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Agenda
De jaaragenda kunt u vinden op de website www.novalis.nl onder het kopje roosters.

VAKKANJERS op het Novalis!
Dit jaar doet klas 7A mee met de Vakkanjer Challenge. Op 2 november krijgen de leerlingen, tijdens het HO, in
een inspiratie les de opdracht uitgereikt. Dit jaar is de opdrachtgever het Nationaal Comité 4 en 5 mei:
“ontwerp een MoNUment dat het begrip vrijheid een compleet nieuwe dimensie geeft. “
De leerlingen gaan in kleine teams samenwerken, hun idee komt online en familie, vrienden en kennissen mogen
mee bepalen, naast een jury, wie het beste idee heeft. De winnaars mogen hun idee verder uitwerken in een
fablab, onder begeleiding van een professionele ontwerper.
Landelijk wordt er 1 ontwerp uitgekozen dat wordt uitgevoerd. In de bijlage meer informatie over de Vakkanjer
Challenge 2019.
We wensen 7A veel succes!’

Aanvragen Bijzonder Verlof
Voor het aanvragen van Bijzonder (Vakantie) Verlof in uitzonderlijke situaties, kunt u een schriftelijk verzoek
richten aan de Dagelijkse Leiding via: m.werts@novalis.nl. Hiervoor dient tijdig (dus vooraf) toestemming
gevraagd te worden. De school kan zelfstandig beslissen om hier wel of geen gehoor aan te geven. Uw verzoek
dient altijd gemotiveerd te zijn. Voorwaarde is sowieso dat er een formulier voor de school inspectie wordt
ingevuld. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij receptie en Dagelijkse Leiding en binnenkort ook digitaal op onze
website.

Herkansingsregeling voor PTA-toetsen 2018/2019
De dMR heeft in september akkoord gegeven voor de nieuwe herkansingsregeling voor het schooljaar 2018/2019.
Wat is niet veranderd aan deze regeling?
•
Er zijn geen bonusherkansingen mogelijk.
•

Het begrip jaarherkansing vervalt: leerlingen hebben recht op 4 herkansingen per jaar (uitzondering voor
examenkandidaten: zij hebben recht op 3 herkansingen).

Wat is nieuw aan deze regeling?
•
Er zijn in totaal vier herkansingsweken: twee voor examenkandidaten in december en maart, twee voor de
overige klassen met PTA-toetsen in januari en april. In december/januari mag een leerling één toets
herkansen, in maart/april maximaal 2 toetsen.
•

In de eerste periode van het volgende schooljaar 2019/2020 mag nog maximaal één toets uit het
trimester 3 van het huidige schooljaar 2018/2019 herkanst worden.
Leerlingen die mogelijkerwijs doubleren moeten deze herkansing vóór de zomervakantie inzetten. Dit
wordt bepaald door het lerarencollege tijdens een pré-rapportvergadering op 6 juni 2019.

En gedetailleerd overzicht van herkansingsmomenten per leerjaar met tijdstippen staat op pagina drie van de
herkansingsregeling. Deze regeling wordt op de website geplaatst onder het kopje Onderwijs  toetsen, rapporten
en examens.

Examenreglement 2018-2019
In de laatste week van september en begin oktober hebben wij het examenreglement toegelicht en uitgedeeld aan
de leerlingen van de examenklassen 10A, 10B, 11A, 11B, 12A en 12B en hun mentoren. Het reglement is verder
te vinden op onze website op de pagina Onderwijs à toetsen, rapporten en examens. Mocht u of uw zoon/dochter
na het lezen hiervan nog vragen hebben, kunt u een mail sturen naar de examensecretaris, mevrouw Sabine
Hendrikse s.hendrikse@novalis.nl.

Zelfmoord preventie
Vanuit een campagne is gevraagd of school (extra) aandacht wil besteden aan het meldpunt zelfmoord preventie:
ww.113.nl en 0900-0113. Mentoren wordt gevraagd dit ook onder de aandacht te brengen in het mentor uur, de
school hangt een paar posters op en vermeldt dit dus in nieuwsbericht (ouders/leerlingen) en infobulletin
(personeel).

Acne modellen gezocht!
Wij zijn meiden van het Summa College van de opleiding Allround
schoonheidsspecialiste niveau 4 en zitten in ons laatste leerjaar. We
zijn op zoek naar mensen met acne. Wil jij ook van die vervelende
puistjes af op je gezicht of op je rug? Dan willen wij je graag helpen.
Op iedere dinsdagavond kun je bij ons terecht voor een behandeling
van anderhalf uur. Dit is om 17.30 uur of om 19.00 uur. Adres:
Summa College, Sterrenlaan 4, Eindhoven. Hebben wij je interesse
gewekt? Neem dan graag contact met ons op: 06-81566456 of 0641186254. De behandeling is geheel gratis!
Namens onze studiegroep: Nina Schilders

Spectrum Brabant
De eerste weken van het schooljaar zitten erop en sommigen hebben mij misschien al voorbij zien komen lopen.
Ik heb eerst als groepscoördinator voor Spectrum Brabant op verschillende locaties gewerkt. Het afgelopen
schooljaar ben ik als locatiemanager op het Heerbeeck College werkzaam geweest. Ik woon in Valkenswaard,
samen met mijn zonen van resp. 15 en 13 jaar oud. Naast de functie van locatiemanager op het Novalis College
voor Spectrum Brabant en mijn eigen bedrijf volg ik nog een opleiding als Creative Consciousness Coach. Mijn doel
is om iedereen te laten voelen dat zij alles in zich hebben wat zij nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen tot wat
zij willen en ze hierin te faciliteren.
Mocht je vragen hebben ten aanzien van de huiswerkbegeleiding, een van je leerlingen of gewoon eens kennis
willen maken, ik ben iedere dag van 14:15 tot 18:00 uur te vinden in lokaal n1.32.
Vriendelijke groet, Stephanie Appelhof

Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs
te Nijmegen is, i.v.m. verstrijken laatste zittingsperiode, op zoek naar een
Voorzitter Raad van Toezicht
met bestuurlijke ervaring, een eigentijdse visie op de vrijeschoolpedagogiek en het antroposofisch
mensbeeld in een veranderende wereld.
De profielschets kunt u downloaden van https://www.sgvvs.nl/Home/Stichtinggegevens.aspx

Kunst tilt op
Zondag 4 november, 16:00 uur, Vrije School Brabant
Voor deze bijeenkomst willen we iedereen welkom heten zijn geliefden te herdenken en de innerlijke verbinding te
zoeken. Pakkende gedichten, prachtige muziek, euritmische verbindende beweging, een kleurrijk glasbeeld en een
inleiding met zinvolle gedachten door Marie Helene van Tol.
Je vindt meer informatie via https://nl.ulule.com/gedenkkunst-2018/

