
Herfst 2022

school voor denkers, doeners, 
creatieven, techneuten, fijnproevers, 
rekenwonderen, taalvirtuozen 
en dus ook voor jou

   WOW                         Pag. 2

Paviljoen geopend 
Begeleid door luid gezang werd op woensdag 
14 september de nieuwbouw van het Novalis 
College officieel geopend. Het paviljoen kreeg 
een nieuwe naam: Nova.
Het nieuwe gebouw werd afgelopen schooljaar 
al in gebruik genomen. Van een officiële opening 
was het – mede door Corona – nog niet geko-
men. 
14 september was het zo ver. Voor de geno-
digden was er een officieel moment, met het 
uitspreken van de grondsteenspreuk door Francis 
van Maris, een woordje van Allert de Geus en een 
videoboodschap van de wethouder. De leerlin-
gen zorgden – samen met de leraren –  voor de 
muzikale noot. Gezamenlijk werd uit volle borst 
het lied ‘Hier heur ik thuis’ gezongen. 
Daarna was het tijd voor een feestelijk ijsje.

Het paviljoen heeft veertien lokalen met een om-
vang van 30 tot 57 vierkante meter. De lokalen op 
de begane grond hebben paneelwanden, zodat 
ze kunnen worden omgetoverd tot college-en 
examenzalen van 110 vierkante meter. 
De vormgeving sluit met een natuurlijke uitstra-
ling aan bij het hoofdgebouw en qua materi-
aalkeuze en energieverbruik is er gekozen voor 
duurzame oplossingen. 
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voortgezet vrijeschoolonderwijs 
voor vmbo-t,  havo en vwo !

Banden smeden en hoeken meten 
tijdens uitdagende werkweken

Koloniale sporen       Pag. 4

Op het Novalis is de herfst een bijzondere periode waarin we een uitdaging aangaan! We vieren met een 
sponsorloop onze jaarlijkse Waldorf One World-dag en we stappen op de fiets om een week lang buiten 
de deur te leren tijdens onze werkweken.
Vooral voor de brugklassers is de tweede week van oktober wel heel bijzonder. Ze zitten pas een paar weken op 
school en vertrekken dan naar een locatie om een ontdekkingsreis te maken in de natuur. 
Ze fietsen bijvoorbeeld naar natuurcampings, boerderijen of parken en steken daar hun handen uit de mouwen. 
Daarnaast vermaken zij zich prima met allerlei (buiten)activiteiten. Maar misschien nog belangrijker: ze zien elkaar 
in een andere omgeving en maken een fascinerend sociaal proces door. Er worden vriendschappen gesloten en 
de klas wordt een hechte groep.

De leerlingen van klas 9 en 10 vwo gaan ook in de 
herfst op werkweek. Klas 9 reist naar Zuid-Limburg. 
Tijdens de geologieweek ontdekken ze hoe woest de 
aarde kan zijn en gaan ze fysieke uitdagingen aan. 
Fietstochten door het heuvellandschap, afdalen in de 
grotten, klimmen, tokkelen en hiken. De leerlingen 
van klas 10 vwo blijven dichter bij huis. Zij brengen 
wiskunde in de praktijk tijdens het landmeetkamp. 
Met behulp van ambachtelijke meetapparatuur zoals 
jalons, theodolieten en prisma’s brengen zij met

hoogte- en hoekmetingen een gebied in kaart, compleet met schaalverdeling 
en windroos. De leerlingen van klas 10 havo mogen later in het jaar nog op 
landmeetkamp. Zij gaan in de herfst op excursie naar o.a. Amsterdam.



De jaarlijkse World of Waldorf-dag stond op 14 
oktober in het teken van Nina Pacha, een school-
gemeenschap in de buurt van Quito, Ecuador. 
Tijdens de WOW-dag zetten scholen zich wereld-
wijd in voor vrijescholen die het moeilijk hebben. 
Het Novalis College organiseerde een sponsorloop.

Vrijeschool Nina Pacha ontstond vijftien jaar geleden 
op initiatief van een groep ouders en leerkrachten.  
Op dit moment verzorgt de school onderwijs aan 
kinderen tot en met de twaalfde klas. De leerlingen 
komen uit alle lagen van de bevolking.
De covid-pandemie heeft veel invloed gehad op het 
onderwijs. Twee jaar lang was het niet mogelijk om 
onderwijs op school te organiseren. Alles ging via 
de laptop of de mobiele telefoon. Dit was niet voor 
iedereen weggelegd. Daar kwam nog bij dat veel ou-
ders door de pandemie hun werk verloren. Gezinnen 
kregen het niet meer voor elkaar om het schoolgeld te 
betalen. Dat schoolgeld is voor Nina Pacha de belang-
rijkste bron van inkomsten. 

Er werd een fonds opgericht voor families die finan-
cieel in zwaar weer verkeren. De WOW-actie van het 
Novalis College is georganiseerd om een bijdrage te 
leveren aan dit fonds..
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Simon: ‘‘Ik voel me thuis!’’ 
“Ik kom niet van een vrije basisschool, maar ik heb 
niet het idee dat ik op nu een totaal andere school zit. 
Ik had dan ook al veel over deze school gelezen en 
ook de open dag bezocht. Echt anders is wel dat je 
hier veel creatieve vakken krijgt. Dat vind ik super-
leuk. Op mijn basisschool kreeg ik minder creatieve 
vakken. Maar ik heb niet het gevoel dat ik een achter-
stand heb op leerlingen die van een vrije basisschool 
komen. Bij elk vak begin je op een basisniveau en de 
handelingen worden rustig en duidelijk stap voor stap 
uitgelegd. Ik vind het erg fijn dat je hier veel met je 
handen werkt. Als je een theorievak als wiskunde of 
Nederlands hebt gehad, kan je hoofd tijdens smeden 
of handwerken lekker tot rust komen. Die afwisseling 
is ideaal.
Nieuw voor mij is ook het hoofdonderwijs. Geduren-
de vier weken krijg je de eerste twee uur per dag een 
speciaal vak, zoals ontdekkingsreizen, poëzie of astro-
nomie. Tijdens die weken maak je zelf een mooi schrift 
met stukjes tekst en tekeningen. Ik vond astronomie 
echt leuk. We leerden van alles over sterren, planeten 
en sterrenbeelden. We mochten van alles opzoeken 
over onze eigen sterrenbeelden. Ik ben zelf een steen-
bok. Dat zijn echte doorzetters.

WOW-dag: rennen 
voor Nina Pacha Aangenaam!

Elk jaar starten ruim 100 leerlingen hun middelbare vrijeschool avontuur op het Novalis College. Soms 
komen ze van een vrije basisschool, steeds vaker verwelkomen we leerlingen van andere basisscholen. 
Hoe vinden zij het op onze school? Voelen zij zich thuis? Welke vakken vinden ze het leukst?  
We zochten een aantal leerlingen voor je op. Tijdens één van hun lessen vertelden ze over hun kennisma-
king met het Novalis. Hun verhalen lees je hier, zodat jij je alvast welkom voelt op onze school.

Simon (klas 8D) maakt een boomhut tijdens houtbe-
werken.

Ik voel me erg thuis in mijn klas. Ik denk dat dat komt 
omdat we al heel snel op werkweek zijn geweest. 
In de 7e klas ga je dan ook echt ergens werken. 
Wij gingen naar pretpark Hemelrijken. Daar hebben 
we klusjes gedaan als bestikkering verwijderen en 
afval prikken. Als beloning mochten we daarna in de 
achtbanen. Sinds die week is het héél gezellig in onze 
klas.”

Pien en Pleun: “Tijdens de ge-
schiedenisles maakten we een 
middeleeuws dorp.”
Pleun: “We maken tijdens deze les creatieve technolo-
gie een spelletje: Steen papier, schaar. Het is wel leuk 
om te doen, maar als ik eerlijk ben, dan vind ik de 
lessen textiel veel leuker. Het is wel interessant dat we 
ook deze nieuwe technieken leren op school.  
Ik zat zelf op een vrije basisschool en dan herken je  
wel veel dingen. Dat vind ik prima. Ik voelde me altijd 
al thuis op een vrijeschool en wilde geen al te grote 
verandering.”   
Pien: “Ik kom van een andere basisschool. We hadden 
daar creatieve vakken zoals drama en muziek. Maar 
hier kan ik veel meer mijn creativiteit kwijt. Ik vind 
textiel het leukst. Daar maken we nu een rok en een 
tas. Nu hebben we het helaas maar een uurtje of twee 
per week. Vorig jaar was er de kunstweek. Dat is een 
periode van twee weken waarin je je helemaal kunt 
uitleven in een creatief vak van jouw keuze. 

De week werd afgesloten met een festival, waar films 
en toneelstukken te zien waren en waar bandjes op-
traden.”   
Pleun: “Pien en ik kozen toen voor textiel. We hebben 
toen zoveel dingen gemaakt, dat we op de laatste 
vrijdag een modeshow konden houden. We hadden 
rokjes, shirtjes, tassen, haarelastiekjes en hoedjes. 
Alles was die dag te koop. We hebben maar liefst  
55 euro verdiend. Dat bedrag ging naar Oekraïne.” 

Pien: “Het leuke is dat je soms ook in andere vak-
ken creatief mag zijn. Zo mag je soms een creatieve 
opdracht maken en kan je daarmee zelfs je cijfer 
ophalen. Dat hebben wij gedaan tijdens de geschie-
denisles. We mochten een middeleeuws dorp maken. 
Dat mocht een tekening zijn of een verhaal. Pleun 
en ik hebben ervoor gekozen om een maquette te 
maken. Eerst hebben we veel plaatjes en schetsen 
bestudeerd. Daarna zijn we aan de slag gegaan. Het is 
supermooi geworden en we hebben er ook nog veel 
door geleerd!”
(De maquette kun je zien op pagina 1 bovenaan.)

Sammy: “Gewoon een middelbare 
school.” 
“Mijn vader zat op een vrijeschool. Mijn ouders zou-
den het fijn vinden als ik ook naar een vrije basis-
school zou gaan. Die lag te ver weg. Ze hebben me 
gestimuleerd om nu voor deze school te kiezen. Als ik 
eerlijk ben, dan is de school toch wel wat anders dan 
ik had verwacht. Het is gewoon een echte middelbare 
school met vakken als wiskunde, Nederlands en aard-
rijkskunde en met veel kinderen die groter zijn dan 
ik. Ik had, op het gebied van het uiterlijk, ook meer 
creatieve kinderen verwacht.   

Het is erg fijn dat iedereen hier zichzelf is. Maar het is 
niet zo dat iedereen hier rondloopt met een hanen-
kam of haar in alle kleuren van de regenboog. Ik ben 
natuurlijk tijdens het coronajaar hier begonnen. Dat 
was minder leuk. Ik vond het wat chaotisch om dan 
weer naar school te gaan en dan weer online lessen 
te hebben. Maar naarmate het eerste jaar vorderde en 
we meer op school kwamen, werd alles een stuk fijner. 
De kunstweken waren voor mij een hoogtepunt. We 
hebben twee weken gewerkt aan een doorloopvoor-
stelling en ik was echt trots op het resultaat. Ik voel 
me nu erg thuis hier. Je mag jezelf zijn. Je hoeft niet 
aan een beeld te voldoen.”

Pleun en Pien (8D) programmeren een microbit tijdens 
creatieve technologie.

Sammie (8B) tekent een mes tijdens smeden.
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“Je mag hier jezelf zijn.”  
Arthur: “Ik was de eerste dag zo zenuwachtig, dat ik 
mijn fiets niet in de kelder én niet op slot had gezet. 
Vervolgens kregen we bij wiskunde meteen een toets.”

Jesse: “Ik kende juist de halve school al. Ik heb twee 
oudere zussen die hier op school zitten. Dus ik wist 
meteen al goed de weg. Al was ik natuurlijk ook een 
beetje gespannen en benieuwd naar mijn eigen klas.” 

Iris: “Ik was ook zo nerveus. Ik kende nog niemand op 
school en moest ook best een eind fietsen. Ik ben de 
eerste en de derde dag op de terugweg naar huis ver-
dwaald. Maar nu gaat het goed hoor. Ik vind het hier 
heel leuk, vooral omdat je hier jezelf mag zijn.”

Noortje: “Dat klopt. Het maakt echt niet uit hoe je 
eruit ziet. Dat is erg fijn. Er wordt ook niet gepest 
ofzo. Het is ook superleuk dat je hier zoveel creatieve 
vakken krijgt.” 

Fay: “Je merkt soms wel nog dat je nieuw en klein 
bent. Het is in de pauze soms moeilijk om een plek te 
vinden. Ik vind het wat druk. Maar in de nieuwbouw 
is gelukkig wel nog vaak ruimte. Ik woon in Son en 
Breugel en fiets elke dag samen met Noortje. Het is 
ongeveer 35 minuten. De afstand valt wel mee, maar 
soms is het wel koud.” 

Iris: “De docenten vind ik ook fijn. Op mijn oude 
school vond ik dat ze soms nog wel eens bemoeizuch-
tig waren. Hier hebben ze ook wel veel aandacht voor 
je. Maar dat voelt als positieve aandacht.” 

Sophia: “Ik vind dat de school een heel fijne uitstraling 
heeft. Het is zo mooi dat er zoveel met hout is ge-
werkt, dat geeft een warm gevoel. Ik kende de school 
ook al een beetje. Ik zat op een vrije basisschool. We 
hebben daar ooit een leerling van het Novalis College 
in de klas op bezoek gehad die vertelde over deze 
school. Hij vertelde ook dat de sfeer op deze school 
prettig is. Er wordt bijna niet gepest.”

Cris: “Je kan hier bijvoorbeeld gewoon blauwe haren 
hebben. Niemand die je dan gek aankijkt of er een 
stomme opmerking over maakt.” 

Raidho: “Ook de lessen zijn gewoon prima. Wiskun-
de en Duits zijn moeilijke, nieuwe vakken. Gelukkig 
wordt alles duidelijk uitgelegd. Volgens mij mag je bij 
wiskunde wel een beetje je eigen methode kiezen als 
je een som moet oplossen.”

Vos: “Als hoofdonderwijs hebben we aardrijkskunde. 
We moeten dan ook veel zelf opzoeken. We mogen 
onze telefoon gebruiken en zelf een muziekje opzet-
ten. Als we maar doorwerken, natuurlijk. Ik vind het 
fijn om elke dag met hoofdonderwijs te beginnen.  
Dat geeft structuur.” 

Arthur: “Het is niet zo dat we elke les onze telefoons 
mogen gebruiken. Meestal bergen we ze op in een te-
lefoonhotel. De leraren zijn niet superstreng. Je moet 
je aan de regels houden, maar als je eens een keer te 
laat komt, krijg je niet meteen een zware straf. Het is 
echt niet zo dat alles mag. Tijdens de les moet je op je 
stoel blijven zitten en de leraren moet je aanspreken 
met U.”

Sophia, Fay, Noortje, Iris, Cris, Raidho, Jesse, Vos en 
Arthur (7e klas) zijn buiten aan het chillen.

Shannon: “Koken is echt leuk. Je leert niet alleen om 
gezonde gerechten te maken, je leert ook je klas op 
een leuke manier kennen. Elke kookles werk je na-
melijk in een nieuwe samenstelling. Zo leer je met 
iedereen samenwerken.”

Hiske: Nu maken we een rauwkostsalade met gebak-
ken aardappels. We hebben ook al wentelteefjes en 
groenteflapjes gemaakt. Je krijgt allerlei handige tips: 
voeg wat meer olie toe, snijd de groenten wat kleiner, 
zet het vuur wat lager. Maar het belangrijkste is toch 
wel de planning.”

Shannon: “Het groepje dat het gerecht als eerste af 
heeft, mag de tafel dekken.

Shannon en Hiske: “We moesten een beetje wennen”
Naar een middelbare school gaan is natuurlijk een flinke stap. 
Gelukkig is de sfeer in onze klas superfijn. Iedereen is .lief en staat open 
voor elkaar. De creativiteit hier is erg leuk. Je krijgt heel veel creatieve vak-
ken. En soms mag je ook creatief zijn tijdens andere vakken. Voor Neder-
lands moesten we een boekverslag maken. Aan het verslag mochten we 
ook tekeningen toevoegen.

Dat is een leuk onderdeel van de les. We zorgen 
er altijd voor dat de tafel er gezellig uitziet. Het 
gezamenlijk eten is altijd een erg leuke afsluiting 
van de les.   
Hiske: “Zowel Shannon als ik komen niet van 
een vrije basisschool. Dus we moesten wel een 
beetje wennen. Je begint de dag bijvoorbeeld 
met het opzeggen van een spreuk. Dat is best 
wel spannend, omdat je wel eens vergeet hoe die 
ook al weer gaat. Maar na een paar weken kende 
iedereen hem uit zijn hoofd.”   
Shannon: “Ik moest ook wennen aan het gebouw 
en al die leerlingen. 

Shannon en Hiske (7C) maken rauwkostsalade tijdens kookles

infoavond: 8 november 
minilessen: 16 november 
minilessen:  9 februari  
OPEN DAG:  29 januari  

aanmelden:  novalis.nl



Soms maakt een schoolproject 
zoveel indruk, dat je het niet 
meer kunt los laten. Dat over-
kwam Julia van Boven.  
In het voorjaar nam ze op 
school deel aan het project Ko-
loniale Sporen. Het verhaal dat 
ze toen van Trees Bauwens (88) 
hoorde, deelde ze deze zomer 
tijdens de Nationale Indië Her-
denking van 14 augustus met 
een groot publiek.

Bij het project Koloniale Sporen in 
mijn buurt worden ouderen met 
een Indisch oorlogsverhaal ge-
koppeld aan jonge scholieren. De 
ouderen vertellen het verhaal, de 
jongeren tekenen het op en ver-
tellen het door. Meestal is dat een 
éénmalige gebeurtenis. Maar Julia 
besloot Erfgoeddrager te worden, 
iemand die het oorlogsverhaal zo 
lang mogelijk zal blijven delen. 
Julia: “Tijdens een paar bezoeken 
vertelde Trees hoe zij zich voel-
de tijdens de oorlog. Hoe ze als 
13-jarige zag dat haar buurjongen 
werd doodgeslagen toen hij zijn 
hondje wilde redden. 

Trees mocht niet buitenspelen
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Meer informatie?  
Op novalis.nl vind je informatie over 
onze school en over aanmelden.

Voor extra info kun je elke doordeweekse 
dag tot 16.00 uur bellen: 040 2969310

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

Op 15 augustus worden jaarlijks alle slachtoffers van de 
oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Neder-
lands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht.  

Dit jaar stond de dag in het teken van het delen van per-
soonlijke verhalen over de oorlog door jonge mensen.  

In Helmond vond de herdenking 14 augustus plaats, met 
Trees en Julia als speciale gasten. In het Eindhovens Dag-

blad verscheen een groot interview met Julia.

Natuurkundeleraar Peter Gruijters overbrugde 
deze zomer in 71 dagen tijd een afstand van 1530 
kilometer richting Santiago de Compostella. In 
deze krant vertelt hij over deze bijzondere kennis-
making.
28 april in de ochtend start ik de ‘chemin’ vanuit de 
kathedraal van Le Puy en Vellay na eerst de zegen te 
krijgen van meneer pastoor. Ik besluit rustig te begin-
nen om mijn lichaam te laten wennen aan de rugzak 
en het terrein. In de Auvergne is het koud met 
‘s nachts temperaturen onder het vriespunt en ik be-
sluit mijn tent in te ruilen voor overnachtingen in ver-
schillende gites. Het samen overnachten in één ruimte 
versterkt de band met de mede-pelgrims. Ik besluit in 
Cahors om mijn tent naar huis te sturen. De Fransen 
hebben tijdens de coronaperiode hun land ontdekt en 
zijn massaal aan het wandelen gegaan. De weg van  
Le Puy naar St. Jean is erg populair en accommoda-
tie is niet altijd vanzelfsprekend. De herhaling en het 
ritme van het wandelen brengen mijn geest tot rust en 
er zijn veel momenten dat ik me gelukkig voel.  
Op de ‘chemin’ in een rustig wandeltempo met de 
neuzen in dezelfde richten vinden op natuurlijke wijze 
mooie ontmoetingen plaats. 

Peter Gruijters maakte deze zomer kennis met de Camino

Na 746 km, 4 km vóór St. Jean ben ik getuige van een 
genezing door gebed bij een van mijn mede-pelgrims. 
Na St. Jean begint de Camino Frances en de voertaal 
onder de pelgrims verandert van Frans naar Engels. 
Pelgrims over de hele wereld starten hier en het kost 
me moeite om dicht bij mezelf te blijven en niet 
meegezogen te worden in de enthousiaste energie 
die deze nieuwe pelgrims met zich meebrengen. Gites 
worden vanaf nu albergues en slapen in stapelbedden 
is eerder regel dan uitzondering. Een van de mooiste 
plaatsen waar ik overnacht heb, is de ruïne van  
St. Anton. De primitieve slaaplocatie in deze voorma-
lige abdij wordt gerund door drie vrijwilligers. Geen 
elektra, koud water en heel indrukwekkend door de 
geschiedenis. Tussen Burgos en Leon loop ik door 
de Meseta, een hoogvlakte met zijn kenmerkende 
leegheid en roodbruine lemen dorpjes waar de tijd stil 
is blijven staan. Hier geniet ik erg van de weidsheid en 
de stilte. Op de Camino laat ik ergernissen en oor-
delen achter me en wat ik meeneem is het positieve 
gevoel en de ruimte in mijn hart. Uiteindelijk ben ik na 
1530 km lopen gedurende 71 dagen aangekomen in 
Santiago maar dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk.

Medewerkers Novalis College 
raken geïnspireerd tijdens feest 
van verbinding 

Tientallen medewerkers van het Novalis College 
vertrokken op donderdagochtend 22 september 
per bus naar het Nationaal Openluchtmuseum in 
Arnhem. Daar kwamen honderden medewerkers 
en docenten van middelbare vrijescholen uit heel 
Nederland samen voor een feest van verbinding.
Er wordt vooral teruggeblikt op een gezellige dag, die 
veel weg had van een schoolreisje. Tijdens de heenreis 
werd er bijvoorbeeld uit volle borst gezongen en ge-
noten van koffie met lekkers. Maar tussen al die ont-
spannende momenten door raakten onze medewer-
kers uiteraard ook geïnspireerd. Er was namelijk een 
veelkleurig programma met muziek, theater, debat, 
lezingen en workshops. Zo kon men een interactieve 
theaterreis maken, zich verdiepen in de vrijeschoolse 
didactiek of in verklankte verbinding of deelnemen 
aan spelvormen in de buitenlucht. 

Dat ze moest schuilen en zich grote zorgen maakte 
over haar babybroertje. Die kreeg een speciale speen 
met honing, zodat hij het gezin niet zou verraden met 
gehuil.” Ook hoorde Julia Trees vertellen dat ze vroeger 
als meisje niet buiten mocht spelen omdat ze gevaar 
liep. “Ze was ongeveer even oud als ik nu. Toen had 
ze dus echt al heel erg veel meegemaakt. Als ik erover 
nadenk, word ik niet goed. Niet buitenspelen. Ik speel 
m’n hele leven al buiten. Je kunt niet zonder, toch?’’ 

Diepe indruk
Het verleden van Trees maakte diepe indruk. “Het 
heeft me heel erg geraakt. Dat je ziet dat je buurjon-
gen wordt vermoord. Ik heb er daarna van gedroomd. 
Over de oorlog en hoe dat zou voelen.’’ Wat Julia 
betreft mag het nooit zo zijn dat dit vergeten wordt, 
vandaar dat ze Erfgoeddrager wilde worden van Trees.
 
“Onze geschiedenisboeken staan vol van oorlogen, 
maar de oorlog van Japanners tegen Nederlands-In-
dië en wat er daarna gebeurde in de Bersiapperiode, 
daarover hoor je veel minder. Dat klopt niet, vind ik. 
Vandaar dat ik het overal wil gaan vertellen.” Inmiddels 
heeft ze een hechte band met Trees, vertelt ze. “Ze 
heeft heel veel nare dingen meegemaakt, maar is toch 
heel vrolijk. Terwijl ze van alles aan de oorlog heeft 
overgehouden. Trauma’s. Angsten. Sommige geluiden 
kan ze nog steeds niet aanhoren, zoals bijvoorbeeld 
van mensen die buiten rondstappen. Of geluid dat lijkt 
op schieten.’’

Ergernissen achterlaten, een positief gevoel mee op weg nemen

Het Novalis College biedt 
voortgezet vrijeschool-
onderwijs voor vmbo-t,  

havo en vwo


