Mededelingen van de Stichtse Vrije School

November/december 2017

Geachte ouders/verzorgers,
Met het vooruitzetten van de klok is het na een relatief lange periode van wisselende
weersstemmingen wel duidelijk merkbaar dat we weer de winter ingaan. Met het licht aan op de
fiets naar huis en in toenemende mate ook weer in het schemerdonker naar school wordt de
komende tijd de vaste routine voor leerlingen en collega’s. Dat is even wennen, maar het
schoolse leven gaat ondertussen gewoon door. We hebben de eerste toetsweek achter de rug
voor de 9e t/m de 12e klassen, volgende week zijn rapportvergaderingen (de schooldagen zijn
dan korter voor de leerlingen) en op 11 december vindt de eerste vakouderavond plaats.
Dan zitten we inmiddels in de adventstijd. Voor ons aanleiding om in de donkere tijd de
aandacht weer meer te richten op het innerlijke licht, met als thema het vinden van het midden.
Dat krijgt in de gehele decemberperiode de nodige aandacht in gemeenschappelijke en
klassikale activiteiten.
In dit Stichter Bericht hebben we een extra lange schoolagenda opgenomen. U vindt hierin de
relevante data tot en met de krokusvakantie. Daarnaast vindt u informatie over het Café
Chantant dat morgenavond al plaatsvindt, de vakouderavond, een verslag van de vorige
bijeenkomst van het Contactouderplatform en informatie over de jaarfeesten van de komende
tijd.
In de bijeenkomst van het Contactouderplatform die aanstaande maandag zal plaatsvinden,
gaan we het hebben over het omgaan met alcohol-, drugsgebruik en sociale media door
leerlingen. Een terugkerend thema en een belangrijk aandachtspunt voor zowel ouders als
school. Het is een onderwerp waar we gezamenlijk aan kunnen en moeten werken om de
leerlingen goed te kunnen begeleiden. Ook hierin is het de kunst om vanuit het midden een
balans te vinden in een wereld vol verleidingen.
Ik wens iedereen een goede start van de wintertijd toe.
Gijs van Lennep
rector

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

november – februari 2017
Wijzigingen voorbehouden. De meest actuele jaaragenda staat in Magister.

Vrijdag
Maandag
Maandag

Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

17 november

20.00 uur
Café Chantant
……………………………………………….
20 november
20.00 uur
Contactouderplatform
20 t/m vrijdag 24 november
Toneelweek klas 11C
Lessen t/m 4e uur i.v.m. rapportvergaderingen
NB. Examenklas les volgens rooster
21 november
19.30-21.30 uur Buitenland Buitenkans (Calscollege
Nieuwegein)
24 en zaterdag 25 november
Toneelopvoering klas 11C
……………………………………………….
27 november
20.00 uur
dMR vergadering
30 november
Rapporten/examendossier uitdelen
tijdens mentormoment
……………………………………………….
5 december
Sinterklaasviering
……………………………………………….
11 december
vanaf 17.30 uur Vakouderavond klas 7 t/m 12
13 december
13.30 uur
Inhaalmiddag
13 t/m woensdag 20 december
Uitwisseling klas 11 (Israëliërs naar Zeist)
15 december
Toneelopvoering klas 8D
……………………………………………….
18 t/m woensdag 20 december
Toetsperiode klas 10 M/H (ma en di) en
12 H/V (geen talen)
20 december
20.00 uur
Lezing: ‘De Twaalf Heilige Nachten’
21 december
20.00 uur
Kerstspel voor ouders
22 december
Kerstspel voor leerlingen (overdag)
……………………………………………….
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari KERSTVAKANTIE
……………………………………………….
8 januari
Studiedag (geen lessen, behalve voor klas
12H/V: toets Nederlands)
10 januari
Drie koningenspel voor Onderbouw
11 Januari
20.00 uur
Drie Koningenspel voor Ouders (& voor
leerlingen overdag)
……………………………………………….
15 t/m 19 januari
Afnameperiode rekentoets 2F/3F volgens
rooster
17 januari
20.00 uur
Lezing ‘De meerwaarde van het
vrijeschoolonderwijs (deel II)’. Speciaal
voor ouders van klas 7,8 en 9.
18 januari
STUVO voor VWO-leerlingen (de Breul,
Zeist)
19 januari
STUVO voor Havo-leerlingen (Hogeschool
Utrecht)
……………………………………………….
22 t/m vrijdag 26 januari
Kijk- en luistertoetsen examenklassen
23 januari
Open lesmiddag vrijeschool leerlingen
24 januari
19.00-22.00 uur Scholenmarkt
20.00 uur
dMR vergadering
25 januari
Open lesavond vrijeschool ouders
12.40 uur
1 Herkansing examenkandidaten klas 10
M/H en 12 H/V

2

Maandag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag

……………………………………………….
29 januari t/m vrijdag 3 februari
Toneelweek klas 11C
29 januari
20.00 uur
Ouderavond klas 11
31 januari
13.30 uur
Inhaalmiddag
20.00 uur
Ouderavond klas 10
2 en zaterdag 3 februari
Toneelopvoering klas 11D
3 februari
10.00-14.00 uur OPEN DAG
……………………………………………….
5 februari
20.00 uur
Ouderavond klas 8
6 februari
20.00 uur
Ouderavond klas 9
7 februari
Open lesmiddag niet-vrijeschool I
Leerlingen
20.00 uur
Lezing ‘Maria-Magdalena, vrouw naast
Jezus’
……………………………………………….
14 februari
Open lesmiddag niet-vrijeschool II
Leerlingen
20.00 uur
Contactouderplatform
15 februari
Studiemiddag; lessen vervallen na 4e uur
16 februari
Start toetsweek voor klas 10 t/m 12
……………………………………………….
19 t/m donderdag 22 februari
Toetsweek klas 9 t/m 12
22 februari
Toneelopvoering klas 8B
23 februari
Roostervrije dag
……………………………………………….
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart KROKUSVAKANTIE

~~~~~~~~~~~~~~
Café Mexico (café chantant)
Op 17 november is het weer zover. Dan is ons jaarlijkse open podium: Café Mexico.
Zoals ieder jaar is er weer ruimte voor optredens van veel artiesten.
Zang, dans, cabaret, een eigen gedicht: alles is mogelijk.
Alleen of met meerderen, een band of dansgroep: geef je op.
De avond duurt van 20:30 uur tot 24 uur en is ook voor ouders toegankelijk.
Als u zich nog op wilt geven voor een act of lied, dan kunt u dit doen via:
feestcommissiesvs@gmail.com
Vermeld bij de opgave uw naam of de naam van een leerling. Met hoeveel personen u bent.
De aard van de act: een lied, u speelt in een band, u danst, draagt een gedicht voor etc.
Ook hoe lang uw act is en wat er nodig is (bijvoorbeeld dansvloer, microfoon, piano etc)
Als u niet wilt optreden bent u ook van harte welkom want zonder publiek kunnen de
artiesten niet schitteren!
Sven Boogert
conrector
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~~~~~~~~~~~~~~
Vooraankondiging vakouderavond 11 december 2017
Op maandag 11 december 2017 tussen 17.30 en 21.30 uur vinden de oudergesprekken van
10 minuten plaats. Ook de leerlingen zijn bij deze gesprekken weer van harte welkom. Dit
bericht informeert u over de organisatie van deze avond en uw rol daarin (de uitnodiging tot
inschrijving ontvangt u binnenkort). Leest u dit bericht s.v.p. aandachtig door!
Doel oudergesprekken
Elk jaar worden er vakouderavonden georganiseerd. De vakouderavond is bedoeld om met
de leraren te spreken van vakken waar de vorderingen van uw zoon of dochter te wensen
over laten, of waar sprake is van problemen op een ander vlak. Omdat de tijd en ruimte op
zo’n avond beperkt is, is het ook goed om te weten waar de vakouderavond niet voor
bedoeld is. De avond is niet bedoeld kennis te maken met een leraar of om te praten over
het afgegeven niveau-advies.
Per leerling zijn er maximaal drie gesprekken mogelijk. De duur van de gesprekken is 10
minuten. Om de gesprekken optimaal te laten verlopen is het prettig dat u een heldere
vraag heeft voor de leerkracht die u wilt spreken.
Voor de klassen 10 en 11 kan er n.a.v. de rapportage ook een gesprek worden aangevraagd
met de studiebegeleider. Deze rapportage (schoolexamendossier) bestaat uit een cijferlijst
over de behaalde resultaten. (NB: als er een 1 staat betekent dat dat onderdeel nog niet
gedaan is en ingehaald moet worden). Per abuis staat in de magisteragenda ook klas 12.
Echter, de 12e klas leerlingen gaan zelf het gesprek aan met de leerkracht en/of
studiebegeleider.
Organisatie via Magister
De gesprekken worden georganiseerd met behulp van het
leerlingenadministratieprogramma Magister. Ouders ontvangen een uitnodiging via de email - vanuit Magister – om zich in te schrijven voor de oudergesprekken. Deze mail wordt
minimaal een week van tevoren verzonden. Inschrijven via de telefoon is niet mogelijk.
Aan- of afmelden
Ouders kunnen zich voor een gesprek aanmelden. We geven ouders na de verzending van de
uitnodiging de tijd om zich in te schrijven tot een uiterlijk tijdstip. Wanneer u zich op dat
moment niet heeft aangemeld kunt u niet meer voor een gesprek ingeroosterd worden.
Inloggen in Magister
Om je als ouder in te schrijven voor een gesprek moet worden ingelogd in Magister. Mocht u
om welke reden dan ook niet kunnen inloggen in Magister, dan moet u dat z.s.m. in orde
maken, door via de website van de school een nieuw wachtwoord op te vragen
(www.svszeist.nl – inloggen (rechts bovenaan)- wachtwoord vergeten – ouders). Mocht u uw
gebruikersnaam niet meer weten dan kunt u een mail sturen naar post@svszeist.nl. Vergeet
niet de naam van uw zoon of dochter te vermelden. U krijgt dan z.s.m. de inloggegevens
toegestuurd.
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Verzending uitnodiging naar ouders/verzorgers
De uitnodiging voor het oudergesprek wordt verzonden naar de ouder of verzorger die als
eerste aanspreekpunt voor de school in Magister is aangemerkt. In de meeste gevallen zal
dat geen probleem zijn, maar wanneer er bijvoorbeeld sprake is van co-ouderschap dan is
het goed wanneer ouders zich daarvan bewust zijn en dit met elkaar kortsluiten. Dit doen wij
op deze manier, om ervoor te zorgen dat er maximaal maar drie gesprekken per kind
worden ingeroosterd.
Vroeg of laat op de avond
Bij de inschrijving kunt u een voorkeur aangeven voor een gesprek vroeg (voor 19.30 uur) of
juist laat (na 19.30 uur) op de avond. Bij het roosteren zal hiermee zoveel mogelijk rekening
gehouden worden. De beschikbaarheid van de leraar is echter doorslaggevend.
Beschikbaarheid leerkracht
Voordat u overgaat tot inschrijving is het raadzaam om eerst via de website
(www.svszeist.nl), bij roosterwijziging te controleren of de gewenste leraar niet afwezig is op
de vakouderavond. Bij afwezigheid van de leraar kunt u de vraag direct aan de leraar
mailen. Alle mailadressen vindt u terug in het jaarboekje.
Bevestiging aangevraagde gesprek
Zodra het rooster is samengesteld ontvangt u via Magister woensdag 6 december (eind van
de middag) uw persoonlijk rooster. Het rooster is niet zichtbaar op smartphone/IPhone.
Wanneer u onverwachts verhinderd bent om op de geplande afspraak te komen dan
ontvangen wij graag een berichtje. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u navraag
te doen bij uw zoon/dochter wie de leraar is van het vak waarover u in gesprek wilt gaan.
Systeemvereisten gebruik Magister
De systeemvereisten kunt u vinden op onze website
https://www.svszeist.nl/Organisatie/Magister.aspx.
Contact met de school
magister@sgvvs is een no-reply adres. Voor correspondentie met de school gebruikt u bij
voorkeur het rechtstreekse e-mailadres van post@svszeist.nl
Wij vertrouwen erop dat we door middel van dit bericht voldoende informatie hebben
gegeven om de inschrijving goed te laten verlopen.
Sven Boogert
conrector
~~~~~~~~~~~~~~
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Verslag contactouderplatform bijeenkomst 3-10-17
Dinsdag 3 oktober vond de eerste contactouderplatformavond
Contact Ouder Platform
van het nieuwe schooljaar plaats. Namens de school waren Gijs
SVS Zeist
van Lennep (rector) en Annelies den Ouden (teamleider klas 9 en
10) aanwezig. Aan de oproep voor nieuwe COP-ouders was goed
gehoor gegeven: er waren vijf ouders van de zevende klassen
aanwezig!
Een van de onderwerpen die besproken werden, was het al dan niet toestaan van
alcoholgebruik tijdens reizen. Aanleiding hiervoor is de kunstreis van klas 12 die op korte
termijn op de agenda staat. Het standpunt van de school is om de wet hierin te volgen: geen
alcohol onder de achttien dus en, als er wel gedronken wordt, met mate en onder toezicht.
Verschillende standpunten over dit onderwerp werden gedeeld en besproken. De
schoolleiding benadrukte dat het vertrouwen hebben en geven in de leerlingen hierin erg
belangrijk is.
Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren het gebruik en de ‘rol’ van Magister; het
overleg van de schoolleiding met de medezeggenschapsraad; de communicatie vanuit school
en het rapport van de onderwijsinspectie. Gijs van Lennep gaf aan dat de inspectie de
positieve feedback gaf dat, ondanks dat de SVS weinig in protocollen vastlegt, de school
bovengemiddeld goede resultaten boekt en dat de inspectie ziet dat de kwaliteit bij de
docenten ligt.
Dan nog een oproep vanuit het contactouderplatform: de klassen 7d, 8d, 9b en 12b zijn nog
niet in het COP vertegenwoordigd, hiervoor zoeken wij nog één tot twee ouders per klas. De
tijdsinvestering is zo’n vijf vergaderingen per jaar. Ben je geïnteresseerd of wil je meer
weten? Mail naar contactouderplatform@gmail.com.

COP

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

Advent 2017
Ook dit jaar vieren we weer met de leerlingen de adventtijd. In elke klas
komt een door de leraren zelfgemaakte krans te hangen. In de hal komt
een grote krans. Dit jaar zullen de kaarsen los van de kransen branden.
Hier hebben we voor gekozen, omdat we dan niet hoeven te
impregneren en het groen dus langer vers kan blijven. Wel jammer, maar
ook een realiteit. Het dennengroen viel door het impregneren steeds
eerder uit en dat was een droevig gezicht. We willen echter de traditie
van de kransen wel handhaven.
Thema
Elk jaar is er ook een advent-thema. Dit jaar is dat het thema van het midden of zo je wil: het
hart. Het gaat steeds om het midden als weg tussen twee uitersten. Het gaat ook om het Ik
als middel-punt van de mens en natuurlijk - bij de laatste viering op de derde advent - komt
het ‘Licht der wereld’ ter sprake: het licht-kind in jezelf en in de wereld mag geboren
worden.
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Elke klas bepaalt zelf wat er gedaan wordt. Op de maandagen
na de adventzondagen komen de leerlingen bijeen in de grote
zaal (Middenbouw) en in de aula (Bovenbouw) om met elkaar
een korte viering te houden. Leerlingen zingen of spelen dan
muziek; er is een verhaal en er is vaak werk van leerlingen:
gedichten of korte verhalen.

Woensdag 20 december: bijzondere lezing
20.00-21.30 uur
De Twaalf Heilige Nachten door Frans Lutters, leraar SVS
De Twaalf Heilige Nachten tussen Kerst en Driekoningen zijn de nachten
waarin bijzondere ervaringen kunnen worden opgedaan. Kunnen wij in
deze tijd ook nog toegang krijgen tot de wereld van het onderbewuste?
Frans geeft praktische handvatten om met deze tijd creatief om te gaan
en een bijzondere beleving te hebben.

Donderdag 21 december: Kerstspel
Het Oberufer Kerstspel wordt dit jaar voor ouders en belangstellenden opgevoerd op
donderdag 21 december. Het begint om 20.00 uur in de grote zaal van de Stichtse Vrije
School en duurt ongeveer een uur. Wij heten u als college hartelijk welkom bij dit
authentieke spel. Op vrijdag 22 december wordt het Kerstspel voor de leerlingen op school
opgevoerd als kerstafsluiting.
Donderdag 11 januari 2018: Driekoningenspel
Het Driekoningenspel wordt voor u opgevoerd op donderdag 11 januari 2018 om 20.00 uur
in de grote zaal. Leraren en leerlingen spelen voor u het verhaal van licht en duister en de
overwinning van het licht. Op dezelfde dag, donderdag 11 januari kunnen alle leerlingen het
Driekoningenspel zien onder schooltijd.
Let op: woensdag 17 januari: lezing over achtergronden en lespraktijk van onze Vrije School.
De lezing is openbaar en ook bedoeld voor aankomende ouders.
Een fijne adventtijd gewenst
Namens de Stichtse Vrije School,
Danielle van Dijk
Voorzitter Pedagogische Werkgroep
~~~~~~~~~~~~~~
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ingezonden mededelingen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Levende School

2017-2018

Bijzondere lezingen voor ouders, leraren en belangstellenden
Zie de site van de school www.svszeist.nl bij: ‘ouders’/’lezingen’.
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist
Aanvang lezingen 20.00 uur; eindtijd ca. 21.45 uur (vanaf 19.30: koffie en thee (gratis))
vrijwillige bijdrage; richtbedrag 5 euro.
Woensdag 20 december 2017: Frans Lutters, leraar SVS en auteur
‘De Twaalf Heilige Nachten’
De Twaalf Heilige Nachten tussen Kerst en Driekoningen zijn van de heilige nachten waarin
bijzondere ervaringen kunnen worden opgedaan. Kunnen wij in deze tijd ook nog toegang
krijgen tot de wereld van het onderbewuste of misschien zelfs ‘bovenbewuste’? Frans
schreef er een boek over.
Hij neemt ons op inspirerende wijze mee naar deze Heilige Nachten en geeft concrete
handvatten om deze dagen 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.
Woensdag 7 februari 2018: Danielle van Dijk, leraar SVS en auteur
‘Maria Magdalena, vrouw naast Jezus’
Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet klopt en dat
de Kerk dit beeld verzonnen heeft om een geheim te verhullen. In oude teksten uit de Nag
Hammadi Geschriften verschijnt echter een heel ander beeld van deze vrouw: zij was vrijwel
zeker de vrouw van Jezus.
Danielle onderzocht jarenlang deze thematiek, bezocht de plaatsen waar zij leefde en
schreef er twee boeken over.
Aan de hand van een beamerpresentatie met een greep uit enkele Renaissance-schilderijen
vertelt zij het opzienbarende verhaal van deze bijzondere vrouw.
woensdag 17 januari 2018
‘De meerwaarde van het vrijeschoolonderwijs’
Speciale lezing voor de ouders van klas 7, 8 en 9; ook uiterst interessant voor ouders van klas
10, 11 en 12 en belangstellenden/nieuwe ouders/ouders van klas 5 en 6.
Frans Lutters en Danielle van Dijk, beiden BovenBouw-leraren, en leraren van de
MiddenBouw (klas 7/8) geven u een beeld van de meerwaarde van de vrije school:
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 kennis maken. Het drie-en vierledig
mensbeeld en de ontwikkelingsfasen van het kind worden in grote lijnen geschetst.

~~~~~~~~~~~~~~
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“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!

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 oudleerling 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/
~~~~~~~~~~~~~~
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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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