
 
   
  
    

 
 
 
 
 
 
 

!

Sterrenlaan 16, 5631 KA  Eindhoven, 040 - 2969310, post@novalis.nl 

1

3

NOVALIS
23-09-2021

nieuwsbericht

Nieuws vanuit de schoolleiding

De afgelopen maanden is er veel gebeurd in onze 
schoolgebouwen. Na het opleveren van de nieuwbouw 
op 1 juli hebben we nog vóór de schoolvakantie met de 
leerlingen het meubilair uit de noodlokalen verhuisd.  
 
Omdat we meer lokalen hebben dan de capaciteit die 
we hadden in de noodlokalen maken we tijdelijk in drie 
lokalen gebruik van examenmeubilair totdat het nieuwe 
meubilair geleverd wordt.
Er zijn banken besteld voor op het balkon en we zijn de 
inrichting van de werk- en pauzeplekken op de gangen 
aan het uitwerken. Ook wordt er gekeken naar wat in 
de lokalen nog nodig is aan kasten. Vlak voor de start 
van het schooljaar heeft de ICT afdeling er voor gezorgd 
dat de nieuwe borden en beamers opgehangen werden. 
Het gebouw is meteen 100% in gebruik genomen. Voor 
iedereen is het wennen aan de nieuwe sfeer, de nieuwe 
techniek, de nieuwe routing en een ander contact met 
onze buren. Met Heimdal hebben we afgesproken dat we 
de privacy naar beide kanten zo goed mogelijk zullen be-
waken. Dit wordt ook meegenomen bij de invulling van 
het terrein en de tuin.
Naast de oplevering en ingebruikname van de 
nieuwbouw is er ook in ons hoofdgebouw  deze 
zomer hard gewerkt. Op de begane grond zijn 
de vloeren onderhouden en deels vervangen.  
De muren zijn opnieuw gespoten, de lambrizeringen 
en de pilaren in de aula zijn onderhouden en het schil-
derwerk is bijgewerkt.  Verder is een aantal ruimtes van 
functie veranderd en verbouwd, is de lerarenkamer naar 
de eerste verdieping verhuisd en heeft drama een nieuw 
lokaal gekregen op de begane grond, achter de aula. 

Bij de sectie BiNaSk zijn er aanpassingen geweest in de 
gasleidingen en wordt een nieuwe docententafel ge-
plaatst. 

In het voorjaar is er een tuinarchitect gekozen uit een 
aanbesteding om ons terrein te herinrichten en te be-
planten, passend bij de beide gebouwen. Er zijn hekken 
geplaatst om het deel van de tuin waarin nu nog veel ma-
teriaal opgeslagen ligt af te schermen voor de veiligheid. 
Er wordt nu de laatste hand gelegd aan de afstemming 
over de erfscheiding met de buren. Dan zal er vaart ge-
maakt worden met het vormgeven en inzaaien van wadi’s 
het voorbereiden van de plantvakken en het planten van 
de bomen zodat de tuin ook in gebruik genomen kan 
worden. Omdat door de gemeente de toegang van de 
Sterrenlaan naar de school binnenkort wordt afgesloten 
wordt het schoolterrein veiliger. Toegang voor de hulp-
diensten blijft uiteraard gewaarborgd in de nieuwe in-
richting. De ondergrondse afvalcontainers worden ook 
nog iets opgeschoven.
De noodlokalen worden in de herfst losgekoppeld en 
zullen via de gemeente een nieuwe bestemming krijgen.

Informatie rondom de bouwactiviteiten

Bladeren beginnen rond te dwarrelen. De lucht is frisser; je ruikt de herfst. Na twee we-
ken school lijkt de vakantie ver weg. We komen allemaal beter in de schoolse routine.  
We zijn nog aan het zoeken naar vorm na de laatste twee gebroken schooljaren. 
Tijdens de werkweek (week 42) kunnen de klassen elkaar op een ontspannende manier 
elkaar weer ontmoeten. Er is er een leuk programma passend bij de klas opgezet.

Voor leerlingen die additionele steun nodig hebben, zijn er extra begeleidingsuren (middenbouw) en keuze werk tijd 
(KWT) in de bovenbouw in het rooster opgenomen. Ook hebben we de mogelijkheid om meerdere leerlingen een 
begeleidingstraject van Spectrum Brabant aan te bieden. 

Dit schooljaar willen we nadrukkelijker dan ooit met leerlingen praten over school en hun betrekken in schoolse za-
ken. Ook blijft ouderbetrokkenheid een onmisbaar onderdeel van de vrije school.
Het Novalis College maken we samen.



Binnen het Novalis College hebben we al vele jaren een bijzondere en unieke 
klas:
integratieklas de Blauwe Bloem. In deze klas zitten leerlingen met een ver-
standelijke beperking die aangepast onderwijs krijgen in hun eigen klas.  
Daarnaast vinden zij het fijn en leerzaam om te integreren in een gewone middel-
bare school. Dit gebeurt door middel van integratielessen en buddy’s.  
Daarbij vinden we het belangrijk dat de contacten tussen leerlingen met en zon-
der beperking ongedwongen en vanzelfsprekend verlopen. Want integreren 
doe je niet alleen, maar met elkaar!  De contacten over en weer, gezamenlijke 
lessen en schoolactiviteiten bieden veel meerwaarde en zijn zowel voor leerlin-
gen met als zonder beperking een verrijking. Bij de integratielessen (m.n. de pkv 
lessen, drama en LO) waarbij meestal twee Blauwe Bloemleerlingen integreren, 
worden (reguliere) leerlingen gezocht om hen te begeleiden bij deze lessen (de 
zogenaamde ‘begeleidende leerling’). Het is namelijk fijn als de Blauwe Bloem-
leerling in de integratieles een vaste leerling als direct aanspreekpunt heeft.   

 
 
 
 
Nieuws vanuit de Blauwe Bloem 

De integratielessen vinden met name plaats in klas 7 en 8.  Leerlingen van de Blauwe Bloem volgen net als de 
reguliere leerlingen een semester lang een pkv-vak. Ook heeft iedere Blauwe Bloemleerling gedurende meerdere 
jaren een reguliere leerling als persoonlijk maatje. Dit is de buddy die minimaal een schooljaar wekelijks met een 
Blauwe Bloemleerling contact heeft en een band opbouwt.  Dit vindt meestal in de middagpauze plaats. Ook in de 
thuissituatie kan er contact plaatsvinden, mits beide leerlingen dat natuurlijk willen. Een reguliere leerling kan vanaf 
klas 8 buddy worden. Uiteraard worden de begeleidende leerlingen en buddy’s, die deze begeleiding op zich willen 
nemen, voldoende gecoacht. Ook worden er vooraf en aan het einde van een begeleidingsperiode informatieve en 
evaluerende bijeenkomsten belegd in de Blauwe Bloem. Uiteindelijk krijgt de leerling in zijn of haar eindgetuigschrift 
een aantekening dat hij of zij buddy is geweest op het Novalis College. Dit schooljaar is er behoefte om weer extra 
leerlingen te werven voor de integratielessen en het buddyschap. 
Maar allereerst vinden we het belangrijk om alle zevende en achtste klassen voorlichting te bieden over de Blauwe 
Bloemklas. Mevrouw van Mackelenbergh komt daarom binnenkort  (vanaf week 39)  in alle zevende en achtste klas-
sen uitgebreid vertellen over de Blauwe Bloem. Iedereen mag natuurlijk altijd tussendoor een kijkje komen nemen in 
de Blauwe Bloemklas!

Kennismaken met Winry ‘t Lam

Beste allen,

Graag stel ik me kort aan jullie voor als nieuwe collega van het Novalis College.
Ik ben Winry ’t Lam, woon in Eindhoven (Stratum) samen met mijn vrouw, twee kinderen 
en onze hond. Na lang werkzaam geweest te zijn op het Sint Janslyceum in ’s-Hertogen-
bosch start ik dit jaar op deze mooie en bijzondere school. Ik hoop en kijk uit naar een 
periode met veel werkplezier en verdere ontwikkeling hier op het Novalis College. Naast 
de rol als teamleider havo-vwo bovenbouw zal ik ook lessen wiskunde geven en mij o.a. 
bezighouden met taken vanuit de examencommissie naast de algehele schoolzaken, 
samen met het managementteam.
Een nieuwe start op een school is natuurlijk spannend en er zijn veel zaken te ontdek-
ken. Ik vraag jullie hulp en geduld hierbij, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat
we elkaar snel zullen vinden. We zullen het samen moeten doen. 
 Op onderstaand emailadres ben ik te bereiken voor jullie als er vragen/ onduidelijkheden zijn. Een leuk bericht is na-
tuurlijk ook altijd welkom. Ik wens jullie allen een heel goed schooljaar en een fijne start! We spreken en zien elkaar 
vast snel.

Winry ’t Lam
w.tlam@novalis.nl
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Agenda:
□  
□  
□ 
□  
□ 

Vooruitblik 
□ Dinsdag 9 november: Informatie avond 
□  Woensdag 17 november: Minilessen
□ Woensdag 10 februari: Minilessen 
□  Zondag 30 januari 2022: Open dag 

Zie voor de jaarplanner: novalis.nl

Beleef het Novalis, samen!

En nog even dit...
De eerste schoolweken zitten er weer op. 
Nog niet alles loopt 100% op rolletjes, maar we gaan er 
weer voor, samen! We zijn trots op onze leerlingen die 
niet alleen het afgelopen schooljaar, maar ook aan dit 
nieuwe begin hun aanpassingsvermogen lieten zien!

Bereikbaarheid 
Met enige regelmaat vragen ouders hoe zij 
docenten kunnen bereiken. Natuurlijk kunnen 
de leerlingen dat aan de docent vragen, maar 
soms duurt dat dan te lang. Onze e-mailadres-
sen zijn als volgt samengesteld:  
voorletter.achternaam@novalis.nl  
Tussenvoegsels worden voluit geschreven en 
staan voor de achternaam, zonder punt of spa-
ties. Bij twijfel over de schrijfwijze kun je bij de 
docentroosters kijken. Daar staan de volledige 
namen boven.  
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De werkweek 
In de week voor de herfstvakantie (week 42-van 18 tot 
22 oktober) trekken we er weer op uit! Alle klassen, met 
uitzondering van de examenklassen, gaan op werk-
week en ontmoetten elkaar in een nieuwe omgeving. 
De mentoren zullen de klassen verder informeren.
 

Zand 
We hebben een enorme hoop zand liggen op ons ter-
rein die afkomstig is van het graven voor de nieuwbouw.  
Een deel van het zand zal door de tuinarchitect gebruikt 
worden voor het inrichten van de nieuwe tuin. Er blijft 
dan echter nog een grote berg over waarvoor we moeten 
betalen als dat afgevoerd moet worden. 
Misschien heeft u nou juist toevallig zand nodig? Wij zijn 
er blij mee als u dat op komt halen.
Als u ineteresse heeft, neemt dan contact op met
Thessa Lookman (t.lookman@novalis.nl) om hiervoor 
een afspraak te maken.

Begeleidingsuren Nederlands, 
Engels en wiskunde/rekenen 
Om de leerlingen in de middenbouw een sterke basis 
te geven voor hun schoolontwikkeling zijn er voor de 
kernvakken begeleidingsuren in het rooster opgenomen, 
deze staan los van de reguliere lessen. Voor ieder niveau 
en jaarlaag kan het aanbod verschillen.
De lessen staan open voor alle leerlingen, ook als ze daar 
zelf, vrijwillig voor kiezen.
Leerlingen die zwak staan voor het vak worden door de 
leraar verwacht bij de begeleidingsuren, de leraar zal dit 
duidelijk bij de leerling aangeven.

Bij de halve klassen wiskunde zijn de groepen opgedeeld 
in 2 gelijkwaardige groepen: elke groep heeft evenveel 
jongens/meisjes en ook de niveaus zijn over beide groe-
pen verdeeld. 

Woensdag 29 september: Michaelsdag  
Donderdag 30 september: Lezing door Michaela Glöckler 
Donderdag 14 oktober: WOW dag  
Maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober: Werkweek 
Maandag 25 tot en met 29 oktober: Herfstvakantie


