Geachte ouders/verzorgers,
voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u hierbij het eerste Stichter Bericht met daarin de
benodigde informatie voor een goed begin.
Ieder schooljaar beginnen wij altijd op de zondagavond voorafgaand aan de eerste schoolweek
met een opmaat voor ouders en medewerkers. Het onderwerp van deze opmaat is de vormende
werking van het vrijeschoolonderwijs. De inleiding over dit onderwerp, a.s. zondagavond, zal
worden gehouden door Christof Wiegert. Zie hierover verder in dit Bericht. Het is altijd plezierig
om ons nieuwe schooljaar op deze inhoudelijke manier met elkaar te beginnen. Wees allen
welkom!
De algemene ouderavond is dit schooljaar op 3 oktober a.s. We gaan het eerste deel van deze
avond dit jaar op een andere manier vormgeven, om (vooral ook nieuwe) ouders de gelegenheid
te geven om kennis te maken met de leraren en de vakgroepen. Aansluitend op dit deel is er een
klassikale ouderavond voor de 7e klassen en examenvoorlichting voor de ouders van de 12e
klassen. De data van de eerste klassikale ouderavonden van de overige jaarlagen staan in het
agendaoverzicht.
De eerste maandag van het schooljaar wordt gebruikt voor een gemeenschappelijke
lerarenstudiedag. De leerlingen beginnen pas op dinsdagochtend, om 9.30 uur. Zij krijgen dan
onder andere hun lesroosters. Deze worden ook op de website gepubliceerd. De leerlingen
ontvangen ook een informatiekaart met daarop de belangrijkste praktische informatie om thuis bij
de hand te hebben. De overige praktische informatie kunt u vinden in het digitale jaarboekje, dat
volgende week wordt toegezonden en ook op de website zal worden geplaatst. Zie voor meer
informatie over (de benodigdheden voor) de eerste schoolweek verder in dit Bericht.
In het kader van de nieuwe privacywet (de AVG) verzoeken wij u, om in de komende dagen een
keer in te loggen in ons leerlingenadministratiesysteem, Magister. U wordt dan doorgeleid naar
een vragenlijst met betrekking tot diverse toestemmingen die moeten worden verleend in het
kader van deze wet. Wij verzoeken u om dit tijdig te doen, zodat we de klassenlijsten kunnen
verspreiden binnen de klassen en de schoolfotograaf aan de slag kan met zijn voorbereidingen
voor het nemen van de klassenfoto’s. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen vandaag
inloggegevens voor het Magisterprogramma. Het is belangrijk dat u dit onderwerp met uw kind
bespreekt, zodat hij of zij ook op de hoogte is. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten deze
toestemmingen zelf verlenen.
In de tweede week van het schooljaar worden de eindwerkstukken van de 12e klassen
gepresenteerd. U bent hiervoor ook van harte uitgenodigd! Meer informatie hierover en een
overzicht van de presentaties, vindt u verder in dit Bericht.
Ik wens iedereen van harte een inspirerend en succesvol nieuw schooljaar toe!
Gijs van Lennep
rector
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Schoolagenda

september - oktober 2019
Datum

Tijd

Omschrijving

Zondag 1 september

20.00 -21.00 uur

Opmaat lezing ouders en leraren

Maandag 2 september
Dinsdag 3 september

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

Eindwerkstukpresentaties

Donderdag 19 september

Volgens rooster
19.30 - 21.00

schoolfotograaf (volgens rooster)
Voorlichting examentraject 10e klas
havo en mavo, met leerlingen!
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

Vrijdag 20 september
Woensdag 25 september

Vrijdag 27 september

Na het 4e uur

Donderdag 3 oktober

20.00 uur

Vrijdag 4 oktober

Na het 4e uur

Algemene Ouderavond, met aansluitend klassikale
ouderavond voor de 7e klassen en de 12H en 12V
oudergroepen
Studiemiddag

Dinsdag 8 oktober

20.00 uur

Ouderavond 9e klassen

Donderdag 10 t/m vrijdag 18
oktober

Kunstreizen 12e klassen

Dinsdag 15 oktober

19.30 uur

Voorlichting studie- en beroepskeuzetraject (11e klas), daarna
klassikale ouderavond 11e klassen.

Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober: Herfstvakantie
Woensdag 30 oktober

19.30 uur

Voorlichting examentraject 10-vwo met vanaf 20.00 uur
klassikale ouderavond 10e klassen.

Donderdag 31 oktober

20.00 uur

Ouderavond 8e klassen

De volledige en actuele jaaragenda staat vanaf volgende week 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:
klik hier.
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De eerste schooldagen
Op 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 de lesroosters en de boeken. De leerlingen hebben die dag ook hun eerste
periodeles (van 11.00 – 12.30 uur). Daarna zijn er die dag geen lessen meer.
Op woensdag 4 september starten de lessen volgens het nieuwe lesrooster.

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
Paasmaandag: maandag 13 april 2020
Meivakantie: donderdag 23 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie 2020: maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Lerarenstudiedagen
De volgende studie(mid)dagen 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 (voorafgaand aan de meivakantie)

De vakanties, vrije dagen en studiedagen zijn vastgesteld in overleg met de DMR. Op
studiedagen vervallen de meeste reguliere lessen, maar het zijn geen vakantiedagen: er
kunnen wel leerlingenactiviteiten worden gepland t.b.v. bijvoorbeeld inhaalwerk,
herkansingen, stages, werkweken of (speciale) lessen voor de examenklassen.
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Lestijden
08:30-10:05 uur
10:05-10:30 uur
10:30-11:20 uur
11:20-12:10 uur
12:10-12:40 uur
12:40-13:30 uur
13:30-14:20 uur
14:20-14:35 uur
14:35-15:25 uur
15:25-16:15 uur
16:15-17:05 uur

periode
pauze
3e uur
4e uur
pauze
5e uur
6e uur
pauze
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.

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
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landelijke examenprogramma, worden de titel en de beoordeling vermeld op de
eindcijferlijst van de leerling. Het werkstuk zelf heeft wel het brede vrijeschoolkarakter
behouden. 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.
Op die dagen worden ook de werkstukken tentoongesteld. Bij dit Bericht vindt u een overzicht van
de presentaties en de tijden. Ook voor leerlingen van de lagere klassen en hun ouders zijn de
presentaties en de tentoonstelling zeer de moeite waard.

Lokalenindeling
De zevende en achtste klassen hebben een eigen klaslokaal. De andere lokalen zijn
vaklokalen. Omdat het vaak voorkomt dat er parallelle lessen in hetzelfde vak gegeven
worden, zullen er ook lessen in andere dan het specifieke vaklokaal gegeven worden. De
vaklokalen staan in het lesrooster bij het lesuur en een lijst van de lokalen voor de
periodelessen in de bovenbouw wordt elke week in de hal op het prikbord geplaatst.
Bij bijzondere evenementen (schoolbegin, het uitreiken van rapporten, schoolfeesten,
ouderavonden, etc.) zullen de mentoren hun klassen of de betreffende ouders ontvangen in
de lokalen zoals weergegeven in onderstaand overzicht.
Klas
7a
7b
7c
7d
8a
8b
8c
8d
8e
9a
9b
9c
9d
9e
10a
10b
10c
10d
11a
11b
11c
11d
12a
12b
12c
12d

Mentor
Miranka van Wankum
Sigurd den Herder
Ivo Bleijenberg
Aster Smeeding
Marieke van Eendenburg / Rachel Bergé
Sagitta de Ruigh
Marjan Sterringa
Merlijn Rotte
Sieger Valks
Kirsty Handels
Wiesje van Dongen
Annelies den Ouden
Cindy van Wolfswinkel
Wilma Gremmer
Luuk van Tiem / Cindy van Wolfswinkel
Betsy Ranken/Monique Ricken
Dineke van Zwieten
Myrte Amons / Colin van der Bel
Yvonne Kleinendorst / Gerard Poolman
Katja Schober / Jan-Egbert Harsveld v.d. Veen
Christa van Kan/Paul Ebert
Sietske Galama / Gert-Jan van der Pol
Susanne van Hoogstraten / Sven Boogert
Evelyne Bruil / Gijs van Lennep
Hannah van Tilburg / Frans Lutters
Mireille Scheffers / Arnoud Boerma

Lokaal
21
131
133
23
103
5
6
106
104
T2
14
132
22
07
12
111
11
112
10
T1
02
118
116
120
117
113
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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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Indeling presentatieavonden
Maandag 9 september
12A

Zaal Helicon

Zingen
Opening
Naam
Hymke
19:15 Eva
Luca
Julan
-20:30 Simon
19:00 - 19:10
19:10 - 19:15

20:30-21:00
21:00 -

Jens
Freek
Merlijne
-22:00 Sem

12B

Titel
Burn-out: brandende vragen.
Zoektocht naar de goede opvoeding
Ontwikkeling
Van oud naar modern
Hoe ontwikkel je Nepal?
Pauze

en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
Maakt een gezond en gespierd lichaam je gelukkig?
Een maand zonder toegevoegde suiker
Zelf kennis
De ramadan

Grote zaal

Zingen
Opening
Naam
Rhiannon
19:15 Loek
Monica
Laura
-20:30 Lot
19:00 - 19:10
19:10 - 19:15

20:30 - 21:00
21:00 -

Jasper
Philip
-21:45 Heleen

12C

Titel
Wat een talent!
Hoe moet je trainen voor een prestatie
Het geluksonderzoek
A flower's sorrow
De piano uit de kast
Pauze
en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
Hoe is het fysiek en mentaal om een marathon te lopen
Ik heb mijn eigen virus gecreëerd
Herinneringen en dementie

Aula

Zingen
Opening
Naam
Simon
19:15 Vera
Timo
Selina
-20:30 Anouk
19:00 - 19:10
19:10 - 19:15

20:30-21:00
21:00 -

Marten
Milá
Rico
-22:00 Lucas

12D

Titel
Domweg intelligent?
Make fashion SLOW again
Wat raakt ons in muziek?
Barok en Romantiek, wat is de techniek?
제 한국어 꿈 (my Korean dream)
Pauze
en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
Hoe fair is Fair Trade?
3D sculpturen
Computer versus mens
Uitstelgedrag

Kleine zaal

Zingen
Opening
Naam
Jobke
19:15 Laura
David
Cilia
-20:30 Anna
19:00 - 19:10
19:10 - 19:15

20:30 - 21:00
21:00 -

Fiona
Eva
-21:45 Robin

Titel
Waarom je dood gaat als je tegen een muur aan kijkt.
Het kan niet waar zijn' - juridische aspecten van menselijke dwalingen
Afgesloten ecosystemen
Het proces van creativiteit
Hoe een stuk stof draagbaar wordt
Pauze
en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
De ontspanning in het gitaar spelen
Online shopverlaving
Wat doet de tijd met het gezicht?
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Indeling presentatieavonden
Dinsdag 10 september
12A

Zaal Helicon

19:00 - 19:10 Zingen
19:10 - 19:15 Opening
Naam
Elisa
19:15 Sanne
Ditte
Emma
-20:30 Merlijn
20:30-21:00
21:00 -

Mirza
Floor
Finne
-22:00 Moíse

12B

20:30 - 21:00

Thirza
Ischa
-21:45 Kiki

12C

20:30 - 21:00

Johanna
Gijs
-21:45 Moíse

12D

Titel
Hoe ik binnen een jaar een musical schreef.
Leren acteren, hoe doe je dat?
Honda caferacer
Say yes to the dress (Ben jij je kleding?)
Changing faces, creaties met special effect makeup
Pauze
en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
Mijn boek
Krijg ik nog pensioen?
Hoe milieu belastend is kleding eigenlijk

Kleine zaal

19:00 - 19:10 Zingen
19:10 - 19:15 Opening
Naam
Julia
19:15 Sem
Oscar
Jente
-20:30 Lola
20:30 - 21:00
21:00 -

Titel
Modieus recyclen
Muziek, beeld en emotie
de wereld namens mij
Gevoelens de ruimte geven
Hoe heeft de opvoeding van ouders invloed op de kinderen
Pauze
en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
De weg van mijn eigen snowboard
De kroon op vertrouwen
Interieur & styling

Aula

19:00 - 19:10 Zingen
19:10 - 19:15 Opening
Naam
Yonne
19:15 Iris
Finn
Linda
-20:30 Anna

21:00 -

Pauze

en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
De Woestuin
"één plus één is drie"
Ik teken Ik
Nature vs. Nurture: Karakter, erfelijk overgedragen of gevormd door het leven?

Grote zaal

19:00 - 19:10 Zingen
19:10 - 19:15 Opening
Naam
Laura
19:15 Lisan
Roos
Lara
-20:30 Kaiya

21:00 -

Titel
Waarvoor leef jij?
‘Lieve papa’
Eenzaamheid
Dood gewoon
Hoe bouw ik een achtbaan?

Imke
Donna
-21:45 Sara

Titel
Het perfecte plaatje
Hoe ziet mijn ideale school eruit?
Wat deed rap voor mij?
Sense
Taal
Pauze

en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
Ik heb mijn eigen fantasie wereld bedacht.
Hoe ondersteunt beeld verhaal?
Wat als ik geen woorden had.
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Indeling presentatieavonden
Woensdag 11 september
12A

Zaal Helicon

Zingen
Opening
Naam
Sammy
19:15 Eefje
Fenne
Bas
-20:30 Pieter
19:00 - 19:10
19:10 - 19:15

12B

Titel
De invloed van ingrijpende levens gebeurtenissen
Hoe word je wie je bent?
Gevoelens door muziek
Muziek Producen & Marketen in 2019
Computing Computers and Calculations

Grote zaal

Zingen
Opening
Naam
Kalle
19:15 Zenzi
Gies
Mathijs
-20:30 Boris
19:00 - 19:10
19:10 - 19:15

20:30 - 21:00
21:00 -

Vito
-21:30 Delia

12C

Titel
Beleggen als beginner
Van fantasie naar werkelijkheid: ontwerp en productie mixed-style modestukken
Topteam?
Het componeren van een piano- en cellostuk
De Blok Motors
Pauze
en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
De invloed van genres op onze muziekbeleving
Werktitel: interieur

Aula

Zingen
Opening
Naam
Rosa
19:15 Lyris
Rose
Wassim
-20:30 Fee
19:00 - 19:10
19:10 - 19:15

20:30 - 21:00
21:00 -

Dana
Jesse
-21:45 Zoë

12D

Titel
Karakter in Kunst
Ontsloppen! Kan dat ook duurzaam?
The Art of Moving On
Perspective visual kledingcollectie
Plastic Afval
Pauze
en mogelijkheid tot bekijken tentoonstellingen in kantine en aula
Compositie (of: hoe ik van mijn hersenspinsels een pianotrio bouwde)
Waarom je eens na moet denken over morele keuzes; of juist niet...
Optische illusies

Kleine zaal

Zingen
Opening
Naam
Karla
19:15 Floren
IJsbrandt
Seraphina
-20:30 Ayla
19:00 - 19:10
19:10 - 19:15

Titel
Compositie: Ein Geständnis an mein Gedächnis
Hoe maak ik een game
Het Geheim van de Smid
Zoeken buiten de comfortzone
Glamour en wurgcontracten, welkom in de wereld van K-pop
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