Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar is nu echt van start gegaan. De nieuwe 7e-klassers zijn al een beetje gewend, maar
onze ervaring is dat ze er naar herfstvakantie ook echt helemaal bij zijn. De 12e klassen zijn op
kunstreis, een belangrijke reis in hun schoolcarrière. Een reis waarop niet alleen de kunst centraal
staat maar ook de biografie van de leerling. De 11e-klassers zijn gestart met hun eindwerkstuk;
eveneens een belangrijk vrijeschoolonderdeel. Een groot deel van de 10e-klassers staat voor een
examenjaar; voor sommige het laatste jaar op onze school en voor andere juist een mogelijkheid
om een jaar langer breedvormend onderwijs te kunnen volgen. De 9e-klassers zijn overgegaan van
de middenbouw naar de bovenbouw met afscheid van de klassenleraar en de komst van de
mentor. Dan resteren alleen nog de 8e-klassers: zij gaan het nieuwe schooljaar in met hun
vertrouwde klassenleraar!
Het Michaëlsfeest is door de middenbouwleerlingen gevierd met ‘moedige’ spelen en de hele
school heeft actie gevoerd voor Knowledge for Children. Dit is een organisatie die er o.a. voor zorgt
dat kinderen op scholen in Uganda, Kameroen en Kenia goede schoolboeken krijgen voor hun
eigen taal, Engels, Wiskunde en Maatschappijleer. De opbrengst van de actie is nog niet bekend. In
een volgend Stichter Bericht wordt u daarover geïnformeerd. Voor de ouders was er de algemene
ouderavond, in een nieuwe opzet. Deze opzet is wat ons betreft zeer geslaagd. In plaats van de
jaarlijkse ‘lerarenparade’, was er nu een informatiemarkt waar ouders konden kennismaken met de
leraren en het vak. Volgend jaar zullen we deze vorm blijven hanteren met hier en daar wat kleine
aanpassingen. Goed om te weten is dat deze ouderavond openstaat voor alle ouders en
verzorgers!
In het kader van het 100-jarig bestaan van de Vrijeschool zijn wij met alle medewerkers naar het
Waldorf 100-festival geweest. Het was een geweldig feest. Er waren veel inspirerende sprekers,
workshops, kunst en cultuur, goede koffie en lekker eten. Echt een enorm mooie en goed
verzorgde dag waarin de rijkdom van het vrijeschoolonderwijs was terug te zien. Het een en ander
is nog na te lezen op https://www.vrijescholen.nl/nieuws/waldorf100-kaars en binnenkort zal nog
een uitgebreide terugblik te lezen zijn op de website van de vereniging voor vrije scholen. Ook
onze school draagt een steentje bij aan het vieren van het 100-jarig bestaan. Zo hebben we de
leerlingen getrakteerd op taart en hebben onze toneelsectie en andere betrokkenen bij onze
school met groot succes het toneelstuk ‘Floris en de Blanchefleur’ opgevoerd. Daarnaast
organiseren wij op 29 oktober een kooruitvoering met 350 (oud-)leerlingen van de Stichtse Vrije
School. Zij zullen in Tivoli Vredenburg het Requiem van W.A. Mozart zingen. Verderop in dit Bericht
is hierover meer te lezen.
In dit Stichter Bericht is meer te lezen, zoals over de rouwondersteuningsgroep. Wanneer een
leerling iemand verliest met wie hij/zij een sterke band had, wordt de veerkracht danig op de proef
gesteld en vaak heeft dit ook invloed op zijn/haar functioneren op school. Deze
ondersteuningsgroep is opgezet om deze leerlingen in een moeilijke tijd extra ondersteuning te
bieden.
Gijs van Lennep
rector
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Schoolagenda

oktober - december 2019
Datum
Donderdag 10 – vrijdag 18
oktober 2019
Dinsdag 15 oktober 2019
Donderdag 17 oktober
2019

Tijd

Omschrijving
Kunstreis 12e klas

19.30 -22.00

Ouderavond 11e klas tot 20.30 uur, gezamenlijke
kickstart, daarna klassikaal.
20.00 – 22.00 Toneelopvoering klas 8B (met uitloop naar 22.30 uur)

Maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober
HERFSTVAKANTIE
Woensdag 30 oktober
19.30-20.00
Gelegenheid tot vragen examentraject voor ouders klas
2019
10vwo

Donderdag 31 oktober
2019
Woensdag 6 november
2019
Donderdag 14 november
2019
Maandag 18 november
2019

20.00-22.00
20.00-22.00

Ouderavond klas 10
Ouderavond klas 8

20.00 -22.00

Studiemiddag leraren: lessen tot en met het 4e uur. NB:
klas 10-12 kunnen wel les hebben!
Contactouderplatform (COP)
Toetsweek 1 klas 10 t/m 12

20.00 -22.00
Maandag 25 t/m
woensdag 27 november
2019
Maandag 2 december
2019
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 en zaterdag 7
december 2019
Maandag 9 t/m vrijdag 13
december 2019
Dinsdag 10 en woensdag
11 december 2019
Woensdag 11 december

Ouderavond klas 12, thema: Faust en
eindgetuigschriften
Lessen tot en met 4e uur MB (klas 7 en 8) i.v.m.
rapportvergaderingen
Start toneelweek klas 11B

13.30 – 14.20 Sintviering, daarna geen lessen
20.00 -22.00 Toneelopvoering klas 11B (met uitloop naar 22.30 uur)
Lessen t/m 4e uur BB (klas 9 t/m12) i.v.m.
rapportvergaderingen
11h/11v na 4e uur Eindwerkstukdagen (verplicht!)

Inschrijven vak-ouderavond (open tot woensdag 8
januari 2020 10.00 uur)
Donderdag 12 december
20.00 -22.00 dMR vergadering
Donderdag 19 december
20.00 –21.20 Kerstspel voor ouders en belangstellenden
Maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 4 januari 2020
KERSTVAKANTIE
Maandag 6 januari 2020
Studiedag (geen lessen)
Woensdag 8 januari 2020
Sluiting inschrijven vak-ouderavond (om 10.00 uur)
Donderdag 12 januari
20.00 -21.30 Driekoningenspel voor ouders en belangstellenden
2020
Maandag 13 januari 2020
17.30-21.30
Vakouderavond klas 7 t/m klas 11
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De volledige en actuele jaaragenda staat op de website.

Michaelsfeest
We kijken terug op een mooi Michaelsfeest.
Terwijl de achtsteklassers hun moed konden tonen
in het bos, volgden de zevendeklassers
verschillende workshops op school.
Als grote finale werd de zelfgebouwde draak
aangestoken en werden er zwaardvecht- en
dansdemonstraties gegeven voor het vuur.

Jarig
Wie jarig is, trakteert!
Nadat we met het college naar de landelijke dag
waren geweest in het kader van Waldorf 100,
trakteerden we de dinsdag daarop alle leerlingen
en collega's op taart.
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Jubuleumconcert in Tivolivredenburg

Op 29 oktober om 17:00 uur en 20:30 uur zullen 350 (oud-)leerlingen van de Stichtse Vrije
School te Zeist het Requiem van W.A. Mozart zingen in Tivolivredenburg.
In het kader van 100 jaar vrijeschool zijn een jaar geleden repetities gestart op verschillende
zondagavonden in de school in Zeist.
Zo`n 350 (oud-)leerlingen hebben zich aangemeld en repeteren met elkaar dit mooie
koorwerk o.l.v. Gert Jan van der Pol en Sven Boogert.
Tijdens het concert zullen zij begeleid worden door een gelegenheidsorkest, bestaande uit
oud-leerlingen en beroepsmusici.
De solo-partijen zullen gezongen worden door beroepszangers die zelf ook op de vrijeschool
gezeten hebben.
De toegang bedraagt 15 euro en kaartjes kunnen via de site van Tivolivredenburg besteld
worden:
Klik hier voor de voorstelling van 17:00
Klik hier voor de voorstelling van 20:30
De opbrengst gaat naar het planten en onderhouden van het bijenbos dat in Zeist geplant
wordt.

Rouw ondersteuningsgroep (ROG)
Het komt helaas steeds vaker voor dat jongeren te maken krijgen met het verlies van iemand
in het gezin: vader, moeder, broer, zus en soms een opa of oma met wie de band zeer sterk
was. Hun veerkracht wordt dan danig op de proef gesteld. Vaak laten ze hun verdriet naar
buiten toe niet zien terwijl het er wel zit. Veel jongeren voelen zich alleen met hun probleem.
Uit onderzoek is gebleken dat delen met leeftijdsgenoten heel ondersteunend kan zijn.
Pubers lijken anders te rouwen dan volwassenen. Ogenschijnlijk pakken ze de draad van het
dagelijkse leven weer snel op. Na een jaar komt pas het echte besef wat het verlies voor hen

Stichter Bericht oktober - december 2019

betekent. Maar juist dan vinden ze het heel moeilijk om er nog ruimte voor te vragen.
Contact met lotgenoten kan helpen om de pijn van het gemis toe te laten en een plaats in
hun leven te gaan geven.
Wanneer jongeren geconfronteerd worden met verlies en rouw heeft dit vaak invloed op
hun functioneren op school. Dit is voor ons de aanleiding geweest om voor onze school een
ondersteuningsgroep voor rouwende jongeren op te gaan zetten. De eerste groep zal
starten in november 2019. De groep wordt geleid door twee docenten die extra geschoold
zijn in het begeleiden van leerlingen en speciaal ook bij rouw: Christa van Kan en Nadja
Gijsen.
Deze ondersteuning bestaat uit 8 bijeenkomsten van ca 1,5 uur op dinsdagmiddag.
Voorafgaande is er een ouderavond waarin we de ouders laten ervaren wat we gaan doen in
deze groep. Na afloop van de 8 bijeenkomsten sluiten we dit traject ook weer af met de
ouders.
Op de schoolsite is deze informatie ook terug te vinden. Ouders en/of leerlingen kunnen zich
zelf aanmelden via de mail bij de zorgcoördinator Nadja Gijsen (n.gijsen@svszeist.nl).

Contactouderplatform zoekt
(zevende klas) ouders!

Als ouder van een kind op de middelbare school sta je vaak een stuk verder van school af
dan op de basisschool. Om toch goed met elkaar in contact te blijven staan, is er op de SVS
het Contactouderplatform (COP). Het doel van het COP is de verbindende schakel te zijn
tussen ouders en school. Viermaal per jaar komen we bij elkaar om in gesprek te gaan over
zaken die leerling-overstijgend zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld
schoolreizen, alcohol- en drugsgebruik en –beleid en vragen die spelen bij ouders.
Wil jij graag jouw klas vertegenwoordigen om in gesprek te gaan met school over leerlingoverstijgende onderwerpen en beleidsmatige zaken? Sluit dan donderdag 14 november aan
bij de eerste COP-vergadering van dit jaar. We zijn vooral op zoek naar vertegenwoordigers
van alle zevende klassen, maar ook andere ouders zijn van harte welkom. Het doel is om
vanuit elke klas minimaal twee ouders als structurele afvaardiging in het COP te hebben.
We starten om 19.45 met koffie of thee, de vergadering start om 20.00 uur.
Wees welkom! Je kunt het kernteam van het COP (Wyanne van den Berg en Joyce van den
Ende) bereiken via contactouderplatform@svszeist.nl.
Joyce van den Ende
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Cambridge English
I am very happy to announce that a group of tenth
grade students received their Cambridge English
certificate last week. After following a 2,5 year extracurricular course through grades 7 - 9 at school they
were able to take the Cambridge English: B2 First
exam in June. Congratulations on a job well done!
A new course for seventh grade students will start in February, all seventh-grade parents will
receive a letter with detailed information.
Colin van der Bel

Levende school: lezingen en cursussen
vanuit de antroposofie
Aanvang lezingen 20.00 uur
Eindtijd ca. 21.45 uur
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist
Toegang vrij; een vrijwillige bijdrage is welkom

Dinsdag 5 november 2019:
Bijzondere avond voor de
gestorvenen
Om 20.00 luisteren we naar een speciale
uitvoering van het Socrateskoor voor de
gestorvenen. We steken ook een kaars aan
voor de gestorvenen en voor degenen die
we willen gedenken.
Daarna, rond 20.45, volgt de lezing.
Danielle van Dijk beschrijft vanuit de
antroposofie wat er gebeurt als een
dierbare sterft en hoe de reis van de ziel
na de dood verloopt. Ze vertelt wat we op
aarde kunnen doen voor onze
gestorvenen. Welke spreuken en
meditaties heeft Rudolf Steiner gegeven?
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Dinsdag 17 december 2018 Lezing over ‘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 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.

Lezing en workshop: Dinsdag 7 april: Lezing en workshop
Bijzondere paasviering: 20.00-22.00
Diepere duiding
In de antroposofie wordt een diepere duiding aan Pasen en het motief van de opstanding
gegeven dan in de gangbare vieringen. Voor de
toekomst van de mensheid is het essentieel ons
te realiseren dat we geestelijke wezens zijn. We
dragen een lichtlichaam in ons, dat in het
dagelijks leven en door innerlijk werk ontwikkeld
kan worden. Maar hoe?

Basisoefeningen van Rudolf Steiner en
meditaties
Op deze avond in de Stille Week worden ook de
basisoefeningen van Rudolf Steiner gegeven en aanwijzingen voor zinvolle meditatie.
We ontsteken na afloop een kaars voor het Goede in de wereld.
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Meditatiewerkplaats: ‘Het Christusbewustzijn’ 2020

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; mindfulness.
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.
Tijd: Vijf zaterdagochtenden van 9.30 (inloop en koffie) tot 12.15 uur.
Data: 18 januari 2020; 8 februari, 7 en 28 maart en 18 april.
Kosten: 90 euro, inclusief koffie/thee en materiaal.
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist.
Opgeven via: danielle-vandijk@hotmail.com
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12de Symposium (Slot)

‘Gezondmakend Onderwijs’
werkplaats voor de wil – oproep voor de toekomst

Graag informeren wij u over het twaalfde en laatste Symposium ‘Gezondmakend Onderwijs’
dat op vrijdagavond 15 en zaterdag 16 november 2019 wordt gehouden in Amsterdam. De
symposia voor ‘Gezondmakend onderwijs’ staan open voor leraren, ouders en overige
betrokkenen bij het vrijeschoolonderwijs.
Het thema is dit symposium is: Mensen verbinden - de geest op zoek naar het hart. Op
vrijdagavond houdt Jacques Meulman (psycholoog) een voordracht met als titel ‘Wat is er
aan de hand in onderwijsland?’ en op zaterdagochtend opent Christof Zwart (arts) het
symposium met een voordracht met als titel ‘De toekomst, die maak jij’.
De kosten voor vrijdagavond èn zaterdag 30 euro inclusief het symposiumgeschenk. Entree
voor alléén vrijdagavond 10 euro. Voor degene die van ver komen is er vrijdagavond vanaf
19.00 uur soep en brood. De kosten hiervan zijn 5 euro, graag van tevoren aanmelden bij
jmeulman45@hotmail.com. De locatie is theaterzaal Geert Groote College, Fred Roeskestraat
84 in Amsterdam. Alle aanmeldingen via jmeulman45@hotmail.com. Zie ook onze website
www.gezondmakendonderwijs.nl.
Namens de voorbereiders van de symposia ‘Gezondmakend Onderwijs’,
hartelijke groet en dank,
Jacques Meulman
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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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