Mededelingen van de Stichtse Vrije School

december 2018 – februari 2019

Geachte ouders/verzorgers,
In deze laatste week voor de kerstvakantie is het goed te merken dat het winterseizoen ook
dit jaar -ondanks alle klimaatontwikkelingen- weer een beroep op ons doet. Donkere dagen,
opeens ook nadrukkelijk aan het begin en het einde van de schooldag, vragen een extra
inzet om de dagelijkse bezigheden op te pakken en er ontstaat een groeiende innerlijke
behoefte om in een vertrouwde omgeving tot momenten van rust en bezinning te komen.
In de openbare lezing van collega Frans Lutters vanavond, wordt stilgestaan bij de
bijzondere periode van de twaalf Heilige Nachten. Zo worden de twaalf nachten genoemd
die volgen op de kerstnacht tot aan Driekoningen. De lengte van deze dagen zijn vrijwel
constant; net alsof de zon even op de plaats rust houdt. Ook van oudsher een tijd van
bezinning. Frans gaat hierbij in op verschillende manieren om invulling te geven aan deze
periode. Een tweede openbare lezing die binnenkort hier op school plaatsvindt, is een lezing
over het Onderwijs voor de 21ste eeuw: de spagaat tussen vertrouwen en controle. Deze
lezing wordt door Zwitsers-Noorse docent/publicist Godi Keller gegeven op maandag 7
januari 2019. Wij zijn heel verheugd dat hij komt spreken op onze school en daaraan
voorafgaand met ons aan de slag gaat op de studiedag, ook op 7 januari.
In het Contactouderplatform wordt regelmatig gesproken over het gebruik van Magister. Er
lijken hier toch nog steeds een aantal misverstanden over te bestaan. Daarom worden in dit
Bericht de pedagogische afspraken rondom het noteren van huiswerk beschreven en ook de
maatregelen om dit proces te optimaliseren.
Verder is het goed om te weten, dat onze nieuwe bestuurder Allert de Geus per 1 november
jl. is aangetreden. In dit Bericht stelt hij zich kort voor. Ook in dit Bericht informatie over de
geautomatiseerde inning van de bijdragen voor speciale schoolactiviteiten. Tot slot, een leuk
bericht over twee van onze oud leerlingen.
Graag wil ik u er op attenderen dat sinds kort onze actuele en volledige jaaragenda ook te
vinden is op onze website.
Wij wensen u inspiratievolle wintertijd toe en een mooi kerstfeest.
Gijs van Lennep
rector

~~~~~~~~~~~~~~
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Schoolagenda

december 2018 -februari 2019

De volledige en actuele jaaragenda staat in Magister en op de website
Woensdag 19 december

20:00 - 21:30

Donderdag 20 december

20:00 - 22:00

Lezing Levende School: De 12 heilige
nachten
Kerstspel voor ouders en lln. kl.10 t/m
12 (eindtijd indicatief)
Leerlingen hebben les t/m het 4e uur

Vrijdag21 december
………………………………………………
maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 KERSTVAKANTIE
………………………………………………
Maandag 7 januari
Studiedag (leerlingen vrij)
20.00-21.45
Lezing: Onderwijs voor de 21ste eeuw:
de spagaat tussen vertrouwen en controle
Dinsdag 8 t/m 17 januari
Afnameperiode 8/01 t/m 17/01
rekentoets 2F en 3F (volgens rooster)
Donderdag 10 januari
Driekoningenspel klas 7 t/m 9 (onder
schooltijd)
20:00 - 22:00
Driekoningenspel voor ouders en lln klas
10 t/m 12 (eindtijd indicatief)
………………………………………………
Maandag 14 t/m vrijdag 18 januari
Mondelingen 12H/V Nederlands en Engels
Woensdag 16 januari
12.30
Stuvo Vwo Hogeschool Utrecht 11e klas
Vrijdag 18 januari
12.30
Stuvo Havo Hogeschool Utrecht 11e klas
………………………………………………
Maandag 21 en vrijdag 25 januari
Kijk/Luistertoetsen eng/fra/dui 10M/H en
12H/V vlg. rooster
Maandag 21 januari
12:45 - 15:00
Open lesmiddag leerlingen Vrijeschool
Dinsdag 22 januari
12:45 - 15:00
Open lesmiddag leerlingen Vrijeschool
Donderdag 24 januari
20:00 - 22:00
Open lesavond ouders Vrijeschool OB
………………………………………………
Maandag 28 januari t/m zaterdag 2 februari
Toneelweek 11c
Woensdag 30 januari
20:00 - 21:30
Ouderavond 9e kl. (met uitloop naar
22.00 uur)
Donderdag 31 januari
20:00 - 21:30
Ouderavond 8e kl. (met uitloop naar
22.00 uur)
Vrijdag 1 februari
20:00 - 23:00
Toneelopvoering 11C (met eventuele
uitloop naar 23.30 i.v.m. opruimen)
Zaterdag 2 februari
10:00 - 14:00
Open Dag
20:00 - 23:00
Toneelopvoering 11C (met eventuele
uitloop naar 23.30 i.v.m. opruimen)
………………………………………………
Dinsdag 5 februari
20:00 - 22:00
dMR
Woensdag 6 februari
19.00 -21.00
Beroepenmarkt Jordan Lyceum voor 11e
en 12e klas
20:00 - 21:30
Ouderavond klas 11 (uitloop naar
22.00 u)
Donderdag 7 februari
20:00 - 21:30
Ouderavond klas 10 (uitloop naar
22.00 u)
Vrijdag 8 februari
20:00 - 0:00
Café Chantant (eindtijd afhankelijk van
het programma)
………………………………………………
Woensdag 13 februari
Open lesmiddag regulier (opgave op open
dag)
Donderdag 14 februari
20:00 - 22:00
COP
20:00 - 21:30
Informatieavond ouders reguliere
leerlingen
Vrijdag 15 februari
20:00 - 22:00
Toneelopvoering 8B (met uitloop tot
23.00 uur i.v.m. opruimen)
………………………………………………
maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
………………………………………………

Toetsweek klas 9 t/m 12

maandag 25 januari t/m vrijdag 1 maart KROKUSVAKANTIE
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~~~~~~~~~~~~~~

Lezingen
In de komende periode zijn er twee lezingen bij ons op school voor ouders, leraren en
belangstellenden.
Woensdag 19 december 2018
De Twaalf Heilige Nachten door Frans Lutters
De Twaalf Heilige Nachten tussen Kerst en Driekoningen zijn de nachten waarin bijzondere
ervaringen kunnen worden opgedaan. Frans Lutters schreef er een boek over.
Hij neemt ons op inspirerende wijze mee naar deze Heilige Nachten en geeft concrete
handvatten om dit thema vorm te geven in een schrift.
Je kunt zelf je eigen thema kiezen en aan het werk gaan!
Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, maak je elk
jaar zo’n bijzonder schrift, alleen of met je dierbaren.
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

woensdag 19 december 2018
20.00 - ca. 21.30 uur
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist
ouders, leraren en allen die geïnteresseerd zijn in dit thema
vrijwillige bijdrage

Maandag 7 januari
Onderwijs voor de 21ste eeuw: de spagaat tussen vertrouwen en controle door
Godi Keller
Godi Keller zal een lezing geven over de vragen en noden van het onderwijs in de 21ste
eeuw. In de ochtend geeft hij een lezing en workshop aan de leraren tijdens de studiedag
over de verlegging van de aandacht in het onderwijs van toetsen naar waarnemen.
Vandaag de dag wordt steeds duidelijker dat het onderwijs een bodem van vertrouwen
nodig heeft (ten aanzien van de school, leraar en leerling) om betekenisvol onderwijs te
kunnen bieden. Aan de andere kant is er de afgelopen decennia steeds meer controle op
datzelfde onderwijs gekomen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
Godi is jarenlang docent geweest in Noorwegen aan de vrijeschool en de Rudolf Steiner
University College in Oslo. Vandaag de dag reist hij over de hele wereld om samen met
leraren, ouders en leerlingen te werken aan onderwijs dat past bij de vragen van deze tijd.
De lezing zal in het Engels zijn. Na afloop is er gelegenheid om met Godi (en elkaar) in
dialoog te gaan.
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About Godi Keller
My name is Godi Keller. Today I'm working as an independent lecturer, teacher and writer. Before
that, I worked in a project which helps young adult "drop-outs" to find their way to a job or an
education. And before that again, I was - for more than ten years - teaching student teachers en
kindergarten students at the Rudolf Steiner University College in
Oslo. This came after 17 years of working as a teacher for
children and youngsters, with a fascination for puberty and the
struggle for an own identity in this period of life.
Those who want to dig even deeper in my biography, would find
four years as a teacher at Sunnhordland Folkehøgskule, a
boarding school for youngsters near the Hardangerfjord, a little
eternity with studies at the University in Bergen, and District
Universities in Volda and Lillehammer, some months in the Finnish
countryside and a full education as a constructor in the Swiss
machine-industry. The memories of my childhood disappear in the
Jura-hills, somewhere between the Rhine and the Danube.
As a result of all that you can see that I'm not very young
anymore, although sixty is not considered to be very old either nowadays. The good things in my
age: Five grandchildren and first of all an almost forgotten quality: I have quite a lot of experience
and I am proud of it. Because experiences are the harvest in life and they can be shared with others
in stories to tell. (Side note: Childhood is the time for putting the seeds in the ground - a fact which
school-politicians and administrators often forget, they want to harvest results already while
children still are in school!)

Wanneer:
Tijd:
Waar:
Voor wie:
Kosten:

maandag 7 januari 2019
20:00 – 21.45 uur
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist
ouders, leraren en allen die geïnteresseerd zijn in dit thema
vrijwillige bijdrage ten bate van een internationale conferentie -Connect
Conference- die georganiseerd wordt voor leerlingen van twaalfde klassen.
~~~~~~~~~~~~~~

Vuurwerk op school
Met de komst van de jaarwisseling speelt ook vuurwerk weer een grote rol in het leven van
menige jongere in Nederland.
Ook bij een groot aantal van onze jongeren is dat het geval. Op zich is dat prima als het
vuurwerk op 31 december afgestoken wordt.
Tot die tijd (en ook na die tijd) is vuurwerk, geldt voor alle categorieën, op school
verboden.
Afsteken van vuurwerk heeft tot gevolg dat de leerling de rest van de dag op school niet
meer wordt toegelaten en dat ouders hiervan op de hoogte worden gesteld.
Ook het meenemen van vuurwerk is niet toegestaan. Als er vuurwerk ontdekt wordt, wordt
dit in beslag genomen.
Sven Boogert
Surveilleren tijdens toetsweken en examens
Ieder jaar zijn er tijdens toetsweken en examens surveillanten nodig. In de meeste
gevallen worden hier leraren voor ingezet maar vaak ontstaat er toch een tekort aan
surveillanten.
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Via dit bericht wil ik dan ook graag een oproep doen aan ouders die surveillancetaken
zouden willen verrichten.
In het 2e deel van dit schooljaar gaat het om een toetsweek voor klas 9 t/m 12 in de
periode 18 t/m 22 februari. Er zijn dan 3 toets momenten op een dag, 8:30-10:00, 10:3012:15, 12:40-15:00 uur.
Mocht u tijdens deze week tijd hebben om te surveilleren, stuur dan een mail aan
s.boogert@svszeist.nl en geef dan aan op welke dag(en) en welke tijdstippen u
beschikbaar bent. Zodra het rooster bekent is kunnen wij u inroosteren.
Ditzelfde geldt voor de eindexamens van klas 10 mavo (inclusief havo) en klas 12 havo en
vwo.
Deze examens worden afgenomen van 9 t/m 22 mei met 2 examens per dag, van 9:0012:30 uur en 13:30-16:30/17:00 uur.
Mocht u tijdens deze periode tijdens één of meerdere examens kunnen surveilleren, laat
dat dan ook s.v.p. via de mail weten: s.boogert@svszeist.nl.
Sven Boogert

Huiswerk in Magister & afspraken noteren van huiswerk in klas 7, 8 en 9.
Op de laatste bijeenkomst van het contactouder platform (COP) bleek dat er op verschillende
ouderavonden van de 7e t/m 9e klassen vragen zijn gesteld over het huiswerk in Magister.
Regelmatig staat niet al het huiswerk in Magister en hoewel wij daar wel naar streven, blijkt
dit een hardnekkig probleem te zijn. We blijven er aan werken, maar ondertussen is het
voor u als ouders ook fijn om te weten wat de maatregelen en de pedagogische afspraken
rondom het noteren van huiswerk zijn die op school zijn afgesproken.
Huiswerk
In klas 7, 8 en 9 noteren we het huiswerk in Magister. Dit is een schoolafspraak. Maar dit is
een extra vermelding voor de ouders om thuis te kunnen ondersteunen: het klassenboek (in
klas 7 en 8) en de agenda van de leerling zelf zijn leidend voor de leerling. We hebben daar
de volgende redenen voor: we vinden het van groot belang dat leerlingen leren om zelf het
huiswerk in hun agenda te noteren als de docent het opgeeft en zo zelf verantwoordelijkheid
dragen voor het kunnen plannen, maken en leren van hun werk. Dit zijn studievaardigheden
die op deze leeftijd ontwikkeld moeten worden.
Als er geen huiswerk in Magister staat, betekent dit niet dat er geen huiswerk is opgegeven
of dat het opgegeven huiswerk vervalt. Een leerling kan bij twijfel de docent in kwestie of
een klasgenoot om hulp vragen. Soms is het dan bijvoorbeeld zo dat de docent de vorige
les ziek was, en het huiswerk van de les ervoor doorschuift.
Waarom gaat het mis?
Een docent kan vaak niet in Magister als hij/zij periode geeft aan een andere klas dan de
eigen mentorklas. Ook lopen de vakleraren van de ene klas naar de andere en komen dan
niet altijd meteen aan de notatie toe.
Soms gebeurt het ook dat het systeem niet functioneert, als er sprake is van een storing,
bijvoorbeeld.
En.. elke docent kan vergeten om het huiswerk te noteren.
Waar noteren wij het huiswerk?
Het opgeven van huiswerk krijgt veel aandacht. Zo is er dit jaar door de school een speciale
agenda besteld voor de 7e klasleerlingen. Deze agenda geeft de mogelijkheid om werk te
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plannen. Dit wordt de leerlingen ook aangeleerd. Daarnaast wordt er met nadruk huiswerk
opgegeven:
• Huiswerk wordt in de klas genoteerd op een vaste plaats op het schoolbord (rechts onder
op het middenbord).
• Huiswerk wordt in de klas genoteerd in het klassenboek van de klas in klas 7 en 8.
• De docent zorgt ervoor dat leerlingen het huiswerk in hun agenda noteren.
• Huiswerk wordt door de docent in Magister genoteerd bij de les waarvoor het werk gedaan
moet zijn als hulpmiddel voor de ouders.
Wat kun je als ouders doen als het huiswerk in Magister ontbreekt?
Magister is niet voor leerlingen bedoeld, maar heeft tot doel om ouders en andere
huiswerkbegeleiders inzicht te verschaffen in het opgegeven werk. Wanneer je als ouder
merkt dat voor een bepaald vak het huiswerk regelmatig ontbreekt in Magister, dan is het
mogelijk om (1) de docent die het betreft een e-mail sturen met een verzoek om het
voortaan wel te noteren. Wanneer dit niet helpt, en het probleem blijft zich voordoen, dan
stuurt u (2) de klassenleraar/mentor van uw kind een bericht, zodat deze met de docent
kan spreken. (3) In derde instantie kan de teamleider van de betreffende jaarlaag gemaild
worden. Voeg aan die mail uw mailconversatie over het huiswerk in Magister met de docent
in kwestie en de mentor/klassenleraar door, zodat er inzicht is in wat er al gebeurd is om
het probleem op te lossen. Voor klas 7 en 8 is dit Wiesje van Dongen, en voor klas 9 Annelies
den Ouden. De teamleider pakt het dan op met de docent.
Wiesje van Dongen (teamleider 7/8) en Annelies den Ouden (teamleider 9/10)

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

Bericht van de bestuurder
Op 1 november jl. ben ik gestart als bestuurder van SGVVS, als
opvolger van Frans Ebskamp. In dit bericht een korte persoonlijke
introductie.
Mijn naam is Allert de Geus, ik ben 56 jaar, woon in Arnhem, ben
getrouwd en heb drie kinderen. Na mijn middelbare school studeerde
ik aan de lerarenopleiding en was ik docent economische vakken en
leidinggevende in het MBO en het HBO. Ook was ik
marketingfunctionaris op een trainingsinstituut en directeur van een bureau voor werving
& selectie. Het vrijeschoolonderwijs ken ik als bestuurder van Stichting Pallas, waar ik van
mei 2010 tot november 2018 werkte. Onder Stichting Pallas vallen 17 vrijescholen voor
Primair Onderwijs in Midden en Zuid Nederland, o.a. Meander in Nijmegen en Vrijeschool
Brabant in Eindhoven. Ook als vader ken ik het vrijeschoolonderwijs, onze zoon zat op
vrijeschool ‘de Lans’ in Brummen. In de aanloop naar mijn nieuwe functie heb ik SGVVS
leren kennen als een dynamische organisatie met een ambitie in het verder ontwikkelen
van vrijeschoolonderwijs. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan!
Ik zit nu in de kennismakingsperiode en probeer de komende periode op de diverse scholen
aanwezig te zijn om de scholen goed te leren kennen. Ik zie uit naar een goede
samenwerking.
Allert de Geus
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~~~~~~~~~~~~~~
Schoolreizen via Wiscollect
Sinds kort worden de schoolreizen via het geautomatiseerde systeem ‘wiscollect’ geïnd. Dit
systeem wordt ook gebruikt voor het innen van de schoolbijdrage. De reden dat wij zijn
overgestapt op dit systeem is dat wij de inning via school wilde laten lopen, en niet meer
via de betrokkenen leraren. Een belangrijk voordeel is dat we met dit systeem ouders nu
ook de mogelijkheid kunnen bieden om de schoolreizen gespreid te betalen. In de komende
jaren wordt verder gewerkt om alle schoolreizen op deze manier te innen. Wiscollect is een
complex systeem dat ons af en toe onverwachte verrassingen brengt. Wij vragen uw begrip
hiervoor dat niet alles in een keer vlekkeloos werkt.
In de praktijk blijkt dat Wiscollect op mobiele telefoons en tablets soms goed werkt. Een pc
lijkt de minste kans op problemen te geven. In de mails die u ontvangt, vindt u altijd een
emailadres (w.beiler@svszeist.nl) waarmee gecommuniceerd kan worden indien er een
probleem is ontstaan.
Wim Beiler
Financiële administratie SVS

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

Overvecht op de Hoogte
Flats… Achter elk raam, achter elke deur speelt een mensenleven zich af.
In de lift zeg je elkaar gedag en als de bovenbuur de muziek hard aanzet kun je
meegenieten, maar wat weet je nu echt van je buren? Kun je je ten volste realiseren wat
er achter alle voordeuren gebeurt?
Fotograaf Carilijne Pieters en journalist Sterre
ten Houte de Lange, tussen 2003 en 2010
klasgenoten op de Stichtse Vrije School, deden
een poging deze vragen te beantwoorden. In de
flat waar Carilijne woont, belden ze bij alle
huizen aan en vroegen ze of ze even binnen
mochten komen. Uit deze intieme ontmoetingen
zijn verhalen over de verschillende levens in éen
́
portiek ontstaan in beeld, tekst en geluid.
Sterre: 'De buren lieten ons niet alleen in hun huis kijken, maar ook in hun hart. We praatten
over toekomstdromen, verdriet uit het verleden of momenten van vreugde in het heden.
Na elke afspraak komen wij ontroerd thuis. En dankbaar dat we zo dicht bij mochten
komen.'
Vrijdag 11 januari 2019 om 16.00 opent de expositie Overvecht op de Hoogte in
het ZIMIHC in Overvecht. Foto's van de mensen die Sterre en Carilijne bezochten hangen
een maand in de huiskamer van Stefanus, begeid met een podcast die de verhalen vertelt.
Kom kijken en leer de buurt, de buren en elkaar kennen.
Overvecht op de Hoogte wordt mede mogelijk gemaakt door woningcoöperatie Mitros en
het
initiatievenfonds
van
de
Gemeente
Utrecht.
Meer
informatie
op
www.overvechtopdehoogte.nl, Facebook en Instagram.~
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Ingezonden mededelingen

~~~~~~~~

WIDAR-KOOR

ONDER LEIDING VAN JANNEKE MOES
Repetities donderdag-avonden om de week
25 oktober, 1, 15 en 29 november en 13 december 2018
10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april,
2 en 16 mei, 6 en 20 juni, 4 en 18 juli 2019

start om 19. 45 uur, inloop om 19.30 uur

We zingen canons en meerstemmige liederen uit o.a. het Vrije School
repertoire.
Locatie Gebouw Helicon, Grote Zaal
Socrateslaan 22 a, Zeist
Toegankelijk voor iedereen
Opgeven en/of informatie bij sylvia.stroink@widar.nl

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

Meditatiewerkplaats ‘Het Christusbewustzijn’ 2018-2019

Tijd: Vijf zaterdagochtenden* van 9.30 (inloop en koffie) tot 12.15 uur.
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist.
Opgeven via: danielle-vandijk@hotmail.com
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Wat doen we in de cursus?
We mediteren en werken met de basisoefeningen van Rudolf Steiner voor een evenwichtig
en rijk gevoelsleven. We reiken handvatten aan voor innerlijke rust en verdieping. Er is
inhoud en gesprek; mindfullnes.
Spreekt dit alles je aan? Wees dan welkom op onze meditatiewerkplaats: het
Christusbewustzijn. Ook voor gevorderden is deze cursus bijzonder geschikt.
De cursus wordt gegeven door Danielle van Dijk, leraar op de Stichtse Vrije School en auteur
(zie www.danielle-vandijk.nl) en Christa van Kan, eveneens leraar op de Stichtse Vrije
School; zij is bovendien kunstenares en verzorgt o.a. de kunstzinnige activiteiten op de
cursus.
We werken vanuit een spiritueel mensbeeld, gebaseerd op de antroposofie. Het aanbod
is gevarieerd: inhoud, gesprek, oefeningen en (korte) meditaties; kunstzinnige verwerking
en waarnemen buiten.
*De cursus bestaat uit vijf zaterdagochtenden en kost 90 euro, inclusief koffie/thee en
materiaal.
*Data: Zaterdag: 19 januari 2019; 9 februari 2019, 9 maart, 30 maart 2019 en 20
april 2019.
NB: Op 20 april staat de bijeenkomst in het teken van de paasviering; neem gerust je
partner en/of een vriend/vriendin mee als introducé.

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

Boekpresentatie zaterdag 16 maart 2019
Dagboek van Maria Magdalena
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist
Tijd: aanvang 15.00; einde 17.00 uur
Toegang vrij en gratis
Op zaterdag 16 maart presenteert Danielle van Dijk haar nieuwe
boek. Het is een fictief dagboek van Maria Magdalena, zoals zij
dit in het jaar 44 op haar vlucht van Israël naar Zuid-Frankrijk
geschreven zou kunnen hebben. De auteur heeft zich goed
ingeleefd in de personen en degelijk onderzoek gedaan naar de
diverse historische en esoterische achtergronden. Haar eerdere
werk over Maria Magdalena – zij publiceerde drie boeken over
haar – vormt de basis voor dit bijzondere boek. Zie ook: www.danielle-vandijk.nl
Programma
14.30 ontvangst met koffie, thee en taart
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15.00 Boekpresentatie en lezing over de betekenis van Maria Magdalena voor een
christendom van de toekomst
Zowel in het Keltisch christendom als in het manicheïsme is het gedachtegoed van Jezus
en Maria Magdalena, de uitverkoren vrouw van Jezus, terug te vinden. Reïncarnatie en
karma horen daarbij.
Is er een ander, meer liefdevol christendom mogelijk? Een christendom waarin karma en
reïncarnatie weer een rol mogen spelen en waarin de liefde voor mens, dier en aarde
centraal staat?

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

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/overigediensten/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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“Huiswerk?”
“Huiswerk?”
“DAAR BEN IK HELEMAAL KLAAR MEE!” VRIJE SCHOOL
STUDIECOACHING (VSS)
Huiswerkbegeleiding, studiecoaching en bijles, vanuit vrijeschool pedagogie
Inschrijven van leerlingen van klas 7, 8 en 9 (1e t/m 3e leerjaar)
"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), op 5 minuten fietsafstand van school. 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! Aan de
orde komen o.a.:
• huiswerkplanning: 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”
• het ontdekken van hiaten, hieraan werken door extra oefeningen, evt. bijles.
Altijd in nauw overleg met de klassenleraar/mentor. De beste resultaten zijn te verwachten
bij een ritme van minimaal twee maal per week. 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 40 jaar vrijeschoolleraar met passie. (Ben ook zelf
oud-leerling van de vrijeschool. De vrijeschoolpedagogie zit dus in de genen!)
Geïnteresseerd? Laat je kind dan een keer (gratis) mee doen! Verdere info en aanmelden:
Vrije School Studiecoaching (VSS), Eikenlaan 9, 3707SB Zeist Tel. 0622036676 E-mail:
vss@hotmail.nl, website: http://www.vrijeschoolstudiecoaching.weebly.com/
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