
Zomer 2022

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

Open deur
Sinds zijn aantreden valt interim-rector Bert-Jan 
Kollmer (64) van de ene in de andere verbazing.

“Ik ben nu een paar maanden bij het Novalis College 
aan het werk en ik kan eigenlijk maar één opmerking 
maken: ik val hier van de ene verbazing in de ande-
re! Allereerst is er natuurlijk het vrijeschoolonderwijs. 
Dat is nieuw terrein voor mij, hoewel mijn kinderen in 
mijn vroegere woonplaats Bergen wel de vrijeschool 
daar hebben bezocht. Maar nu als leidinggevende er-
vaar ik het uiteraard anders. Ik zie hoe mooi aan alle 
activiteiten en lessen extra betekenis wordt gegeven; 
zingeving. Sint Jan bijvoorbeeld is geen gewone zo-
merpicknick, maar een feest waarbij de zonnewende 
wordt gemarkeerd. Ook in het periodeonderwijs zie 
je die zingeving terug. Volgens mij is dat het geheime 
ingrediënt waarmee je talent ontwikkelt. Als ik rond-
loop door school en leerlingen zie smeden, timme-
ren, tekenen of acteren, dan denk ik: daar ontwikkelt 
iemand zich. Ikzelf ontwikkel me ook, door steeds be-
ter het vrijeschoolonderwijs te begrijpen

Frisse wind
Toch is het goed denk ik, dat een buitenstaander nu 
even de school leidt. Want eerlijk is eerlijk: de school 
maakt geen gemakkelijke tijd door. Er is wat onvrede 
bij leraren, er is wat gemor bij de leerlingen en er zijn 
vragen bij de ouders. Ik hoorde opmerkingen als: we 
zijn het vrijeschoolgevoel kwijt. Dat vraagt om een 
frisse blik en een frisse wind. Ik probeer mijn blik zo 
fris mogelijk te houden door toegankelijk en bereik-
baar te zijn voor iedereen. Mijn deur staat altijd open 
en iedereen mag binnenstappen. Ik voer veel ge-
sprekken met docenten, ondersteunend personeel, 
de ouderraad en leerlingen. Tijdens die gesprekken 
val ik wederom van de ene in de andere verbazing. 
Zo ben ik verrast door de enorme vergadercultuur 
die hier heerst. Zoals het me ook verbaast dat er een 
enorme drang is om leerlingen te toetsen. De leer-
lingen worden er gek van en de docenten zadelen 
zichzelf op met een enorme werkdruk en creëren on-
vrede door soms wekenlang geen toetsresultaten te 
delen. Dit alles kan gewoon doorgaan, omdat er geen 
cultuur is waarin we elkaar op afspraken en gedrag 
durven aan te spreken.

Ik ben een voorbijganger.  Maar heb - bij wijze van 
frisse wind - tijdens een groot overleg wel boven-
staande stenen in de vijver gegooid. Ik verwacht dat 
er volgend jaar minder getoetst en vergaderd gaat 
worden en dat mensen elkaar durven aan te spreken 
op hun verantwoordelijkheid. Ik hoop dat ik dan ook 
word aangesproken. Ook door jou. Mijn deur staat 
voor jou open.”
 
Bert-Jan Kollmer, rector ad interim

Het schooljaar 21-22 was er weer eentje met vele kanten. In de herfst trokken we er nog gezamenlijk op uit 
tijdens de WOW-dag en de werkweken. In de winter moesten we noodgedwongen opnieuw in lockdown, 
en in de lente sloten we elkaar weer in de armen tijdens de kunstweken, de talentenjacht, het schoolfeest, 
het gala, de eindreizen, de Paasviering en Sint Jan. 

voortgezet vrijeschoolonderwijs 
voor vmbo-t,  havo en vwo !

Oh, wat een jaar!
Leerlingen aan 't woord Pag. 2 Nog meer leerlingen      Pag. 3 Afscheid                         Pag. 4

En dat was nog niet eens alles. De nieuwbouw werd bijvoorbeeld voor het eerste jaar in gebruik genomen. Daar-
door kwam er in het hoofdgebouw meer ruimte voor de kunstvakken. Zo repeteerden we onze toneelstukken dit 
jaar in een nieuw en ruimer dramalokaal en konden schoolbandjes oefenen in echte muziekstudio’s.

Wisseling van de wacht
Ook was er een wisseling van de wacht aan de top van onze school. Nadat vorig jaar feestelijk afscheid was ge-
nomen van Marijke Vermeer, trad Debbie Ceiler als nieuwe rector aan met twee teamleiders in haar kielzog. Begin 
maart vertrok het trio alweer. Met als gevolg dat interim-rector Bert-Jan Kollmer nu tijdelijk de scepter zwaait.
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Hoogtepunten
Wie de school ook leidt, uiteindelijk zijn het de docen-
ten en de leerlingen die samen ervoor zorgen dat er 
zo’n fijne sfeer is op onze school. In deze schoolkrant 
blikken we daarom graag terug op de hoogtepunten 
van dit schooljaar. Ook komen er veel leerlingen aan 
het woord. Zij delen hun succesverhaal. Soms is dat een 
groot succes, veel vaker is er aandacht voor de kleine 
overwinning. Want ook dat zijn successen die tellen! 
Geniet ervan als je deze krant leest. Thuis. Of op je va-
kantiebestemming! Fijne zomer!

In oktober trokken de leerlingen eropuit om de wereld om hen heen te ontmoeten tijdens de werkweken 
en om elkaar beter te leren kennen. Na een ‘gebroken’ coronajaar was de wil om samen te zijn - en sa-
men te werken - extra groot. Tijdens de awareness week werkten leerlingen van klas 8 aan hun mentale 
gezondheid door zich te verdiepen in thema’s als genderidentiteit, disrespectvol gedrag en mentaal 
welbevinden.

WOW-dag 2021

in vogelvlucht
Herfst: Tijdens de jaarlijks WOW-dag werd 
er middels een sponsorloop ruim 7.500 euro bin-
nengehaald voor een school in Haïti. Maar voor-
al werd de dag aangegrepen om de onderlinge 
band te versterken én gezamenlijk fysieke uit-
dagingen aan te gaan, zoals lasergamen, boog-
schieten en bamboetorens bouwen.

2021-2022



Musicalster Ilena toonde tijdens de talentenjacht voor 't eerst haar zang- en acteertalent op het schoolpodium.
“Ik ben al gek van theater sinds mijn zevende. Ik zag tijdens een musical mensen dansen, zingen en acteren en 
dacht: dat wil ik ook. Niet lang daarna meldde ik me aan bij het Centrum voor Musicals. Ik heb daar al veel rollen 
gehad. Ik had bijvoorbeeld de hoofdrol in het stuk De nieuwe kleren van de keizerin’ . Mijn huidige rol is die van de 
opera zingende kast in de musical Belle en het beest. Het fijne van acteren is dat je even iemand anders mag zijn. 
Het leven is zoveel leuker als je niet gewoon één persoon bent, maar lekker vaak in de huid van een ander mag 
kruipen. Ik denk dat de kinderen op school wel al wisten dat ik van zingen en acteren houd. Tijdens de pauze luister 
ik muziek en dan ben ik best expressief, maar ik had mezelf nog niet echt laten zien. Tijdens de talentenjacht heb
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Jurre tokkelde afgelopen zomer voor het eerst op 
een oude, akoestische gitaar. Inmiddels kennen we 
hem als de stoere gitarist van de rockband Barrier 
Breakers.
“Vlak voor de zomervakantie kreeg ik van mijn oma 
een oude, akoestische gitaar. Daar was ik erg blij mee, 
want een vakantievriend speelt ook gitaar. Tijdens de 
vakantie leerde hij me de basisakkoorden. Maar de 
‘doorbraak’ ontstond tijdens de kunstweken. Ik koos 
voor muziek en kwam in een groepje terecht. We zijn 
tijdens die twee weken bijna alleen maar in de studio 
geweest. Eerst was het nogal chaotisch. Maar toen we 
werden uitgedaagd om op te treden, schreven we zelf 
ons eerste nummer. Dat hebben we op het afsluiten-
de kunstfestival laten horen. Vervolgens kregen we er 
steeds meer plezier in. We schreven ons in voor de ta-
lentenjacht en wonnen die. Nog voordat we dit hele-
maal beseften werden we direct gevraagd om te spelen 
op het schoolfeest! We waren door het dolle heen. Het 
optreden op het feest was echt geweldig.

Ilena (8A) leerde incasseren

ik dat dubbel en dwars goedgemaakt met twee optredens. Ik zong het nummer Het leven is van mij uit de musical Elisabeth en deed een monoloog rondom het thema Villa 
Volta. Het is fijn om op een school te zitten waar het normaal wordt gevonden als jij jezelf wil laten zien. Bovendien ontwikkel ik me hier ook als actrice. Tijdens de dramalessen 
heb ik geleerd om te incasseren. Dat is dat je eerst de actie van je tegenspeler verwerkt voordat jij jouw tekst doet. De meesten zullen wel denken: wat een zelfvertrouwen 
heeft dat meisje, maar ik vind optreden nog altijd erg spannend. Ik durf bijvoorbeeld pas sinds kort echt naar het publiek te kijken.”

Jurre (8A) werd gitaar-hero

Noah (7A) at een kippenboutje in de Efte-
ling en staat nu op de site
“Iemand van mijn voetbalteam vroeg of ik en mijn familie zin hadden om mee 
te doen met een fotoshoot voor de Efteling. Dat leek ons wel leuk. 
In de meivakantie zijn we dan ook naar de Efteling gegaan. Het bleek te gaan 
om een shoot voor het Heldendiner, een nieuwe dinershow bij de attractie Ra-
velijn. Ikzelf ben vooral te zien in de filmpjes die op Youtube staan. Ik zit daar 
bij de hoofdrolspelers aan tafel. De hele ervaring was superleuk. Je ziet van 
dichtbij hoe een commercial wordt gemaakt en je wordt een beetje als acteur 
behandeld. Als beloning kregen we Eftelingkaartjes voor ons hele gezin! Uiter-
aard heb ik ook het menu uitgeprobeerd. De kippenboutjes zijn zalig!

Pim (7A) raakte bevriend
Tijdens de kunstweken raakte Pim bevriend met een leerling uit een an-
dere klas.
“Tijdens de kunstweken wist ik niet zo goed wat ik wilde doen. Ik koos een 
proefles drama. Tijdens de les leerde ik Tijmen kennen. Ik kende hem wel al 
van het naar school reizen met de bus; we wonen bij elkaar in de buurt. Maar 
omdat hij in een andere klas zit, durf je toch niet makkelijk contact te maken. 
Dat is nou wel het leuke van de kunstweken. Alle klassen worden door elkaar 
gehusseld en dan leer je nieuwe mensen kennen. Tijmen en ik spreken nu vaak 
af. We spelen spelletjes of we sporten. Ook reizen we nu samen naar school. 
Het naar school gaan is een stuk leuker geworden!”

Sophie (8D) was buddy
Het afgelopen jaar bracht Sophie haar pauzes door met Lucila van de 
Blauwe Bloem.
“Ik heb vriendinnen die begeleider zijn van leerlingen van de Blauwe Bloem. In 
de pauze ging ik wel eens kijken. Ik voelde me er thuis en dat moet zijn opge-
vallen. De juffrouw bij de Blauwe Bloem zei: "Volgens mij kom jij graag hier". 
Toen vroeg ze of ik buddy wilde worden van Lucila. Ik zei direct ja. Vanaf dat 
moment bracht ik één grote pauze per week door in het lokaal van de Blauwe 
Bloem. Als buddy ben je een vriend, we eten samen, praten over koetjes en 
kalfjes en spelen spelletjes. Inmiddels ziet Lucila haar als een goede vriendin. 

Momenteel spelen we wat minder. Het 
is te druk. Maar thuis oefen ik elke dag 
wel even. Ik heb een elektrische gitaar 
gekocht. Ik blijf het bijzonder vinden. Ik 
dacht altijd dat ik helemaal niet muzikaal 
was en nu speel ik in een band. Het is so-
wieso een fijn jaar voor mij. Ik ben lid van 
het licht- en geluidsteam van de school en 
ik geef bijles aan een docent. Ik leer hem 
hoe hij het animatieprogramma Blender 
kan gebruiken. Dit alles geeft me super-
veel zelfvertrouwen en naar school gaan is 
er een stuk leuker door geworden!”

Ze heeft dan misschien wel een beperking, maar dat betekent niet dat je geen 
plezier met elkaar kunt hebben. Ik vind het supergoed dat wij als Novalis College zo’n integratieklas in huis hebben. 
Je laat daarmee echt zien dat iedereen welkom is op onze school!”

Robin (V12) behaalde een 
9.8 voor zijn vwo examen 
natuurkunde, schreef een 
sf-verhaal en deed mee aan 
de natuurkunde olympiade
“Het afgelopen jaar was er een waarin het vak natuur-
kunde centraal stond. Zo heb ik met een aantal klas-
genoten deelgenomen aan de natuurkunde olympiade, 
een landelijke wedstrijd. De eerste ronde bestond uit 
een online toets. Ik wist als enige van onze klas door te 
dringen tot de volgende ronde. Ter voorbereiding op 
die ronde kreeg ik een lesbrief van 200 pagina’s. Die 
heb ik niet helemaal kunnen bestuderen, ik had immers 
ook tentamens. Ik dacht het wel te halen, maar tijdens 
de wedstrijddag bleek dat ik het had onderschat. 
Ik wist te weinig af van onderwerpen als rotaties en 
thermische dynamica. Gelukkig gaf dat geen deuk in 
mijn zelfvertrouwen, want voor het eindexamen haalde 
ik een 9.8! Verder heb ik veel tijd en energie gestoken 
in mijn eindwerkstuk. Mijn onderwerp was genetische 
manipulatie. Ik vind dat razend interessant. Technisch is 
er op dat gebied van alles mogelijk. Maar ethisch ge-
zien is het een ander verhaal. Dat verhaal verwerkte ik 
in mijn creatieve opdracht: een sciencefictionboek. In 
het verhaal zitten twee personen in de trein. De ene 
persoon is dankzij genetische manipulatie geboren met 
een fysieke en mentale voorsprong, de andere persoon 
is zonder manipulatieve ingreep ter wereld gekomen. 
Ik vertel over de bijzondere mogelijkheden die er zijn. 
Maar ik belicht ook het feit dat er een prijskaartje aan 
manipulatie hangt. De nieuwe technieken zijn waar-
schijnlijk niet voor iedereen in de zelfde mate beschik-
baar. En als we het vrij zouden laten, dan zouden er 
enorme verschillen tussen mensen ontstaan. 
Of dat wenselijk is, weet ik niet. Ik hoop die vraag later 
te kunnen beantwoorden. Misschien wel na mijn studie 
natuurkunde aan de TU Eindhoven!”

         Winter: Nadat de school paars kleurde in het kader van Paarse Vrijdag, ging vervolgens 
alle aandacht uit naar de eindwerkstukpresentaties. Hoewel slechts online te volgen, leverde het evene-
ment een lach, een traan en veel nieuwe weetjes op. Midden in de lockdown vond andermaal een online 
editie plaats van de open dag. Honderden belangstellenden zagen rondetafelgesprekken met docenten 
en leerlingen en volgden een razende reporter die kriskras door de school alle lokalen bezocht.
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Isolde: “Ik vind onze klas su-
perleuk, het is een mix van drukke 
en rustige mensen. Het belangrijkste 
is: ik voel me er veilig. Ik had op de 
lagere school maar 1 vriendin. Nu 5. 
Het is fijn om op een school te zitten 
waar zoveel mensen zijn die bij me 
passen.”

Bran: “Ook ik vind deze school een stuk 
leuker dan mijn vorige school. Het is fijn dat je 
hier zoveel met je handen mag doen. Vakken 
als smeden, houtbewerken, koken en textiel 
vind ik hartstikke cool. En creatieve technolo-
gie, daarbij moesten we een uitvinding ont-
werpen met alledaagse producten. Ik maakte 
een drone met doppen en ijsstokjes. Ik ben 
blij dat ik voor deze school heb gekozen.

Tijmen: “Ik woon in Boekel 
in een eco-dorp. Door de dor-
pelingen worden wij wel eens 
vreemd aangestaard, maar hier 
op school vinden mensen het 
heel normaal dat je in een eco-
dorp woont. In ons dorp zijn de 
huizen zelfgebouwd met na-
tuurlijke materialen en gedeel-
telijk zelfvoorzienend dankzij 
zonnepanelen en een waterre-
cyclingsysteem. We hebben zelf 
bomen geplant en verbouwen 
voedsel in een moestuin. 
Ik vind het superfijn wonen daar. 
Er wonen 30 gezinnen, er is altijd 
wel iets te doen en het is goed 
voor de natuur. Bij ons zijn au-
to’s verboden en roken mag ook 
niet. Maar het is niet zo dat we 
vreemd zijn. Ik drink gewoon fris-
drank hoor en ik krijg ook snoep.”

Bran, Isolde en Tijmen (7c)  
voelden zich thuis

Chris (7C) werd instructeur
Freerunner Chris heeft zoveel talent dat hij werd gevraagd om les te geven.
“Ik heb altijd wel iets met spannende sporten gehad. Voetballen bijvoorbeeld vond ik saai. Blijkbaar wil ik adrena-
line laten stromen. Daarom stapte ik over naar trampolinespringen. Een jaar of twee geleden ontdekte ik het free-
runnen. Dat is een sport waarbij je met allerlei sprongen en moves door de stad beweegt. Zelf maak ik graag een 
side flip, dat is een zijwaartse salto (en terwijl Chris dit zegt, vliegt hij door de gang van het Novalis). Het is het 
leukst om de sport buiten te doen. Maar om het te leren is een sporthal met matten op de vloer wel het veiligst. 
In Eindhoven heb je hallen als Commit040 op Strijp S. Daar train ik nu ongeveer anderhalf jaar twee dagen per 
week, waarvan een dag bij de talentengroep. Op zaterdag geef ik zelf les. Ik krijg daar zelfs voor betaald.

Kees (V12) verdiepte zich in 
programmeren en maakte 
muziek met een algoritme
“Het onderwerp van mijn eindwerkstuk was kunstma-
tige intelligentie. Voor mijn creatieve opdracht wilde ik 
mezelf uitdagen. Ik vind dat ik niet goed kan program-
meren, dus dat wilde ik ontwikkelen. Daarnaast heb ik 
een passie voor muziek. 
Ik speel klassiek piano en gitaar. Het leek me heel leuk 
om mijn passie en mijn uitdaging met elkaar te combi-
neren. Ik probeer namelijk zelf weleens wat te compo-
neren, maar vind dat best moeilijk. Dus stelde ik mezelf 
de vraag of er een betere manier zijn om muziek te 
maken? Kan dit via een geautomatiseerd proces? Zou 
het lukken met behulp van algoritmes?

Ik heb daarna een virtuele band gemaakt met gitaar, 
bas en drums en een programma geschreven voor de 
melodie. Daarbij maakte ik gebruik van het euclidisch 
ritme, dat is een methode die de grote gemene delers 
van alle westerse muziek gebruikt om ritmes en beats 
te genereren. Het levert in totaal meer dan 60.000 mo-
gelijkheden op! De door de computer gemaakte mu-
ziek klinkt wel een beetje robotachtig. Maar het biedt 
een prima basis om op voort te bouwen. Het gaat su-
persnel. Je drukt gewoon een paar keer op de knop 
totdat je iets ‘lekkers’ hoort. Om er echt een goed num-
mer van te maken, heb je wel nog altijd een mens no-
dig. Ik blijf dan zelf ook gewoon achter de piano zitten.  
En - wie weet - ga ik nadat ik mijn studie natuurkunde/
sterrenkunde in Nijmegen heb afgerond, nog wel naar 
het conservatorium!”

Digna (10C) onderzocht of 
gist en bacteriën geschikt zijn
om kleding mee te maken
“Het is de hoogste tijd dat we anders met onze wereld 
omgaan. We merken aan alles dat we teveel van onze 
planeet hebben gevraagd. Het klimaat is in de war, 
diersoorten verdwijnen en de lucht is vies. Toch kunnen 
we nog steeds overal tegen erg lage prijzen onnodige 
producten kopen. 
Er is een spreuk die ik bijzonder vind: ‘Nothing will safe 
the world’. Ik sta daar helemaal achter. Ik koop geen 
fast fashion, maar kies voor tweedehands kleding. Ik 
eet geen vlees, gebruik zo weinig mogelijk eieren en 
zuivelproducten en red zelfs fruitvliegjes in nood.

Voor mijn eindwerkstuk heb ik een onderwerp gekozen 
dat hierbij aansluit. Ik onderzocht of het mogelijk is om 
kleding te maken van micro-organismen en biofabri-
cage zoals schimmels, bacteriën en gist. Deze eencelli-
ge organismes kun je laten groeien op een bodem van 
groene thee en suiker. Dat levert na verloop van tijd een 
velletje op dat iets weg heeft van een mensenhuid. 

Het is wel een delicaat proces. Het is zoeken naar de 
balans. Als je teveel suiker gebruikt gaat de cel kapot. 
Bij de juiste verhouding zou je na twee weken al een 
laag kunnen hebben die dik genoeg is om te bewerken. 
Mijn idee is om in een groot bassin, een badkuip of 
een opblaasbaar zwembad grotere lappen te creëren 
en daarvan een eigen kledinglijn te maken. Er zijn wel 
nog wat problemen. Waarschijnlijk zit er een geur aan 
en als het regent, smelt je kledingstuk.”

     Lente: Na een lange en       
                  stille periode 'brak in maart de zon weer 
door'. Eerst werd er nog wat onwennig carnaval 
gevierd. Maar tijdens de kunstweken vonden de 
leerlingen elkaar sinds lange tijd weer eens echt. 
Er werd gezamenlijk getimmerd, genaaid, ge-
schilderd en geacteerd. Een groot deel van de 
leerlingen nam ook deel aan Koloniale Sporen en 
publiceerde fantastische interviews.

2021-2022
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Bye Bye!
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            in vogelvlucht
In april volgde tweemaal een volle aula. Eénmaal 
tijdens de paasviering, die een bijzonder karak-
ter had vanwege de aanwezigheid van zowel een 
Russische als een Oekraïense leerling. Eénmaal 
tijdens de bruisende talentenjacht, waar 12 acts 
met luid applaus werden beloond. Daarna volg-
den -als slagroom op de taart- nog de eerste edi-
tie van het lentefestival, de eindexamenstunt en 
het gala. (Van alle activiteiten staan verslagen op 
novalis.nl, onder het kopje actueel.

2021-2022

Ik legde het boek weg en bewandelde mijn eigen pad 
van liefdevol onderwijs. Ik heb altijd tussen de kinderen 
gezeten. Meewerkend toonde ik de handelingen. De 
kruk naast me, de praatstoel, werd telkens door andere 
leerlingen bezet. In mijn klas wordt altijd veel gepraat. 
Als de vingers werken, dan bewegen ook de monden. 
De leerling die naast me zat moest altijd een verhaal 
kwijt. Hoe dichter de kruk bij de mijne, hoe persoonlij-
ker het verhaal. Zo leerde ik heel veel over de kinderen. 
Ik kan nu aan elk kind zien of de pubertijd nog moet 
beginnen, bezig is, of al is doorlopen.
Ik ben ervan overtuigd dat kunstvakken essentieel zijn 
in het onderwijs. Na een uur stampen tijdens wiskunde 
of Frans, is het goed om even de andere hersenhelft 
actief te laten zijn. Het is als het ware de wind onder de 
vleugels. Je stijgt op en dan kan je het uur erop er weer 
tegenaan. Ik hoor regelmatig van collega’s dat leerlin-
gen zo opgewekt bij ze binnenstappen, als ze daarvoor 
les bij mij hebben gehad. Met diezelfde opgewektheid 
ga ik dit jaar de zomer in.”

“Bijna vijftien jaar geleden kwam ik als vervangende 
dramadocent binnen bij onze school. Ik werkte toen 
bij het CKE, speelde in trainingen voor bedrijven en 
maakte voorstellingen met ex-daklozen. Werken met 
pubers was niks voor mij, daar was ik van overtuigd. Ik 
dacht: laat ik het toch maar proberen, dan weet ik het 
daarna zeker. Het pakte anders uit. Hoewel het begin 
best pittig was, merkte ik al snel dat ik door middel 
van drama een prima band met de leerlingen kon op-
bouwen. Ik genoot van zowel de dramalessen als de 
toneelperiodes. Tijdens de dramalessen werk je echt 
aan persoonlijke groei van de leerlingen. Ze leren emo-
ties herkennen en ermee omgaan. Hun plankenkoorts 
overwinnen, presenteren en in de huid van een ander 
kruipen. Dat is allemaal heel nuttig voor je leven, maar 
ook voor je prestaties op school. Ook al zijn het kleine 
stapjes. De grote stappen werden gezet tijdens de to-
neelperiodes. Met een klas werk je dan drie weken on-
afgebroken aan één voorstelling. De eerste twee weken 
zijn er ook nog andere lessen. De laatste week echter 
is superintensief. Van half negen tot half vier werkt de 
klas aan de voorstelling om op vrijdag het eindresultaat

novalis.nl

‘Verliefd op de klas' Betty van den Broek kon tijdens een toneelperiode  soms verliefd worden op een klas.  

Sommige mensen overleefden de reis niet

Twee bezige bijen verlaten deze zomer de korf en 
nemen afscheid

ben met plannen en organiseren of door bijvoorbeeld 
autisme tegen andere problemen aanlopen. Ook hier 
werk ik aan persoonlijke ontwikkeling, zij het een-op-
een. Ik vind het fijn als ik het verschil kan maken. Dat 
iemand zich wat prettiger voelt op school.
Afscheid nemen valt me zwaar. Ik heb een heerlijke tijd 
gehad, vooral omdat deze school zo bij me past. Nu 
is het tijd om te genieten. Ik ga lezen, muziek maken, 
reizen en... nog heel vaak aan jullie terugdenken!”

Olivier, Floris, Joep en Tobias gingen op bezoek bij Theo 
Thunjanan. De sfeer zat er meteen in toen ze zijn giganti-
sche collectie actiepoppen zagen. De verhalen van de op 
Sumatra geboren Theo lieten de leerlingen beseffen hoe 
goed ze het hebben.
Waar bent u geboren?
‘Ik ben aan het eind van de Tweede Wereldoorlog op Su-
matra geboren. Daarna ben ik naar een Moluks eiland ge-
gaan, waar ik opgroeide bij mijn stiefvader, die van Molukse 
afkomst was. Mijn moeder had drie mannen; ik had in totaal 
tweeëndertig broers en zussen. Ik was een van de oudsten.’ 

Wanneer kwam u naar Nederland?
‘In 1951, ik was toen zes jaar, ging ik in twee maanden tijd 
met een koopvaardijschip naar Nederland. Op die boot was 
het vreselijk. Je kon zeeziek worden en ik sliep er niet op een 
echt bed. Sommige mensen overleefden de reis niet en wer-
den overboord gegooid. Ik moest tijdens de reis op mijn zus-
je en twee broertjes letten. Maar ik was pas zes. Dat was een 
hele klus. Een keer is mijn zusje bijna overboord gevallen.’  
Hoe was het leven in Nederland?
‘Het leven in Nederland was zwaar. We leefden samen met an-
dere families in kampen en hielpen elkaar. We waren arm en 
soms moest je wel een uur lopen voor de boodschappen. 
Ik herinner me nog dat we met een kar of slee bij verschillende 
boeren eten gingen halen.’

Ging u naar school?
Vanaf 7 jaar moest ik naar school. Alleen wa-
ren er een paar problemen. Ik kende de taal 
niet. Ook werd ik af en toe gepest. Althans dat 
werd geprobeerd, maar dat liet ik niet gebeu-
ren. Ik heb namelijk op taekwondo gezeten. 
De pesters hadden geen kans. Later koos ik 
een technische studie. Kinderen van Molukse 
afkomst mochten niet naar hoger onderwijs; 
er was niet veel te kiezen. In feite was ik geen 
Molukse jongen, maar mijn stiefvader wel en 
daarom werd mijn hele familie gezien als een 
Molukse familie.’

(Op de website www.inmijnbuurt.org kun je 
ook nog zeven andere interviews lezen.)

Carla de Werk: "Kunstvakken 
zorgen voor de wind onder de 
vleugels."

Toen één van mijn kinderen thuiskwam met een brief 
van school en ik las dat er een vacature voor een textiel-
docent was, trok ik de stoute schoenen aan. Ik zei dat ik 
best wilde invallen, maar niet wist hoe ik les moest ge-
ven. De toenmalige rector antwoordde: Natuurlijk weet 
je dat wel. Je hebt toch twee kinderen? Begin maandag 
met werken en start volgend jaar met de lerarenoplei-
ding. En zo vloog ik die maandag erop door de aula. 
Vol spanning. Natuurlijk waren de eerste dagen span-
nend. Ik werd getest. De kinderen ontweken mijn blik, 
vroegen of ik weleens op een bezemsteel vloog en in-
formeerden naar het aantal rokken dat ik droeg. Ik ant-
woordde met grapjes. Ondertussen werkten mijn han-
den door. Na een tijdje kreeg ik een certificaat van de 
leerlingen. ‘Geslaagd’ stond erop, ik was geaccepteerd. 
Vanaf dat moment heb ik een heerlijke tijd gehad. In de 
avonduren volgde ik de kunstacademie. Overdag gaf 
ik les. Ik had een boek over opgroeien: De geschiedenis 
van de adolescent. Ik las het en ik verbaasde me erover 
dat er één woord ontbrak: liefde.

te kunnen laten zien. Bijna altijd begint zo’n periode 
een beetje rommelig. Leerlingen weten nog niet goed 
wat hen te wachten staat en ik moet de klas leren ken-
nen. Ik koos ervoor om zoveel mogelijk verantwoor-
delijkheid bij de leerlingen te leggen. De keuze voor 
het stuk bijvoorbeeld. Met inspraak neemt ook de be-
trokkenheid toe. Dan breekt er een bijzondere periode 
aan. De leerlingen stuwen elkaar tot grote hoogtes, ze 
stellen voor om dansjes of muziek aan het stuk toe te 
voegen, spreken er anderen op aan als die de tekst niet 
kennen. Je ziet in die week de klas totaal veranderen. 
Er ontstaan nieuwe vriendschappen, er ontstaat een 
eenheid en de energie is voelbaar. Het klinkt gek, maar 
ik word dan altijd een beetje verliefd.  Ik vind het prach-
tig om te zien hoe de leerlingen tijdens deze drie we-
ken groeien. Je kan je voorstellen dat zo’n periode ook 
voor mij intens is. Ik moest na elke periode een week 
wat op adem komen. Een aantal jaar geleden dacht ik: 
ik kan niet meer voldoen aan de hoge eisen die ik ook 
aan mezelf stel. Toen was het tijd voor een nieuwe rol, 
in de zorg. Sinds een paar jaar begeleid ik leerlingen die 
niet zo fijn in hun vel zitten,  moeite heb-       

“Stilzitten staat niet in mijn woordenboek. Toen ik 17 
jaar was en mijn diploma had behaald, ging ik direct 
werken. Eerst als administratief medewerkster, daar-
na als tandartsassistente en later in een modewinkel. 


