middag.

De eerste schooldagen
Maandag 2 september is de opmaat van de leraren (studiedag) en hebben de leerlingen
geen lessen. Dinsdag 3 september begint de dag om 9.30 uur met een ontvangst en het
ophalen van roosters en boeken. De leerlingen hebben die dag ook hun eerste periodeles
(van 11.00 – 12.30 uur). Daarna zijn er die dag geen lessen meer.
Woensdag 4 september starten de lessen volgens het nieuwe lesrooster.
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Lestijden
08:30-10:05 uur

periode

10:05-10:30 uur

pauze

10:30-11:20 uur
11:20-12:10 uur

3e uur
4e uur

12:10-12:40 uur

pauze

12:40-13:30 uur
13:30-14:20 uur

5e uur
6e uur

14:20-14:35 uur

pauze

14:35-15:25 uur
15:25-16:15 uur
16:15-17:05 uur

7e uur
8e uur
9e uur

Lesmaterialen
Het lesmateriaal dat op school gebruikt wordt, wordt door de school aangeschaft. De
persoonlijke schrijf- en tekenbenodigdheden en aantekeningschriftjes en mappen worden
door de leerlingen zelf gekocht. Het betreft het volgende:
•
•
•
•
•

•
•
•

Voor ons onderwijs dienen de leerlingen iedere dag een vulpen, kleurpotloden,
potloden liniaal, passer, geodriehoek en gum mee te nemen.
Leerlingen hebben zelf schriftjes of een multomap bij zich om aantekeningen te
maken.
Voor de tekenlessen moeten de leerlingen potloden bij zich hebben in de gradaties
HB, 2B, 3B en 4B en een gum.
In de hogere klassen hebben de leerlingen rekenmachines nodig. In klas 9 moeten
alle leerlingen een rekenmachine aanschaffen; het enig toegestane model is de
CASIO fx-82MS.
In klas 10v en 11h moeten de leerlingen die wiskunde in hun pakket hebben vanaf
de eerste les een grafische rekenmachine bij zich hebben. Het enig toegestane
model is: CASIO fx-CG50 (of eventueel nog CASIO fx-CG20 vanaf OS 2.01, d.w.z. mét
examenstand). De klassen 11v, 12v en 12h kunnen gewoon de grafische
rekenmachine behouden die ze nu reeds hebben.
Voor euritmielessen klas 9 en 10 zijn euritmieschoenen met rubberzolen verplicht.
Voor gymnastieklessen zijn nodig: gymnastiekschoenen met witte zolen, een
gymbroek, gymshirt en een handdoek.
Voor de moderne vreemde talen moeten de leerlingen thuis woordenboeken
hebben waarbij woorden in beide talen kunnen worden opgezocht. Voor het Duits
in de klassen 7, 8 en 9 bij voorkeur de Prisma-pocketwoordenboeken.
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Eindwerkstukken
Gedurende bijna een heel leerjaar houden de leerlingen van de 11e klas zich bezig met hun
eindwerkstuk. Een eindwerkstuk is een groot werkstuk dat gaat over een onderwerp naar
keuze. De leerling stelt zich een vraag bij dit onderwerp en gaat op onderzoek uit. Dit
resulteert in een geschreven stuk, een kustzinnige verwerking en een presentatie voor
publiek. Gedurende dit proces wordt de leerling begeleid door een leraar van zijn of haar
keuze. Het eindwerkstuk is sinds vele jaren een belangrijk onderdeel van het
vrijeschoolonderwijs. Sinds het eindwerkstuk als “profielwerkstuk” is opgenomen in het
landelijke examenprogramma, worden de titel en de beoordeling vermeld op de
eindcijferlijst van de leerling. In het Eindgetuigschrift, dat aan het einde van klas 12 wordt
uitgereikt, staat een schriftelijke beschrijving van het eindwerkstuk door de begeleider.
Van maandag 9 tot en met woensdag 11 september vinden de eindwerkstukpresentaties plaats.
Via een aparte mail hebben inmiddels alle ouders en leerlingen de indeling voor de
presentatieavonden ontvangen.

Waldorf 100 festival
Op 20 september 2019 wordt in De Fabrique in Maarssen een groot
Waldorf100 Festival gehouden voor schoolteams van vrijescholen en voor
ouders, oud-leerlingen, studenten en organisaties uit de vrijeschoolbeweging
en het brede onderwijsveld. Dit 100-jarig jubileum is reden voor een mooi feest op een
centrale ontmoetingsplaats. Er is een cultuur- en conferentieprogramma met een markt,
kunst, muziek, dans, theater en een ambachtenstraat. Ook zijn er lezingen, workshops,
debatten en nog veel meer. En lekker eten en drinken natuurlijk!

‘Een traditie van vernieuwing’
Met het thema ‘een traditie van vernieuwing’ staan we op deze dag stil bij de opdracht van
het onderwijs en de opgave van de vrijeschool. Want de wereld is veranderd in 100 jaar; het
Nederlandse onderwijs én de vrijeschool ook.
Tijdens het festival kijken we naar de ontwikkelingen in onze samenleving.
We onderzoeken wat de opdracht van het onderwijs is. Wat is daarin de kracht van de
vrijeschool én wat willen we verder ontwikkelen? Samen werken we aan een perspectief op
de toekomst van het onderwijs en de rol van de vrijeschool.

Deelnemen?
Ouders, oud-leerlingen en andere geïnteresseerden uit de vrijeschoolbeweging en het
onderwijsveld kunnen vanaf 7 juni een toegangskaart kopen via de volgende website:
https://www.vrijescholen.nl/agenda/20-09-2019/waldorf100-festival-conferentie-1 .
Let op: er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, wees er op tijd bij!
In aanloop naar het festival wordt via de website www.waldorf-100.nl
steeds meer bekendgemaakt over het programma. Graag tot 20 september!
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Ingezonden berichten
Vrije School Studiecoaching
Huiswerkbegeleiding en bijles, vanuit Vrijeschoolpedagogie
voor het eerste, tweede en derde leerjaar.
E. vss@hotmail.nl
T. 0622036676

Studiekring
(Tijdelijk) extra ondersteuning nodig? Dan is
huiswerkbegeleiding en/of bijles van Studiekring iets voor
jou! Onze vestiging is in de Stichtse Vrije School.
E. daphneleclercq@studiekring.nl
T. 085-049-8200
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