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Geachte ouders en verzorgers,  

In deze laatste week voor Pasen, met aansluitend twee weken meivakantie, is door de 
leerlingen van klas negen tot en met twaalf hard gewerkt aan de voorbereiding van het 
koorconcert dat plaatsvindt in TivoliVredenburg. De belangstelling was ook dit jaar groter dan 
waar we aan konden voldoen met het aantal beschikbare plaatsen. We hebben dan ook 
mensen moeten teleurstellen. Voor het eerst ging de verkoop nu ook geheel via 
TivoliVredenburg (zodat iedereen een vaste plaats heeft), maar in het Contactouderplatform 
klonk al de vraag of we niet toch ook een manier konden vinden om de kaartjes wat beter te 
spreiden onder de direct betrokken families. We gaan daar wel weer naar kijken, maar het zal 
lastig blijven om iedereen recht te doen. 

Ondertussen hebben we ook een drukke periode van schoolexamens, inhaalwerkzaamheden 
en examendossiers op orde brengen achter de rug. De schoolexamengegevens van onze 10e en 
12e klas-examenkandidaten zijn inmiddels naar het ministerie gestuurd en donderdag na de 
meivakantie begint het centraal examen. We wensen alle kandidaten veel discipline én 
ontspanning in hun voorbereidingen toe! Als het allemaal achter de rug is, zullen de 
examenkandidaten uit de 12e klas en een deel van de leerlingen uit de 10e klas hun 
vrijeschooltijd hier op school afronden. Hierover schrijft Danielle van Dijk verder in dit Bericht. 
 
Ook voor de andere leerjaren staan er bijzondere activiteiten op stapel. Even na de 
meivakantie gaan als eerste de 10e klassers op stage en iets later volgen de 11e klassers. De 
stages van de 11e klas zijn dit jaar iets veranderd; ze zijn zo veel mogelijk inhoudelijk 
verbonden met het eindwerkstuk. In dit Bericht is meer te lezen over de rol van stages in ons 
vrijeschoolonderwijs. De 7e en 9e klas gaan nog op werkwerk en de 8e klas heeft in deze 
periode zijn eigen kooruitvoering in het FIGI theater.  

In dit Bericht zijn verder korte verslagen te lezen van het Contactouderplatform en de 
studiedag voor het lerarencollege. Ook informeert Rimbert Moeskops ons over de verdere 
gang van zaken omtrent de Michaelsactie waarbij onze leerlingen in actie kwamen voor het 
planten van een “Bijenbos”. Er wordt in overleg met diverse instanties en personen verder 
gewerkt aan het concretiseren van de plannen hiervoor.  

In de komende vakantieweken vindt op onze school de Connect Conference plaats. Zo’n 150 
12e klasleerlingen vanuit verschillende landen en continenten komen dan hier bij elkaar om in 
een internationale dialoog te werken aan wederzijds begrip en gemeenschappelijke idealen 
voor een betere wereld. Het is voor ons een eer om deze groep enthousiaste jongeren hier te 
mogen huisvesten voor deze conferentie. 

Voor nu wens ik u allen goede paasdagen toe en een zonnige meivakantie.  

Gijs van Lennep 
rector 
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Schoolagenda 
mei – juni 2019   
 
Datum Tijd Omschrijving 
   

Zaterdag 20 april 10.15-12.30 uur 
Levende school: paasviering (kleine zaal) voor 
belangstellenden 

 
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

MEIVAKANTIE 
 

Maandag 6–woe. 8 mei  Programma 10m/h examenvoorbereiding 

  Proefexamens 

Dinsdag 7 mei 20.00-21.30 uur Ouderavond 10e klas (uitloop naar 22.00u) 

Donderdag 9 mei  
Start centraal examen NB. centraal examen is t/m 22 
mei 

Vrijdag 10 mei  Inhaalmoment regulier 

   

Maandag 13 mei 20.00-21.30 uur Ouderavond 7e klas (met uitloop naar 22.00 uur) 

Donderdag 16 mei 09.30-10.05 uur Mentormoment in de klas 

   
Maandag 20 mei t/m di. 4 juni  Stage klas 10 

Maandag 20 mei 20.00-21.30 uur Ouderavond 8e klas (uitloop naar 22.00u) 

Dinsdag 21 mei 20.00-21.30 uur Ouderavond 9e klas (uitloop naar 22.00u) 

Woensdag 22 mei  Einde centraal Examen (1e tijdsvak) 

Vrijdag 24 mei  Inhaalmoment regulier 

 20.00–23.00 uur Toneelopvoering klas 8A voor ouders 

   
Dinsdag 28 mei 20.00-22.00 uur dMR vergadering 

Donderdag 30 mei  Hemelvaartsdag (leerlingen vrij) 

Vrijdag 31 mei  Vrije schooldag  

   

Maandag 3 t/m do. 6 juni  Toetsweek 9e klas 

Maandag 3 t/m vrij. 7 juni  Toetsweek 11e klas 

Maandag 3 t/m vrij. 7 juni  klas 7 en 8 na 4e uur vrij i.v.m.  leerlingbesprekingen 

Dinsdag 4 juni  Laatste dag stage klas 10 

 
 

20.00–22.00 uur Contactouderplatform vergadering 

Woensdag 5 juni 20.00-21.30 uur 10e klassers weer les! 

Donderdag 6 en vrij. 7 juni  klas 10 na 4e uur vrij i.v.m. leerlingbesprekingen   

Donderdag 6 juni 19.30 -22.00 uur Stagepresentaties klas 10 

Vrijdag 7 juni  Inhaalmoment regulier 

   
Maandag 10 juni  Tweede pinksterdag (leerlingen vrij) 

Dinsdag 11 t/m vrij. 14 juni  Werkweek klas 7 en 9 

Dinsdag 11 t/m vrij. 21 juni  Stage klas 11 met erugkomdag t.b.v. het eindwerkstuk 

Donderdag 13 juni  Inhaalmoment 

Vrijdag 14 juni 20.00-23.00 uur Toneelopvoering klas 8c voor ouders 

   
Maandag 17 t/m vrij. 21 juni  Herkansing 2e tijdvak CE vlgns. rooster 

Maandag 17 juni  Inhaalmoment toetsweek klas 9 
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Woensdag 19 en don. 20 juni  
 

Lessen t/m 4e uur i.v.m.  
leerlingbesperking 

vrijdag 21 juni  Inhaalmoment regulier  

  Inhaalmoment toetsweek klas 9 

   
Maandag 24 t/m vrij. 28 juni  Landmeten klas 10 

Maandag 24 juni   Inhaalmoment toetsweek klas 11 

Donderdag 27 juni 20.00-21.30 uur Kooruitvoering klas 8 in Figi 

Vrijdag 28 juni  
 Inhaalmoment toetsweek klas 11 

 
 

19.00-00.00 uur 
 Leerlingenfeest (klas 7 en 8 tot 23.00 uur) 

   
Maandag 1 juli  Inhaalmoment toetsweek klas 11 

Maandag 1 en di. 2 juli  Lessen t/m 4e uur i.v.m. Rapportvergadering 

Donderdag 4 juli  Lessen t/m 4e uur i.v.m. Rapportvergadering 

Vrijdag 5 juli    Toneelopvoering 8E (uitloop tot 23.30u i.v.m. opruimen) 

 
De volledige en actuele jaaragenda staat in Magister en op de website. 
 

Stages op de Stichtse Vrije School 
 
De maatschappelijke stages zijn de laatste jaren een vertrouwd gegeven geworden in het 
middelbaar onderwijs in Nederland. Wat veel mensen niet weten, is dat diverse stages al 
decennia lang deel uit maken van het vaste curriculum op vrije scholen. Zo biedt de Stichtse 
Vrije School in drie leerjaren de mogelijkheid om twee weken stage te lopen. 
In klas 9 is dat een winkelstage en in klas 10 een zorg- of beroeps oriënterende stage. De 
stage in klas 11 is gekoppeld aan het eindwerkstuk (EWS). Als het niet lukt om een passende 
stage voor het onderwerp van het EWS te vinden, dan is er ook een mogelijkheid om in klas 
11 een bedrijfsstage of een ideële stage te doen. De indeling van de stages sluit aan bij de 
leeftijdsfase van de leerlingen en biedt hen de mogelijkheid om de wereld en zichzelf op een 
andere manier te ontmoeten dan in de context van de schoolbanken. 
De leerlingen zoeken zelf hun stageplek en leren op die manier ook solliciteren. Ze worden 
hierbij geïnformeerd en geholpen door een stage coördinator, voor klas 9, 10 en 11 mw. C. 
van Kan. Als ze eenmaal op stage zijn, is er per klas een begeleider die contact houdt en later 
ook hun reflectieverslagen leest. Hoewel er natuurlijk altijd leerlingen zijn die het behoorlijk 
spannend vinden om uit de vertrouwde omgeving te stappen en alleen een dergelijk 
avontuur aan te gaan, leert de ervaring dat het bijna altijd veel leuker en leerzamer is dan 
gedacht.  
 
Christa van Kan 
 

Het afronden van de vrijeschooltijd 
 
Elke leerling die onze school verlaat en daarmee zijn of haar vrijeschooltijd afrondt, krijgt een 
eindgetuigschrift en een eindtoespraak. Op onze school bereiden wij deze bijzondere 
gebeurtenis gedegen voor.  In dit artikel kunt u hier meer over lezen. 
 
Biografiedagen met de leraren 
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Op donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni houden onze leraren ook dit jaar weer de traditionele 
biografiemiddagen. Het is traditie dat wij als lerarencollege bij elkaar gaan zitten om elke 12e 

klasser met respect en liefde te bespreken: wat zijn de kwaliteiten van de desbetreffende 
leerling? Wat is door hem of haar ontwikkeld en bereikt op het gebied van denken, voelen en 
willen, het sociale? Welke uitdagingen zijn er nog voor de toekomst? Wat wensen we hem of 
haar toe? De leraar die gevraagd is door een bepaalde leerling maakt aantekeningen en 
werkt die later uit. Ook de 10e klassers die de school na het behalen van hun mavodiploma 
gaan verlaten, krijgen hun biografiemiddag.  
 
Het eindgesprek en het eindgetuigschrift 
Na de biografiedagen gaat de leraar aan het werk: alle getuigschriften van de leerling - vanaf 
klas 1 - worden aandachtig doorgelezen en een karakterschets wordt gemaakt. Deze wordt 
met de hand ingeschreven in het eindgetuigschrift. Daarnaast schrijft de begeleider van het 
eindwerkstuk (of voor klas 10 het profielwerkstuk) ook iets in het eindgetuigschrift. Hij 
schrijft welk onderwerp voor het eindwerkstuk gekozen is, hoe het proces verliep, wat het 
resultaat was en hoe de presentatie ging.  
 
De toespreekavonden 
Zoals hierboven beschreven heeft elke leerling een leraar gekozen die hem of haar gaat 
toespreken op de zogenoemde ‘toespreekavonden’. Deze leraar en de 12e klasser hebben ter 
voorbereiding van deze avond een eindgesprek gevoerd, waarin de schoolbiografie aan bod 
is gekomen en waarin de ervaringen van de leerling centraal stonden. De leraar vormt zich 
na dit alles een beeld: hij of zij bedenkt een verhaal dat past bij de leerling.  
Bij de leerlingen die na klas 10 de school verlaten, gaat het net iets anders; daar spreken de 
mentoren de leerlingen toe. 
Op de desbetreffende toespreekavonden worden per klas de leerlingen individueel 
toegesproken. Dit is een intiem gebeuren waar alleen de ouders bij zijn. Deze avond behoort 
tot een van de meest bijzondere momenten in de schoolbiografie. Vaak weten de leerlingen 
na vele jaren nog welk verhaal of beeld zij kregen.  
 
De wereld in 
Nu hebben de 12e klassers en de 10e klassers die van 
school gaan, hun vrijeschooltijd afgerond en kunnen 
zij met hun rugzak vol bagage de wereld ingaan, hun 
eigen weg volgen. De donderdag erna worden de 
diploma’s uitgereikt, een feestelijk moment waarop 
iedereen mag komen.  
Na het afscheid op vrijdag van alle leerlingen van de 
school en het krijgen van bloemen op het plein is het 
echt tijd. Om met enkele regels uit onze 
grondsteenspreuk af te sluiten: 
‘In de geest zichzelf vindend           
kan hij* de wereld ingaan.’ 
 
*Waar ‘hij’ staat wordt ook ‘zij’ bedoeld 
 
Danielle van Dijk 
Stafmedewerker Pedagogiek 
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Contactouderplatform 
Verslag bijeenkomst 11 april jl.  
 
Donderdagavond 11 april kwamen de ouders die aangesloten zijn bij 
het Contactouderplatform weer bij elkaar om in gesprek te gaan met 
de schoolleiding. Het Contactouderplatform, kortweg COP, is de 
verbindende schakel tussen ouders en school en komt vijf keer per 
jaar bijeen. Bijna elke klas is wel vertegenwoordigd in het COP. Deze 
avond stonden een aantal onderwerpen op de agenda. De instroom 
voor het nieuwe school jaar kwam aan bod en ook de geslaagde 
bijeenkomst door Wouter Modderkolk over formatief toetsen op 13 
maart. Zowel school als het COP zijn enthousiast over deze vorm van samenwerken en willen 
in de toekomst op soortgelijke wijze bijeenkomsten organiseren voor alle ouders. Waarover 
die zullen gaan is nog niet bekend, maar dit zal tijdig gecommuniceerd worden. Daarnaast 
werd een groot deel van de avond besteed aan zelfreflectie en evaluatie. Hier zal de 
komende vergadering, de laatste van dit jaar, weer aandacht aan worden besteed.  
Oproep: voor de klassen 10A en 8D zijn we nog op zoek naar vertegenwoordiging. Ben je 
geïnteresseerd, of wil je eerst meer weten? Dan kun je mailen naar 
contactouderplatform@svszeist.nl.  

 

Een zeer geslaagde studiedag  
voor de leraren op  29 maart 
 
Op 29 maart waren de leerlingen vrij vanwege een studiedag van de leraren. 
Tijdens deze dag is er intensief gewerkt  aan de visie en praktijk van het vrijeschoolonderwijs. 
We begonnen de dag, met zingen. Daarna keken we terug op de lezing van onze 
Scandinavische collega Godi Keller, die eerder dit schooljaar een inspirerende voordracht 
voor zowel ouders als leraren hield. 
Creativiteit en  enthousiasme waren daarbij leidraad. Na de ochtend pauze gingen we verder 
met collegiale intervisie waarbij korte lessen in kleine groepjes werden gegeven en 
nabesproken. De kracht van het lerarencollege werd zichtbaar in vele originele voorbeelden 
uit de lespraktijk. 
In de middag, deden we euritmie en werkten we  verder aan ontwikkeling van vaardigheden 
in de omgang met  het Magister systeem. 
De dag werd opnieuw met zang besloten. Iedereen voelde zich voldaan en enthousiast over 
de inhoud en samenwerking op deze mooie studiedag 
 
Namens de Pedagogische Werkgroep, Frans Lutters 

 
Michaelsactie 2018 voor de bijen 
Verbeter de wereld en begin zelf! 
 
In het najaar van 2018 hielden de leerlingen van de Stichtse Vrije School weer hun 
Michaëlsactie. Het leverde het bedrag van zo’n € 10.500 op. Het doel was dit jaar: het 
aanleggen van een zogenaamd Bijenbos, een groep van bomen, die, wanneer ze in bloei 
staan, de wilde bijen van voedsel kunnen voorzien. Maar waar vind je, betaalbaar, grond 

  
  
  

Contact Ouder Platform 
  SVS Zeist  

  

COP 
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voor de aanleg van zo’n bos? Geholpen door Sonne Copijn, moeder van Leo Schöttelndreier 
uit 12B, kwamen we bij de gemeente Zeist terecht. Zeist afficheert zich graag als een groene 
gemeente, en de laatste tijd zelfs als een bijvriendelijke gemeente (“Zeist zoemt”), dus bij de 
gemeente had men wel oren voor een bijenbos. Enkele locaties zijn bekeken en uiteindelijk 
zijn we samen uitgekomen bij een driehoekig stuk grond, gelegen in Zeist-West rond het 
voormalige sluisje in de Drift. 
 
We staan er niet alleen voor! 
En dan het goede nieuws! Een aantal organisaties wil meewerken! We staan er niet alleen 
voor! Het komt dus echt van de grond! Naast dat de gemeente Zeist meedoet, wil ook het 
Zeister Historisch Genootschap, Het geheugen van Zeist, Basisschool De Sluis, Samen 
Duurzaam Zeist - en nu hoop ik maar dat ik geen groep vergeten ben - meewerken aan de 
realisatie van dit plan. Een plan, dat ook nog eens mooi aansluit bij het al in ontwikkeling 
zijnde plan voor de vergroening van de Griftoevers. 
De Pedagogische Werkgroep heeft tot dusver twee bijeenkomsten bijgewoond van 
afgevaardigden van al de genoemde groeperingen. De eerste keer ook met vier leerlingen, 
die de tweede keer verstek moesten laten gaan in verband met de toetsweek. Op deze 
bijeenkomsten zijn de plannen -  deels ter plaatse van het Sluisje - besproken en bekeken. Er 
is ook geïnventariseerd hoe eventuele nieuwe sponsoren kunnen worden gevonden. Want 
de ambitieuze plannen zijn nog niet geheel financieel gedekt. Het totale bedrag is begroot 
op € 68.531,00, waarvan bij de laatste bijeenkomst bleek dat zo ongeveer de helft al 
gevonden was. 
 
Wat gaat er in Zeist gebeuren? 
Door de aanplant van bomen, struiken en kruidachtige planten worden voedsel- en 
nestelgelegenheden geboden aan allerlei wilde bijensoorten en vogels. De IJsvogel is 
bijvoorbeeld verschillende keren in het gebied rond het sluisje gesignaleerd, maar heeft er 
nog geen mogelijkheid gevonden een nest te bouwen. Binnenkort dus wel! 
En zo is het ook met vele wilde bijensoorten. Het schijnt dat van de honderden soorten wilde 
bijen er in Zeist zo’n 133 ooit zijn waargenomen, maar veel van die bijensoorten hebben een 
specifieke plant nodig om te kunnen overleven. Dat hoor je al aan de naam: de 
wormkruidbij, de bosbesbij, de grote klokjesbij, de kattenstaartdikpoot. Maar ook als je het 
niet aan de naam hoort, zijn toch veel bijensoorten afhankelijk van een bepaalde soort plant. 
Speciale zorg zal geschonken worden aan van wilgen afhankelijke soorten, aangezien de 
wilg goed in het landschap past. 
 
De betrokkenheid van de jeugd vergroten 
Daarnaast zal ook geprobeerd worden de betrokkenheid van de bevolking en met name de 
jeugd met de natuur te vergroten. Als de bomen en struiken geplant gaan worden, zullen 
veel leerlingen van de scholen (Stichtse Vrije School, basisschool de Sluis) de handen uit de 
mouwen mogen steken! 
En dit alles in het kader van het 100-jarig bestaan van de Vrije Schoolbeweging. Zo wordt 
wat al feestelijk is, extra luister bijgezet!  

 
Verbeter de wereld en begin bij de bij! 
 
Namens de Pedagogische Werkgroep, Rimbert Moeskops 
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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. arjencools@studiekring.nl 
T. 085-049-8200 
 

 

   

 

De mooiste Vrijeschool liederen  
 
Koorproject mei tot oktober i.v.m. 100 jaar vrije school.  
Optreden 16 oktober in Vrije School Vuurvogel te 
Driebergen. Koor Colori cantate zingt op de   
woensdagavonden  van 19.45-21.30, elk kwartaal een ander 
thema / project.  Kom (gratis) kennis maken!!  
 
E. Vincentdt@live.nl    
T. 06 8149 6303 

 

   
   
   
   
   
   

 


