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school voor denkers, doeners, 
creatieven, techneuten, fijnproevers, 
rekenwonderen, taalvirtuozen 
en dus ook voor jou
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Samen op reis
Het is herfst. Wat weinig mensen weten, is dat er 
dan bijna net zoveel spreeuwen in ons land zijn 
als mensen. Ze komen uit Rusland en Scandina-
vië om hier te overwinteren. In de avondscheme-
ring weten ze ons te verwonderen door als één 
lichaam door de lucht te wervelen. Bij het zien 
van zo’n spreeuwenwolk moet ik altijd even den-
ken aan onze school. Zoals de spreeuwen in een 
samenwerkende zwerm dansend op zoek gaan 
naar hun slaapplaats, zo maken wij binnen onze 
school gezamenlijk onze eigen, moedige reis, an-
ticiperend op elkaar. Iedereen heeft daarin een 
rol, soms als wegwijzer, soms als volger.
Leerlingen, ouders, leraren, teamleiders én de 
schoolleiding: samen vormen we een minimaat-
schappij. 

We zijn een school waar je met plezier heengaat 
en die je nieuwsgierig maakt. Waar je je uitge-
daagd voelt en die je vol verhalen weer verlaat. 
Een plek waar je wordt gezien en gehoord, wordt 
erkend en herkend. Komend jaar gaan we daarom 
nóg meer werk maken van leerlingenbetrokken-
heid. De stem van de leerlingenraad wordt luider, 
er komt inspraak in de pedagogische werkgroep 
en er komen klankbordgroepen. Zo kunnen wij 
als schoolleiding nog beter onze leerlingen de 
weg wijzen.

Debbie Ceiler, 
Rector Novalis College

De eerste helft van dit schooljaar was er een vol tegenstellingen. De eerste maanden stond het fietsenrek 
vol en klonk in de gangen het geluid van tikkende hamers, krassende potloden, razende naaimachines, roe-
rende lepels, repeterende zangstemmen en bevlogen leraren. De laatste weken was de levendigheid vooral 
op het beeldscherm te vinden. Online of offline, het Novalis College beleven we samen. Meer dan ooit!
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voortgezet vrijeschoolonderwijs 
voor vmbo-t,  havo en vwo !

Wij beleven het Novalis samen
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Het Novalis College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vmbo-t, havo en vwo. Onze 550 
leerlingen krijgen er de kans om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Naast de vakken die elke school voor voortgezet 
onderwijs aanbiedt, krijgt iedereen op het Novalis namelijk ook vakken als: houtbewerken, smeden, koken, muziek, 
drama, handwerken en tekenen. We onderscheiden ons daarmee van alle middelbare scholen in onze regio. 
Weet je wat nou het leuke is van deze bijzondere vakken? Tijdens die lessen beleef je het Novalis echt samen. Lees 
de verhalen maar in de binnenkant van deze krant!
Kiezen voor het Novalis betekent een keuze voor een reis vol belevenissen. Dat begint al tijdens de eerste twee 
lesuren.  Tijdens periodeonderwijs verdiep jij je drie weken lang in één thema, bijvoorbeeld astronomie, ontdek-
kingsreizen of poëzie. De leraar gaat in deze periode samen met zijn leerlingen op reis, met als resultaat jouw
persoonlijk ‘reisverslag’ vol verhalen en tekeningen in een persoonlijk periodeschrift. 
 

Ambacht en techniek
Een andere gemeenschappelijke reis wordt afgelegd in 
de vele handvaardigheids- en technieklokalen van onze 
school. Onder leiding van de leraar, en samenwerkend 
met elkaar, worden er s-haken gesmeed, boomstam-
men uitgehold, manden gevlochten, muziekstukken 
gespeeld, theateruitvoeringen gerepeteerd en portret-
ten getekend. Bij het vak creatieve technologie leer je 
o.a. 3D-printen en werken met micro bits.
 
Gezond
In de 7e en 8e klas breng je heel wat uurtjes in het 
kooklokaal door. Daar maak je samen met je klasge-
noten heerlijke vegetarische en biologische gerechten,  
met streek- en seizoensgebonden ingrediënten.

Paviljoen
Met het paviljoen heeft het Novalis College vanaf dit 
schooljaar de beschikking over veertien nieuwe loka-
len. De lokalen op de begane grond kunnen worden 
omgetoverd tot college-en examenzalen. De vorm-
geving sluit met een natuurlijke uitstraling aan bij het 
hoofdgebouw. Qua materialen en energieverbruik is er 
gekozen voor duurzame oplossingen. Het dak is volle-
dig bedekt met zonnepanelen, de bouwmaterialen zijn 
recyclebaar én het gevelhout is afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen. In deze nieuwe lokalen worden voor-
al wiskunde- en taallessen gegeven. 

Het begint met het koken van een aardappel en eindigt 
met een ingewikkelde soep. Na afloop peuzel je dat 
gezellig op met je klasgenoten. Heb je een dag geen 
kookles? Dan hebben we onze kantine nog. De kantine 
is vanwege het gezonde aanbod voor het derde opeen-
volgende jaar bekroond met de Gouden Schaal van het 
Voedingscentrum!

We kunnen ook uren vertellen over onze werkweken, 
stages, excursies, evenementen, techniekwedstrijden, 
talentenjachten en gastlessen. Over de in onze school 
gevestigde integratieklas De Blauwe Bloem of over 
onze jaarfeesten. Voor een deel doen we dat in deze 
krant. Graag vertellen we dat jou ook persoonlijk!
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Op het Novalis College leren we samen. We beginnen in klas 7 aan onze gemeenschappelijke reis. 
We timmeren aan de weg, bakken ze bruin, gaan door het oog van de naald, hebben noten op onze zang en 
zien lampjes branden.

Ze bruin bakken 
Mirte en Thijs (7B) schillen aardappels en wassen groenten. In de schoolkeu-
ken leren hoe je een gezonde maaltijd bereidt met biologische ingrediënten. 
Uiteraard eten ze de lekkere stamppot daarna op.
Mirte werd op haar basisschool ’t Karregat door haar juf op het Novalis College 
gewezen. “Haar kinderen zitten hier al op school en ze vond het een perfecte 
school voor mij. Ik ben zelf creatief. Ik maak schaduwtekeningen en krijtteke-
ningen, maar hier leer ik nog veel meer. Ik vind vooral koken, handvaardigheid 
en tekenen leuk. En de manier waarop de leraren met je omgaan. Ze weten hoe 
het is om een 7e klasser te zijn!”

Thijs voelt zich ook als een vis in het water. “Mijn zus zit hier op school en ze 
kwam elke dag blij thuis met hele leuke verhalen, Dus ik wilde natuurlijk ook 
naar deze school. Ik vind het fijn dat je hier een afwisseling hebt tussen gewone 
vakken en vakken waarbij je met je handen werkt. Smeden is geweldig. Maar 
ook de gymlessen zijn leuk. Laatst nog kregen we acro gym!
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Samen het licht zien
Sterre, Florien, Jasmijn, Anna en Jet (8F) zitten in het lo-
kaal voor creatieve technologie rondom de tafel. Sterre 
en Florien bedienen een 3D-printer, Jasmijn is druk in 
de weer met een micro bit, een minicomputer waar-
mee je onder meer kan meten hoeveel water een plant 
nodig heeft. “Ik ben zo blij dat we weer gewoon naar 
school kunnen”, opent Sterre. “Ik werd soms zelfs een 
beetje depressief van het onlineonderwijs. Ik kon me 
niet goed concentreren en was snel afgeleid. Ook al 
omdat je thuis je telefoon natuurlijk niet in het tele-
foonhotel hoefde te doen. Wat ik het meest heb gemist 
is dit: met je klasgenoten samenwerken en je vriendin-
nen zien. Ik zag mijn beste vriendin alleen nog maar 
via het beeldscherm. Normaal hoor je op mijn leeftijd 
school saai te vinden. Maar ik geniet nu van de lessen 
en zelfs van de leraren.”

Ik was wel toe aan een rustpauze. Maar ja, na een tijd-
je online onderwijs verlangde ik toch wel weer naar 
school. Nu vind ik het echt fijn hier. Vooral Frans, koken 
en de sfeer hier op school vind ik leuk. Ik kom van een 
vrijebasisschool en voel me hier thuis. Maar ik vind het 
ook fijn dat onze school modern is met digiborden en 
creatieve technologie. Een vrijeschool met een modern 
jasje.”

Anna en Jet vinden vooral de veilige sfeer op school 
fijn. “Hier is iedereen zichzelf en wordt niemand ge-
pest”, vertelt Anna. “Welke kleren je draagt of welke 
kleur je haar ook heeft, het maakt allemaal niet uit”, vult 
Jet aan. “En als er eens iets speelt, dan zorgt de veilige 
sfeer ervoor dat je ook makkelijk met elkaar in gesprek 
gaat. Dan wordt het meteen uitgesproken. Niemand 
hoeft hier iets te verbergen.”

Samen door het oog van de naald
Mattis, Pien en Pleun (7D) werken in het handvaardigheidslokaal geconcentreerd aan de opdracht ‘maak een drie-
dimensionaal knuffeldier’. De eerste stap – het tekenen van het ontwerp – zit er al op. Nu steken ze behoedzaam 
naald en draad door de badstof. Mattis uit Heeze maakt een hond, zijn lievelingsdier. Met een glimlach vertelt hij 
over zijn eerste maanden op de middelbare school. “Ik vind het echt superleuk hier. Het gebouw is erg mooi, de 
vakken zijn leuk en de sfeer hier op school is erg goed. Ik vind vooral de creatieve lessen leuk, waarbij je met je 
handen mag werken. Zoals hier in het handvaardigheidslokaal. We zitten samen met de lerares lekker rondom de 
werktafel, kletsen wat en helpen elkaar. Daar was ik na die coronatijd wel weer aan toe! Ook is het fijn dat de school 
je goed helpt als dat nodig is. Ik ben dyslectisch en krijg daarom extra aandacht.”

Pien, die een katje maakt, woont ook een eindje van school vandaan: in Sint-Oedenrode. Zelfs met een elektrische 
fiets is ze ’s morgens een uur onderweg. Maar dat heeft ze er graag voor over. “Ik wilde naar een school waar je 
ook creatief bezig bent. In groep 7 ontdekte ik deze school.  Ik bezocht de open dag en was gelijk enthousiast. Het was supergezellig en ik zag interessante en leuke dingen, 
zoals smeden, tekenen en toneel. Na de minilessen geschiedenis en houtbewerken was ik verkocht! Elke ochtend fietst Pien met een groepje naar school. In Son sluit klas-
genoot en beste vriendin Pleun zich bij het pelotonnetje aan. Pleun zat op Vrije School Peelland en dat ze voor het Novalis koos, vindt ze logisch. “Ik voel me prima bij vrije- 
schoolonderwijs. Ik vind het fijn dat er afwisseling is tussen vakken waarbij je met je hoofd moet leren en vakken waarbij je met je handen werkt. Dat geeft me ontspanning.” 

Florijn is ook tevreden over het onderwijs. “Hier op 
school kijken ze erg goed naar jou als mens. Ze pro-
beren uit te vinden wat jij nodig hebt. Vind je een vak 
makkelijk, dan krijg je extra lesstof. Heb je het ergens 
moeilijk mee, dan krijg je extra uitleg. Erg leuk vind ik 
het periodeonderwijs. Laatst was Frankrijk het onder-
werp. We leerden in een paar weken tijd alles over de 
geschiedenis van het land, de cultuur, de gewoonten en 
gebruiken.” Ook Florijn had een zwaar eerste school-
jaar. “Ik was gewend om altijd bezig te zijn en mensen 
om me heen te hebben. Nu weet ik dat dit niet vanzelf-
sprekend is. Ik besef nu beter hoe fijn het is als mensen 
je omringen.”
Waar de meeste leerlingen met afgrijzen terugdenken 
aan de lockdown, kwam voor Jasmijn de schoolsluiting 
juist als een aangename verassing. “Ik vond de eerste 
weken op het Novalis toch wel zwaar. Ineens al dat 
huiswerk waaraan ik nog niet gewend was.

Creatieve technologie in beeld. 
De 3D printer op afbeelding 1 is geheel zelfstandig in elkaar gezet door 
een leerling. Hij werkt erg goed en we maken er dagelijks gebruik van. 
Afbeelding 2 is een autootje dat rijdt door middel van een ventilator. 
Op afbeelding 3 zie je een uil gemaakt met een 3D pen. Met de 3D pen 
leren de leerlingen hoe de basis van een 3D printer werkt. Voor afbeel-
ding 4 vormden de strandbeesten van Theo Jansen de inspiratiebron.

❶

❷
❸ ❹

Samen zingen en spelen
In het muzieklokaal tokkelt Bell (7B) op haar gitaar. Ze leert noten. Klasge-
noten zoeken met een gitaar of met een synthesizer een ritme.
“De eerste maanden op het Novalis College zijn me heel goed bevallen”, zegt 
Bell, die van bassischool De Bosuil komt. “Je krijgt zoveel leuke vakken: sme-
den, creatieve technologie, koken, muziek. Bij al deze vakken mag je lekker in 
beweging zijn, dingen doen. Zo heb je meer concentratie over voor je theo-
rievakken.” Op haar basisschool kreeg ze niet zoveel creatieve vakken, zeker 
niet als je dat vergelijkt met klasgenoten die op een vrije basisschool hebben 
gezeten. Maar ze heeft niet het idee dat ze daardoor achterloopt. “Het is hele-
maal niet nodig dat je direct overal erg goed in bent. Er zijn bijvoorbeeld veel 
leerlingen die nog geen muziek kunnen maken - of nog nooit een instrument 
in hun handen hebben gehad. Die kijken de eerste les een beetje de kat uit 
de boom, maar al snel komen ze los door de energie die er is in het lokaal. Je 
mag ontdekken, fouten maken, vallen en weer opstaan. Ik heb al heel wat klas-
genoten gezien die helemaal blij zijn als ze erachter komen dat ook zij muziek 
kunnen maken!"

Samen vertrekken

Samen doen

Op het Novalis leren we niet alleen samen, we 
doen ook veel samen. We trekken gezamenlijk de 
wereld in tijdens de werkweken, we spannen ons 
actief in voor noodlijdende vrijescholen tijdens
onze WOW-dag en we laten zien dat we aan ande- 
ren  denken, tijdens de Awarenessweek of Paarse
Vrijdag. Over de laatste drie activiteiten kun je 
meer lezen op pagina 4.

 Werkweken 2021
Samen de wereld ontdekken
In oktober trokken de leerlingen van het Novalis 
College er een week op uit met als doel elkaar én 
de wereld om hen heen te ontmoeten. We blikken 
terug op stevige ontdekkingsreizen waarin werd sa-
mengewerkt en veel geleerd. Dit jaar waren de we-
ken bijzonder. Na een ‘gebroken’ coronajaar was de 
wil om samen te zijn - en samen te werken - extra 
groot. 

Natuur
Elk leerjaar heeft een eigen thema. In de 7e klas 
is dat de natuur. De leerlingen fietsen met de klas 
naar een locatie waar ze aan het werk gaan. Dit jaar 
bracht de route hen naar pretpark Hemelrijk en IVN 
Uden. Daar werd gewerkt in het groen – knotwil-
gen knippen en tuinen verzorgen – maar ook er-
varen welk resultaat een fysieke inspanning geeft. 
Uiteraard werd er ook gelachen. Door middel van 
activiteiten als Expeditie Robinson, vlottenbou-
wen en lasergamen ontstonden hechte groepen. 
 
Sociaal
De 8e klas trok per fiets naar verzorgingstehuizen 
en zorgboerderijen voor hun ‘sociale werkweek'. De 
leerlingen werkten met mensen met een fysieke of 
mentale beperking en leerden hoe fijn het is om 
een helpende hand te bieden. Ze bakten pannen-
koeken voor de bewoners, maakten wandelingen en 
verzorgden een optreden. Ter ontspanning werd er 
gekanood, geklommen en speelden ze paintball. 

Geologie
Een van de stoerste kampen is toch wel de werk-
week geologie. De 9e klas ontdekt dan de wereld 
door met de eigen benen op bijzondere plekken van 
de aarde te staan en ervaart letterlijk hoe woest de 
aarde kan zijn. Ook zien de leerlingen door welke 
periodes de aarde is gegaan. Dit jaar werd Zuid-Lim-
burg ontdekt. Niet alleen fietsten de leerlingen in 
de buitenlucht door bergen en dalen, ook bezoch-
ten ze de grotten van Valkenburg en de Limburgse 
steenkoolmijnen. 
 
Ambachtelijk meten
De 10e klas ging op een bijzondere manier met het 
vak wiskunde aan de slag. Tijdens het landmeet-
kamp brachten de leerlingen samenwerkend en met 
ambachtelijke meetinstrumenten een landschap in 
kaart. Met behulp van jalons, prisma’s en theodolie-
ten voerden de leerlingen hoek- en hoogtemetin-
gen uit en maakten ze een landkaart, compleet met 
windroos, schaalverdeling en landschapselementen. 
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De mascotte van groep 7A

De leerlingen hebben haar verzorgd en een naam 
gegeven. Suus is door Dion, een leerling uit 7A, ge-
adopteerd en heeft inmiddels een maatje, Juul.
Suus blijft in de 7A-familie als mascotte en komt 
misschien binnenkort wel een keertje in het mento-
ruur op bezoek! 

Dit is Suus, een kit-
ten van enkele we-
ken oud, door de 
leerlingen van 7A 
gered tijdens hun 
werkweek. Het dier-
tje was in de sloot 
gevallen en waar-
schijnlijk door de 
moeder achter ge-
laten.

Dion met Suus



Nog even dit
Zodra je instroomt in klas 7 - zo noemen we 
de eerste brugklas - ontdek je dat het Novalis 
een school is waar we regels en afspraken kennen. 
Regels geven ons richting bij het samenwerken. 
Toch spreken we op het Novalis niet zo snel over 
‘moeten’. We gaan ervan uit dat de leerlingen op 
school willen leren, hun diploma willen halen en 
hun talenten willen ontwikkelen. Wij verheugen 
ons op jouw komst. Of je nou van een vrije basis-
school of een andere (reguliere) basisschool komt, 
we geven je alle tijd om het Novalis te ontdekken. 
Samen gaan we het Novalis beleven!

Op novalis.nl vind je informatie over onze school en 
over aanmelden.
Voor extra informatie kun je elke doordeweekse dag 
tot 16.00 uur bellen: 040 2969310

Je vragen mailen mag ook: post@novalis.nl.

Novalis College 
Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven 

WOW-dag levert 7500 euro op voor Haïti 
De leerlingen van het Novalis College hebben op donderdag 14 oktober tijdens de jaarlijkse WOW-dag ruim 7500 euro opgehaald voor het goede doel, een vrijeschool in 
Haïti. De WOW-dag – voluit Waldorf One World – is een wereldwijd initiatief. Vrijescholen in de hele wereld zetten zich dan middels allerlei activiteiten in om bij te dragen 
aan een betere wereld. Het Novalis College organiseert jaarlijks meerdere acties, waaronder een sponsorloop voor de lagere klassen – ten behoeve van een vrijeschool in 
een minder welvarend werelddeel. Ze hielpen we al scholen in Polen, Zuid-Afrika en Nepal. Dit jaar stond – evenals vorig jaar – het project L’Ecole du Village in Haïti centraal.
De dag – die samenvalt met het Michaëlsfeest – werd ook aangegrepen om de onderlinge band tussen leerlingen een boost te geven én om de fysieke uitdaging aan te gaan. 
In het Philips de Jongh park vermaakten de leerlingen zich met tal van outdoor-activiteiten, zoals lasergamen, boogschieten, levend tafelvoetbal en het bouwen van bamboe-
torens. De bovenbouwleerlingen kwamen samen in een feestelijk ingerichte aula voor een feestje met lekkere hapjes, een discjockey, fotobooth en oud-Hollandse spelletjes. 

Novalis College kleurt paars 
voor LHBTIQ+’ers
De tweede vrijdag van december staat sinds 2010 in 
Nederland ook wel bekend als Paarse Vrijdag. 
Op die dag vragen scholieren en studenten in het hele 
land op een positieve manier aandacht voor seksuele 
en genderdiversiteit. Veel leerlingen en leraren van het 
Novalis toonden zich op vrijdag 10 december solidair 
met de LHBTIQ+-gemeenschap door in paarse kleding 
op school te komen en paarse polsbandjes te dragen.

Awarenessweek
De leerlingen van klas 8 werkten van 22 tot en met 26 
november bevlogen aan hun mentale gezondheid tij-
dens een speciale Awarenessweek. Ze verdiepten zich 
in thema’s als genderidentiteit, disrespectvolgedrag en 
mentaal welbevinden. Zo gingen de leerlingen tijdens 
een workshop van het COC in gesprek over genderex-
pressies en –identiteiten en stelde de GGD een pro-
gramma samen rondom positieve gezondheid. 
De theatergroep Golden Cage ging tijdens het  pro-
gramma ‘Anti-Hufter. De Verhalen’ in op het onderwerp 
disrespectvol gedrag. Theatergroep Playback liet met 
de voorstelling ‘Alles goed’. Alles Goed’ zien hoe facto-
ren als faalangst, prestatiedruk, veel ruzie thuis en soci-
ale media invloed hebben op het mentaal welbevinden. 

Aanmelden voor de minilessen 
op 9 februari: NOVALIS.NL

Samen presenteren
Eindwerkstukpresentaties zorgen voor lach en traan

Stof tot nadenken

Een lach, een traan en veel nieuwe weetjes. Coördinator eindwerk-
stukpresentaties Kelly Kusters blikte terug op de 51 presentaties van 
de vwo- en havo-eindexamenkandidaten, op vrijdag 10 en zaterdag 
11 december. Door de pandemie was dit jaarlijkse evenement helaas 
uitsluitend online te volgen.
Tijdens de eindwerkstukpresentaties wordt elk jaar duidelijk welke 
prachtige weg de vrijeschoolleerlingen hebben afgelegd. De eind-
examenklasleerlingen van 11A, 11B en 12A, die enkele jaren geleden 
kleiner van stuk en vol speelsheid hun eerste stappen in onze middel-
bare school zetten, bewezen ook nu weer enorm te zijn gegroeid. Ze 
betoogden niet alleen met innerlijke rust en zelfvertrouwen over tal 
van boeiende onderwerpen, maar wisten met hun creatieve praktijk

opdrachten bovendien heel verrassende verbindingen 
te maken. 
Ook dit jaar waren de presentaties stuk voor stuk boei-
end, met soms persoonlijke en aangrijpende verhalen, 
maar ook boordevol humor en verassende anekdotes. 
Zware onderwerpen werden niet geschuwd. 
Een kleine greep uit het programma: de invloed van co-
rona op de economie, geluidsvervuiling, de dromenwe-
reld, kleurenblindheid, circulaire economie, narcisme, 
a.i. in de muziek, de invloed van sport op een depres-
sie, feminisme en het effect van honger op de mentale 
staat van jongeren.

Honderden ouders en leerlingen stemden op vrijdagavond en zater-
dagochtend af op één van de drie livestreams om hun kind, kleinkind, 
neef, nicht, vriend of vriendin te zien en te horen. Niet zelden bleven ze 
geboeid kijken en volgden ook de presentaties van alle klasgenoten.  
De kijkers op kanaal 11A hoorden Sietske Trouw bijvoorbeeld vertel-
len over het effect van geluidsvervuiling op het gedrag van zoogdie-
ren. Niet alleen communicatie, maar ook de navigatie wordt zwaar 
gehinderd, vertelde ze. De volgers van 11B kregen dankzij Jonas Span 
inzicht in hoe oude culturen dromen duiden en leerden van Koen Ver-
heijen hoe kleurenblinden de wereld ervaren. Wie wetenschappers in 
de dop wilden aanschouwen, kwam aan zijn trekken in de livestream 
van 12A. Kiki de Feber vertelde over de invloed van sport op een de-
pressie – zou het een medicijn kunnen zijn?– en toonde een zelfge-

maakte choreografie als creatieve uiting. Klassiek pia-
nist Kees Rooijmans combineerde wiskunde met mu-
ziek en maakte met behulp van a.i. een compositie. 
Robin Pino verhaalde over de morele en maatschappe-
lijke vraagstukken rondom genetische manipulatie en 
schreef een siencefiction verhaal.
Onder de noemer ‘stof tot nadenken’ ging Lotte 
Nieuwdorp in op de kledingindustrie, waarin consu-
menten zich laten verleiden door de laagste prijs maar 
waarin arbeiders in arme landen de prijs betalen. Ze 
ontwikkelde een eigen duurzame kledinglijn, waarbij 
zowel het materiaal als de ontwerpen bijdragen aan 
een betere samenleving.
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