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Mededelingen van de Stichtse Vrije School            december 2017/januari 2018 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Dit was al weer de laatste schoolweek van 2017. Na een korte toetsperiode voor de 
examenklassen 10 en 12, stond deze week vooral in teken van het kerstspel en de afsluiting voor 
de kerstvakantie.   
 
Hoewel we in het onderwijs nooit zo in kalenderjaren denken (“volgend jaar” is voor ons altijd 
“volgend schooljaar”) is het toch goed om ook in deze periode terug te blikken. Het jaar 2017 
was voor de Stichtse een bewogen jaar voor wat betreft het verlies van een aantal dierbaren 
binnen onze gemeenschap; ouders van leerlingen, oud-leerlingen en oud-collega’s. Dit heeft 
zowel de leerlingen als de medewerkers geraakt. Wij hebben geprobeerd dit verlies zoveel 
mogelijk met elkaar te dragen. Daarnaast is er in 2017 ook het nodige in ontwikkeling gekomen. 
We zijn gegroeid met een extra zevende klas, er zijn verschillende nieuwe enthousiaste collega’s 
gekomen en er zijn diverse inhoudelijke ontwikkelprojecten gestart. Nieuw is ook het opbouwen 
van contacten en samenwerking met nieuwe vrijeschool-initiatieven in de regio. We hopen dat 
dit ook tot wederzijdse inspiratie zal leiden in de komende jaren. 
 
De maandag na de kerstvakantie is zoals gebruikelijk een studiedag voor de medewerkers. Deze 
studiedag staat in het teken van de verdere ontwikkeling van ons nieuwe toetsbeleid en de 
herijking van zowel de periodelessen als de vaklessen vanuit onze vrijeschoolvisie. Niet alle 
leerlingen zijn deze dag les-vrij, de examenklassen 12havo en 12vwo schrijven deze maandag 
hun Nederlandse betoog, als onderdeel van het schoolexamen. 
 
Later in deze eerste schoolweek van het nieuwe jaar wordt het Driekoningenspel opgevoerd. 
Leraren en leerlingen spelen voor u het verhaal van licht en duister en de overwinning van het 
licht. Voor ouders en belangstellenden is de opvoering op de donderdagavond. U bent van harte 
uitgenodigd. 
 
Wij wensen iedereen een hele goede kersttijd toe en een goed begin van het nieuwe jaar! 
 
Gijs van Lennep 
rector   
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Schoolagenda                                           november – februari 2017 
 

Wijzigingen voorbehouden. De meest actuele jaaragenda staat in Magister. 
 

………………………………………………. 
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari KERSTVAKANTIE 

………………………………………………. 
Maandag  8 januari     Studiedag (geen lessen, behalve voor klas  

12H/V: toets Nederlands) 
Woensdag  10 januari     Drie koningenspel voor Onderbouw 
Donderdag  11 Januari   20.00 uur Drie Koningenspel voor Ouders (& voor 

leerlingen overdag) 
………………………………………………. 

Maandag 15 t/m 19 januari     Afnameperiode rekentoets 2F/3F volgens  
rooster 

Woensdag 17 januari   20.00 uur  Lezing  ‘De meerwaarde van het  
vrijeschoolonderwijs (deel II)’. Speciaal 
voor ouders van klas 7,8 en 9.  

Donderdag  18 januari     STUVO VWO-leerlingen (de Breul, Zeist) 
Vrijdag   19 januari     STUVO Havo-leerlingen (Hogeschool Utrecht) 

………………………………………………. 
Maandag  22 t/m vrijdag 26 januari    Kijk- en luistertoetsen examenklassen 
Dinsdag   23 januari     Open lesmiddag vrijeschool leerlingen 
Woensdag  24 januari   19.00-22.00 uur Scholenmarkt 
       20.00 uur dMR vergadering    
Donderdag  25 januari     Open lesavond vrijeschool ouders 
       12.40 uur 1 Herkansing examenkandidaten klas 10  

M/H en 12 H/V 
………………………………………………. 

Maandag  29 januari t/m vrijdag 3 februari   Toneelweek klas 11C 
Maandag 29 januari   20.00 uur Ouderavond klas 11 
Woensdag 31 januari   13.30 uur  Inhaalmiddag  

20.00 uur  Ouderavond klas 10 
Vrijdag   2 en zaterdag 3 februari    Toneelopvoering klas 11D 
Zaterdag  3 februari   10.00-14.00 uur OPEN DAG 

………………………………………………. 
Maandag  5 februari   20.00 uur Ouderavond klas 8 
Dinsdag   6 februari   20.00 uur Ouderavond klas 9 
 Woensdag  7 februari     Open lesmiddag niet-vrijeschool I 

Leerlingen 
       20.00 uur Lezing ‘Maria-Magdalena, vrouw naast  

Jezus’ 
………………………………………………. 

 Woensdag  14 februari     Open lesmiddag niet-vrijeschool II 
Leerlingen 

      20.00 uur Contactouderplatform 
Donderdag 15 februari     Studiemiddag; lessen vervallen na 4e uur 
Vrijdag   16 februari     Start toetsweek voor klas 10 t/m 12  

………………………………………………. 
Maandag  19 t/m donderdag 22 februari   Toetsweek klas 9 t/m 12 
Donderdag  22 februari     Toneelopvoering klas 8B 
Vrijdag  23 februari     Roostervrije dag 

………………………………………………. 
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart KROKUSVAKANTIE 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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COP-overleg in het teken van verslavingen 
 
Op het COP-overleg van 20 november jl. stond het fenomeen 
verslavingen centraal. Niet alleen middelengebruik zoals 
alcohol en drugs, maar ook andere verslavingen kwamen aan 
bod, zoals aan gamen of Netflix. De vraag die centraal stond 
was hoe het COP andere ouders mee kan nemen in dit thema. 
 
Er zijn signalen dat het gebruik van middelen onder scholieren op de SVS toeneemt. Dit is een 
jaarlijks terugkerende trend die in heel Zeist waar te nemen is; in zijn algemeenheid kan 
gezegd worden dat er altijd een golfbeweging te zien is. Het beleid van de school, zoals in het 
statuut staat omschreven, is dat scholieren die op school betrapt worden bij het gebruiken 
van drugs of alcohol, of als duidelijk is dat zij onder invloed van middelen zijn, direct geschorst 
worden. Dit is tot nu toe gelukkig nog maar amper voorgekomen.  
De school heeft de behoefte om op korte termijn iets te ondernemen op het gebied van 
voorlichting, zowel voor kinderen als voor ouders. Doel van de voorlichting voor ouders is hen 
enerzijds bewust te maken: dit kan ook jouw kind betreffen en anderzijds om hen handvatten 
te geven om het gesprek met hun kind(eren) aan te gaan. Diverse ideeën zijn besproken om 
op aansprekende manieren en in diverse vormen de onderwerpen aan te bieden aan de 
ouders. Bij deze voorlichtingen zal dan niet alleen middelengebruik aan bod komen, maar ook 
andere verslavingen, zoals aan gamen of bijvoorbeeld Netflix. 
  
Herhaalde (dringende) oproep kernteam en COP 
Hedda en Astrid stoppen per februari 2018 met het kernteam. Het is tijd om het stokje over 
te dragen, zodat het COP zichzelf blijft vernieuwen en in beweging blijft. Inmiddels heeft Joyce 
van den Ende, moeder van Max uit 7C, zich gemeld als geïnteresseerde. Omdat zij nieuw is op 
de Stichtse en geen Vrije School achtergrond heeft, wil zij dit graag doen met meer ervaren 
vrijeschool ouders. Het liefst geeft zij het kernteam vorm met minimaal drie ouders, vanuit de 
gedachte dat vele handen licht werk maken en om flexibel te kunnen zijn. Welke ouders haken 
ook aan? Het zou fijn zijn als zij zich zo snel mogelijk melden, zodat ze nog een keertje mee 
kunnen draaien in de voorbereidingen naar de eerstvolgende COP-bijeenkomst op 14 februari 
2018.  
Ook zijn in het COP nog niet alle klassen vertegenwoordigd. Voor de klassen 8B, 8D, 9B en 12B 
zoeken wij nog ouders die hun klas willen vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat alle klassen 
vertegenwoordigd zijn, zodat de school goed op de hoogte is van wat er speelt in de klassen. 
Wil je meer weten, of wil je je aanmelden? Mail dan naar contactouderplatform@gmail.com. 
Alvast bedankt! 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 
 
 
 

 
 
 

Contact Ouder Platform 
SVS Zeist 

 

COP 
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Lezing op woensdag 17 januari 2018: 20.00-21.30 uur 
‘De (meer)waarde van het vrijeschoolonderwijs’ 
 
Op de Stichtse Vrije School, een middelbare school voor mavo, havo en vwo, wordt op 17 
januari een openbare lezing gehouden over de meerwaarde van de Vrije School en van de 
Stichtse Vrije School in het bijzonder. 
Frans Lutters, Danielle van Dijk en andere bovenbouwleraren van deze vrije school voor 
voortgezet onderwijs, geven een beeld van het waarom en hoe van dit prachtige onderwijs. 
Frans Lutters is naast docent ook lector aan de Hogeschool Leiden waar hij met anderen 
onderzoek doet naar de waarde(n) van het vrijeschoolonderwijs.  
 

Wat doen wij anders? En waarom doen wij dat?  
De vrije scholen zijn gebaseerd op het mensbeeld 
en de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. 
Met deze inzichten kunt u op deze avond nader 
kennis maken. Het drie-en vierledig mensbeeld en 
de ontwikkelingsfasen van het kind worden in 
grote lijnen geschetst. Achtergronden zullen 
worden toegelicht aan de hand van voorbeelden 
uit de dagelijkse lespraktijk. 

 
Datum: woensdag 17 januari 2018 
Plaats : Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 in Zeist.  
Tijd      : 20.00-21.30 uur (koffie en thee vanaf 19.30 uur) 
Entree vrij  
Zie ook: www.svszeist.nl 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ingezonden mededelingen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Overnachtingsmogelijkheden gezocht wereldlierconferentie  
 
Van Zondag 22 tot Vrijdag 27 Juli 2018 wordt de wereldlierconferentie gehouden in Zeist. 
Deze vindt plaats op de Stichtse Vrije School. 
Er zijn verschillende workshops en concerten en vooraf aan de conferentie vindt een kleinere 
pedagogische lierconferentie plaats van Vrijdag 20 tot Zondag 22 Juli. Wij als voorbereidingsgroep 
zorgen voor onderdak voor de workshopleiders. 
In totaal betreft het ongeveer 30 personen. Wij zoeken dringend naar mensen die voor deze periode, 
wel of niet met het weekend ervoor, èèn of meerdere personen onderdak met een eenvoudig ontbijt 
kunnen verlenen. Wij kunnen een vergoeding bieden van 20,- pppn. 
 
Mocht u hierop willen reageren neem dan contact op met: Marijke Vreeken, tel. 072 8801159 
emailadres: marvree@hotmail.com of, vanaf 1 Januari,  met Petra Rosenberg: <petra@rosenberg-
rosenberg.nl> 
 
Hartelijk dank alvast en vriendelijke groet,  
Marijke Vreeken en Petra Rosenberg 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
“HUISWERK? DAAR BEN IK HELEMAAL KLAAR 
MEE!” VRIJE SCHOOL STUDIECOACHING (VSS) 

Huiswerkbegeleiding, studiecoaching en bijles, 
vanuit vrijeschool pedagogie 

 

"Ik zit op mijn kamer achter mijn bureau en moet huiswerk maken. Ik staar naar mijn boeken en 
schriften die op tafel liggen. Maar nu? Waar, of waarmee kan ik het beste beginnen? Hoe moet ik 
mijn wiskunde aanpakken? En die Franse grammatica? Hoe weet ik of ik de stof straks echt 
beheers?" 
 
Herkenbaar? Er zijn nogal wat leerlingen die door de bomen het bos niet meer zien. Ze 
proberen het op eigen kracht, of vragen hulp aan een ouder. Maar ja: hoe zat dat ook al weer 
met die bijvoeglijke naamwoorden in het Frans, of met ontbinden in factoren, of de stelling van 
Pythagoras bij de wiskunde? Ouders willen graag helpen, maar voor hen is de stof vaak weg 
gezakt; of het ontbreekt aan tijd. Zulke situaties leveren stress op. Niet bevorderlijk voor het 
goede humeur binnen het gezin. 
 
Hoe kan het anders? 
De leerling gaat aansluitend aan de laatste les naar Vrije School Studiecoaching (VSS). Thee en/of 
sap staat al klaar met iets lekkers er bij. Even bijkomen van een lange dag op school. Die tijd 
gebruiken we om te kijken in agenda’s, wat er allemaal te doen staat. En daarna aan de slag! 
  

mailto:marvree@hotmail.com
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Aan de orde komen o.a.: 
• Huiswerk planning: het leren plaatsen in de tijd 
van alles wat gedaan moet worden. 
• Leerstrategieën ontwikkelen: hoe leer je heet 
meest efficiënt? 
• huiswerk wordt overhoord, zodat de leerling 
zeker weet dat het stevig “zit” 
• bij het ontdekken van hiaten, hieraan werken 
door extra oefeningen. 

 
Dit alles in nauw overleg met de klassenleraar/mentor. De beste resultaten zijn te verwachten bij 
een ritme van minimaal twee maal per week, aansluitend aan de laatste les van de schooldag. Er 
wordt gewerkt in kleine groepjes van max. 7 leerlingen. We werken in de regel 1,5-2 uur, 
afhankelijk van de hoeveelheid huiswerk en wat de leerling aan kan. 
 
Over mijzelf: Ik ben Ruud Gersons. Al 38 jaar vrijeschool leraar. Eerst Zeister Vrije School 
(basisschool) en daarna aan de Stichtse Vrije School (voortgezet onderwijs) met specialisatie klas 7 
en 8. (Ben ook zelf oud-leerling van de vrijeschool. De vrijeschool pedagogie zit dus in de genen!) 
Geïnteresseerd? Laat je kind dan een keer (gratis) mee doen! Verdere info en aanmelden: 
 
Ruud Gersons tel. 0628802857 of via website: http://vrijeschoolstudiecoaching.weebly.com/ 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 

 
Goed plannen. Geconcentreerd werken. Een toets slim voorbereiden. Dat is nog best lastig. 
(Tijdelijk) extra ondersteuning nodig? Dan is huiswerkbegeleiding van Studiekring iets voor jou, op 
onze vestiging in de Stichtse Vrije School.  

Begeleid huiswerk maken bij Studiekring. Dat is 3 tot 5 middagen per week samen met een 
studiecoach werken aan huiswerk én aan vaardigheden die bij elk vak van pas komen. Zoals plannen, 
samenvatten, structureren en zelfstandig werken. Je maakt bij ons je huiswerk in een kleine groep en 
in een rustige, positieve omgeving. Op vaste tijden, dus vrij is vrij. Dat geeft ook rust in huis. Loop 
gratis een middag mee! http://www.studiekring.nl/overige-diensten/meeloopdag 

Behoefte aan bijles in een specifiek vak of individuele begeleiding bij het huiswerk? Ook daarbij 
kunnen we je helpen. 

Lees meer over deze en andere vormen van begeleiding op onze website: www.studiekring.nl. Voor 
meer informatie over Studiekring op de Stichtse Vrije School kunt u contact opnemen met de 
vestigingsmanager van Studiekring Zeist Lyceumkwartier, Judith Siers, via judithsiers@studiekring.nl 
of 030- 272 14 44.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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