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Geachte ouders en verzorgers, 
 
de zomervakantie is weldra weer voorbij. Na een onrustig en onwennig tweede deel van het vorige 
schooljaar, staat het nieuwe schooljaar voor de deur. Dat zal er ook duidelijk anders gaan uitzien dan in 
andere jaren. Inmiddels weten we wat de kaders zijn voor het onderwijs na de zomervakantie. We 
zullen helaas niet alles wat we zouden willen doen, kunnen blijven doen, maar we zijn blij dat iedereen 
weer naar school kan en hopen met de nodige aanpassingen goed onderwijs te kunnen blijven bieden. 
 
Als schoolleiding zijn we vanwege deze complexiteit nog wat eerder dan andere jaren weer opgestart 
om alles voor het nieuwe schooljaar op de rails te zetten. In dit Stichter Bericht kunt u de voornaamste 
informatie lezen over de opstart van het de school; de eerste week, de lestijden, welke spullen heeft u 
kind nodig, etc. Over het aangepaste “corona-beleid” is gisteren een e-mail met bijlagen verstuurd. 
 
Ook uw kind heeft een dergelijke mail ontvangen. Omdat leerlingen lang niet allemaal regelmatig hun 
e-mail lezen, is plezierig als u dit even met hem of haar bespreekt. Op school zullen de mentoren er 
uiteraard op de eerste schooldag ook nog aandacht aan schenken. Uw oudste kind krijgt in de eerste 
schoolweek ons jaarboekje uitgereikt, zodat u ook thuis de basisinformatie voor dit schooljaar bij de 
hand heeft. In overleg met de oudergeleding van de MR wordt het jaarboekje weer in de papieren 
versie verspreid en is de informatiekaart vervallen. 
 
Onze jaaragenda, die te vinden is op onze website, is dit jaar vanwege de maatschappelijke situatie 
volledig onder voorbehoud. De belangrijkste data zijn nu al ingevuld, maar deze zijn mogelijk ook aan 
verandering onderhevig. Kijk daarom regelmatig op onze website voor de meest recente aanpassingen 
en we zullen u ook op de hoogte houden via de mail en het Stichter Bericht. 
 
Voor wat betreft de vorm en invulling van de eindwerkstukpresentaties van de 12e klassen, die in de 
tweede schoolweek plaatsvinden, hebben we inmiddels ook aanpassingen uitgewerkt, maar nog niet 
met alle betrokken collega’s besproken. Volgende week horen de betreffende leerlingen en ouders hier 
meer over. We zullen ook hier onder meer het aantal aanwezigen sterk moeten beperken. 
 
We zullen wel als vanouds het nieuwe schooljaar zondagavond starten met een lezing voor ouders en 
medewerkers; deze keer over het kunstzinnig proces van het leraarschap op onze vrijeschool. Zie verder 
in dit Bericht. Wij nodigen u hiervoor van harte uit! 
 
Wij staan klaar om weer met het onderwijs te beginnen en zullen ons zo veel mogelijk ook blijven 
focussen op het onderwijsproces en de ontwikkeling van de leerlingen. We doen daarbij ons uiterste 
best om daarbij de “ruis” van de beperkingen zo min mogelijk van invloed te laten zijn. 
 
Ik wens iedereen een inspirerend en gezond schooljaar toe! 
 
 
Gijs van Lennep 
rector 
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Schoolagenda 
september 2020   
 
Datum Tijd Omschrijving 
 

 
ZOMERVAKANTIE 

20 juli tot en met 28 augustus 
 

Maandag 31 augustus   lerarenstudiedag (geen lessen/leerlingen vrij) 
Dinsdag 1 september   eerste schooldag voor alle leerlingen 
Woensdag 2 september   Lessen conform rooster 
Donderdag 3 september   Schoolfotograaf  
Maandag 7 t/m woensdag 
9 september  

19.00 – 22.00 Eindwerkstukpresentaties 

Donderdag 17 september 19.30 Voorlichting examentraject klas 10 m/h 
Donderdag 24 september  20.00 – 22.00 Ouderavond klas 7 en klas 12  
 
NB. Vanwege de onzekerheden door de covid-19 crisis en de regelgeving vanuit de overheid 
daaromtrent, zijn bovenstaande data nog onder voorbehoud.  
De volledige jaaragenda voor het schooljaar 2020-2021 wordt in de eerste weken van het 
nieuwe schooljaar op de website geplaatst en zal daarna regelmatig worden bijgewerkt 
indien nodig. 
. 

De eerste schoolweek 
 
Opmaat op zondag  
Zoals elk jaar is er als opmaat voor het nieuwe schooljaar een lezing voor leraren en ouders. 
De lezing wordt dit jaar verzorgd door onze collega Sigurd den Herder en zal gaan over “het 
kunstzinnige in het vrijeschoolonderwijs”.  
We starten met koffie/thee om 19.15 uur. De voordracht is van 19.30 tot 21.00 uur. U bent 
van harte welkom! 
 
Deze voordracht vindt plaats in de aula, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Vanwege 
Covid-19 dient u zich op te geven voor de lezing, we kunnen dan ook voldoen aan de triage-
vereisten en het aantal aanwezigen -indien nodig- beperken. Wilt u zich opgeven? Klik hier 
  
Studiedag op maandag 
De leerlingen zijn vrij. De medewerkers van de school bereiden zich dan gezamenlijk 
inhoudelijk en praktisch voor op het nieuwe schooljaar. 
 
Eerste schooldag: dinsdag 1 september 
Middenbouw (klas 7 en 8)  
Van 9.30 – 10.15 uur:  Gemeenschappelijke opening in de grote zaal van het gebouw 
Helicon (dit gebouw staat rechts achter op het terrein); de leerlingen worden eerst 
ontvangen in hun stamlokalen en gaan dan gezamenlijk naar de zaal.  
Daarna weer naar eigen lokaal voor boeken en roosters. 
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Overige leerlingen (klas 9 -12)  
Start om 10.00 uur: direct naar stamlokalen (zie lijst hieronder) waar de mentoren zijn en de 
leerlingen ontvangen met een beeld. De boeken en roosters zijn daar ook aanwezig. 
Er is helaas geen gezamenlijke opening mogelijk voor de klassen 9 -12. 
 
Voor alle leerlingen 
10.45-11.15 pauze  
11.15 tot 12.30 uur periode. 
De middag is verder vrij. 
 
Tweede schooldag: woensdag 2 september 
De lessen starten om 8.30 uur volgens het lesrooster. 
 
 

Stamlokalen schooljaar 2020 - 2021  
 

klas Lokaal Klas Lokaal Klas Lokaal 
7a Lokaal 21 9b Lokaal 113 11a Lokaal 104 
7b Lokaal 131 9c Lokaal 10 11b Lokaal 22 
7c Lokaal 133 9d Lokaal 117 11c Lokaal 11 
7d Lokaal 23 9e Lokaal 111 11d Lokaal 118 
8a Lokaal 103 10a Lokaal 122 12a Lokaal 07 
8b Lokaal 5 10b Lokaal 14 12c Lokaal T1 
8c Lokaal 6 10c Lokaal 132 12c Lokaal 02 
8d Lokaal 106 10d Lokaal 112 12d Lokaal 116 
9a Lokaal 12 10e Lokaal 120   
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Lestijden  
Hieronder kunt u de lestijden zien. Vanwege ons coronabeleid zal er voorlopig sprake zijn 
van een aanpassing voor wat betreft de leswisselingen. Op de donderdag zijn er aangepaste 
lestijden in verband met vergaderingen. 
 
Maandag – woensdag & vrijdag  Donderdag 
periode  08:30-10:05 uur   08.30 – 09.45 uur 
 
pauze   10:05-10:30 uur   09.45 – 10.00 uur 
 
3e uur   10:30-11:20 uur   10.00 – 10.40 uur 
4e uur  11:20-12:10 uur   10.40 – 11.20 uur 
 
Pauze  12:10-12:40 uur   -   
 
5e uur  12:40-13:30 uur   11.20 – 12.00 uur 
6e uur  13:30-14:20 uur   12.00 – 12.40 uur 
 
Pauze  14:20-14:35 uur   12.40 – 13.10 uur 
 
7e uur  14:35-15:25 uur   13.10 – 13.50 uur 
8e uur  15:25-16:15 uur   13.50 – 14.30 uur 
9e uur  16:15-17:05 uur   - 
 
 

Lesmaterialen schooljaar 2020-2021  
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. 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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Check de schoolboeken 
Wanneer uw kind thuiskomt met de schoolboeken is het belangrijk om de boeken even 
kritisch te bekijken. De meeste boeken zijn gebruikt en dat kun je en mag je zien. Boeken die 
naar uw mening door beschadiging of doordat er te veel in geschreven is niet goed 
bruikbaar meer zijn, kunnen teruggeven worden. Deze kunnen worden ingeleverd bij het 
secretariaat van de school. 
 
Wanneer u de indruk heeft dat aan het einde van het jaar u voor de rekening van een 
beschadigd boek op zou kunnen draaien is het ook zaak dit aan te geven. Wanneer uw kind 
niet met de originele verpakking thuiskomt, maar de boeken op school uitpakt is het wel 
belangrijk de pakbon en overige bijgevoegde formulieren mee te nemen om thuis door te 
nemen. Breng uw kind hiervan alstublieft op de hoogte. Bij deze formulieren zit ook een 
handleiding hoe te handelen als een schoolboek niet bruikbaar is.  
 

Vakanties, vrije dagen en studiedagen 
schooljaar 2020-2021  
 
Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie  19 oktober - 23 oktober 2020 
Kerstvakantie   21 december 2020 - 1 januari 2021 
Krokusvakantie  22 februari - 26 februari 2021 
Goede vrijdag  2 april 2021 
Pasen   5 april 2021 
Koningsdag  27 april 2021 
Meivakantie  28 april - 7 mei 2021 
Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 
Pinksteren   24 mei 2021 
Zomervakantie  19 juli - 27 augustus 2021 
 
Lerarenstudiedagen  
De volgende studiedagen zijn gepland voor het schooljaar 2020 – 2021: 
Studiedag Maandag 31 augustus 2020   
Studiedag Maandag 4 januari 2021 
Studiedag  Donderdag 25 maart 2021 
 
N.B: Op de studiedagen gaan de reguliere lessen in principe niet door. De studiedagen zijn geen 
officiële vakantiedagen. Er kunnen op die dagen ook andere activiteiten (zoals inhaalmomenten) 
voor leerlingen gepland worden. 
 

Ouderavonden schooljaar 2020-2021  
Hieronder vindt u een overzicht van de ouderavonden gedurende het gehele schooljaar. De 
ouderavonden zijn van 20.00 – 22.00 uur, tenzij anders vermeld. U ontvangt t.z.t. via de 
klassenleraren/mentoren een uitnodiging voor deze avonden. Alle data en tijden zijn onder 
voorbehoud van eventuele aanpassingen. 
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Klas Datum  Dag 
9 6 oktober 2020 dinsdag 
8 7 oktober 2020 woensdag 
10 13 oktober 2020 dinsdag 
11 27 oktober 2020 Kickstart, start 19.30 uur dinsdag 
vakouderavond 17 november 2020 (individuele tijden) dinsdag 
7 12 januari 2021 dinsdag 
8 13 januari 2021 woensdag 
9 4 februari 2021 donderdag 
10 3 februari 2021 woensdag 
11 8 februari2021 maandag 
vakouderavond 17maart 2021 (individuele tijden) woensdag 
7 17 mei 2021 maandag 
9 19 mei 2021 woensdag 
8 18 mei 2021 dinsdag 
10 31 mei 2021 maandag 
11 2 juni 2021 woensdag 

 
 
 

Nieuw beleid: van 3 naar 2 rapporten 
per leerjaar 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen we in klas 7 t/m 11 nog twee keer per jaar een 
rapport meegeven aan de leerlingen. De aanleiding hiertoe is de gesprekken die zijn 
gevoerd in het kader van het project ‘Anders toetsen’. Doel van dit project is om door anders 
te kijken naar de vorderingen van leerlingen meer te zien en zichtbaar te maken, zonder dat 
dit leidt tot meer werkdruk bij de leerling of de leraar.  
Uit deze gesprekken met leraren en ouders bleek dat de rapporten nog te veel gefocust 
waren op prestatie en te weinig op ontwikkeling en dat er onvoldoende werd uitgenodigd 
tot dialoog (zowel tussen leraar en leerling, als ook de leerling met zichzelf). Het zette vooral 
een punt achter het leren terwijl een rapport ook een nieuw startpunt van leren zou kunnen 
zijn.  
Door leraren wordt het schrijven (we hebben het dan over de periodeteksten en de 
geschreven beoordelingen in het getuigschrift) van de rapporten vaak als belastend ervaren. 
Als er minder nadruk komt te liggen op de kwantiteit dan op de kwaliteit dan zou het 
kunnen zijn dat er een rijkere terugkoppeling aan de leerling tot stand kan komen.  
Tenslotte is het zo dat de rapportvergaderingen leiden tot enorm veel lesuitval. Door de 
toename van klassen is ook het aantal vergaderingen toegenomen. Een vermindering van 
rapportvergaderingen leidt dus tot een vermindering van lesuitval.  
Voldoende reden voor een verandering. 
 
Verschillen per leerjaar 
Elk leerjaar heeft andere behoeftes ten aanzien van de informatieverstrekking over de 
ontwikkeling aan ouders en leerlingen. Zo zal er in klas 7, het eerste leerjaar al in het najaar 
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een terugkoppeling zijn naar de ouders, mondeling dan wel schriftelijk. In klas 9, het derde 
leerjaar, wanneer het examenniveau van de leerlingen wordt geïndiceerd, is er naast de twee 
rapporten al eerder een moment waarop de leerlingen gespiegeld krijgen hoe ze gezien 
worden in hun werken. Vanaf klas 10 zijn er naast de rapporten ook zogenaamde 
examendossiers om de voorgang van die aan het schoolexamen is gekoppeld te kunnen 
monitoren.  

 
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 
 

 

 

 


