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school voor denkers, doeners, 
creatieven, techneuten, fijnproevers, 
rekenwonderen, taalvirtuozen 
en dus ook voor jou
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Na twee jaar is het dan eindelijk weer 
mogelijk: een gezellige, drukke open 
dag. Een dag vol ontmoetingen.  
Met elkaar, met ons onderwijs, met 
onze creatieve lokalen en dat allemaal in 
onze duurzame gebouwen. Wij keken er 
naar uit. In het vrijeschoolonderwijs zijn 
omzien naar elkaar én elkaar in het vizier 
hebben enorm belangrijke pijlers.  
We vinden het dan ook leuk om je weer 
te kunnen zien!
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voortgezet vrijeschoolonderwijs 
voor vmbo-t,  havo en vwo !

Horen, zien, ruiken, proeven en voelen tijdens onze open  dag

Creatief met cijfers   Pag. 4

Als je dit leest, is de open dag waarschijnlijk al geschiedenis. Nog even terugkijken? 
Download dan de open dag-app in de appstore. 

Misschien ben je al wel eens bij ons op 
school geweest. De afgelopen twee jaar zijn 
daar sporadisch mogelijkheden toe geweest. 
Vorig schooljaar konden we tijdens de open 
informatieavond bijvoorbeeld een beperkt 
aantal ouders ontmoeten. Ook was er een 
beperkt aantal minilessen voor basisscholie-
ren. Maar de open dag was – net als die van 
het jaar ervoor – online.

We hebben elkaar gemist
Hoewel de online open dag druk werd 
bezocht, hebben we de belangstellende be-
zoekers van onze school behoorlijk gemist. 
Volgens ons was dat gevoel wederzijds.  
Dit jaar konden we tijdens onze infoavond 
op 8 november de deuren weer wagenwijd  
openzetten. Dat leverde een ware stroom 
aan bezoekers op! Maar liefst 450 bezoe-
kers kwamen – vaak voor het eerst – kennis 
maken met het Novalis. Ze lieten zich infor-
meren door de schoolleiding en rondleiden 
door onze leerlingen langs de smidse, het 
theaterlokaal, het kooklokaal en het hout- 
atelier. De week erna maakten nog eens 135 
basisscholieren uit de regio nader kennis 
met ons onderwijs tijdens de minilessen- 
middag. De belangstelling voor het vrije-
schoolonderwijs zit duidelijk in de lift!

Zintuigprikkelend 
Het Novalis College moet je beleven! Het 
vrijeschoolonderwijs moet je namelijk zien, 

Leuk je weer te zien!

Kennismaken  
met het Novalis 
tijdens minilessen
 
Op 1 februari vinden er weer minilessen 
plaats. Deze middag is vooral bedoeld voor 
leerlingen die nu niet op een vrije basis-
school zitten. 
Onze leerlingen laten de mooiste lokalen 
zien, zoals het lokaal voor houtbewerking, 
de smidse, het dramalokaal en het kooklo-
kaal. Je mag tijdens deze rondleiding alles 
vragen! Daarna maak je kennis met vrije- 
schoolonderwijs tijdens lessen Frans, Duits 
Nederlands, biologie, geschiedenis, schei-
kunde of drama. Wil je een miniles bij-
wonen? Geef je dan nog snel op via onze 
website!

Meer informatie over het onder-
wijs, de school, de minilessen en 
aanmelden? Op novalis.nl vind je 
veel antwoorden op je vragen.

Voor extra informatie kun je elke 
doordeweekse dag tot 16.00 uur 
bellen: 040-2969310
Je vragen mailen mag ook: 
post@novalis.nl

voelen, ruiken, horen en proeven. 
Het onderwijs – gericht op hoofd, hart en handen – prikkelt alle 
zintuigen. De leraren vertellen verhalen en de leerlingen leren alles 
wat nodig is om een diploma te halen én ontdekken hun talenten. 
Tijdens dit proces van persoonlijke groei worden podia beklom-
men, taarten gebakken, natuurlijke materialen hervormd, liederen 
gezongen en bergen bedwongen. Leren op het Novalis, dat moet 
je gewoon doen!

Online
Maar vooruit. Wij begrijpen natuurlijk ook dat we leven in een 
moderne tijd. Niet voor niets bieden we al een aantal jaar vakken 
aan als creatieve technologie, waarin we traditionele ambach-
ten verbinden met moderne technieken. Zo waren we tijdens de 
pandemie ook uitstekend in staat om onze informatievoorziening 
online aan te bieden. Dat heeft een aantal fantastische filmpjes 
opgeleverd. Als je na je bezoek nog niet bent uit gekeken op onze 
fijne school, dan kun je op onze website terecht voor nog veel 
meer informatie. Bekijk bijvoorbeeld onze filmpjes over smeden, 
creatieve technologie, scheikunde en hoofdonderwijs en zie hoe 
onze school een podium biedt aan talent!



 

 

‘Bouwen aan een veilige basis’
De eerste schooldag van een 7e klasleerling is 
superspannend. Een nieuw gebouw, bijzondere 
vakken en natuurlijk veelal onbekende klasgeno-
ten. Gelukkig staan onze mentoren voor je klaar 
om je warm te onthalen en jou te begeleiden bij je 
ontdekkingsreis. De mentor is een spil in de bege-
leiding van de leerlingen, zodat ze na de schooltijd 
op het Novalis goed voorbereid zijn op de volgen-
de fase in hun leven. Jeanette Saris (mentor 7A) 
vertelt hoe jouw reis op het Novalis begint.

“Aan het einde van jouw laatste basisschooljaar 
plannen we een ontmoetingsdag. Dan doen we iets 
leuks samen. Ik maakte met mijn klas bijvoorbeeld een 
verjaardagskalender. We waren creatief bezig en heb-
ben elkaar al een beetje leren kennen. De eerste echte 
schooldag is daardoor minder spannend.

Tijdens de eerste schooldag starten we met een ge-
zamenlijke activiteit met alle leerlingen in onze aula. 
Daarna gaan we snel naar ons lokaal. Daar brengen 
we de rest van de dag door. Ik koos er bij aanvang van 
dit jaar voor om een verhaal te vertellen: De zoon van 
woordbouwer van Frank Herzen. In dat verhaal krijgt 
een jongen die op reis gaat van zijn vader een kistje 
met letters mee. Dat is erg toepasselijk. In de 7e klas 
staan de ontdekkingsreizen namelijk centraal en speelt 
fantasie nog een grote rol. Ook de leerling gaat op 
reis en ontmoet nieuwe klasgenoten, leraren, vakken 
en omgevingen. De jongen in het verhaal vormt met 
zijn letters woorden, die ook voor ons betekenis heb-
ben: compassie, vertrouwen, wijsheid.

Na de eerste dag gaan de leerlingen zelf op reis. 
De eerste hoofdonderwijs  periode wordt verzorgd 
door de  mentor. Zo zie je jouw leerlingen vier weken 
lang elke ochtend gedurende twee lesuren. Dat is 
heerlijk. Ze maken zoveel mee, hebben zoveel te ver-
tellen en te vragen. De rol van de mentor, om de leer-
lingen thuis te laten voelen, is fantastisch. Ze stellen 
vragen over het periodeschrift of een enkeling is bang 
dat hij niet creatief genoeg is. Ik probeer ze gerust te 
stellen door te zeggen dat het normaal is dat de eer-
ste periode een spannende is. Creatief? Je hoeft geen 
Rembrandt te zijn om je creativiteit te kunnen uiten. 
In tegendeel, creativiteit ga je ontwikkelen. Het thema 
van onze eerste hoofdonderwijsperiode was poëzie.  
In diverse vormen zoals rap, sonnet, elfje en limerick 
vertellen de leerlingen over wat hen bezighoudt en 
geeft dit hen de gelegenheid om hun gevoel te uiten. 

Het fijne van deze ‘vormingsperiode’ is dat de band 
met de klas heel hecht wordt. De leerlingen merken 
dat ze bij de mentor zichzelf kunnen zijn. Dat levert 
prachtige, ook vaak heel persoonlijke gesprekken op. 
De laatste tien minuten van elke les krijgt de leerling 
die daaraan behoefte heeft ruimte voor een gesprek.  
Na deze eerste periode blijf ik de klas natuurlijk elke 
week zien tijdens het mentoruur. Met de klas volg 
ik dan vooral het ritme van de seizoenen. Ik vertel 
verhalen passend bij de Michaëltijd of de adventtijd, 
luister naar hun ervaringen en blijf beschikbaar voor 
persoonlijke ontmoetingen. 

Eind oktober gaan we op werkweek. We zijn dit jaar 
naar Bergeijk gefietst en hebben bij het ’t Koetshuis 
gewerkt in de natuur. Tijdens die week leerde de klas 
dat het fijn is om in de natuur te werken, iets voor 
een ander te doen en om samen te werken. Vanaf dat 
moment is de groep een echte klas. Het is mooi om 
een fundering te bouwen, een veilige startbasis te bie-
den van waaruit de leerlingen de komende jaren hun 
schoolloopbaan vorm kunnen geven.”

Aan de hand van de mentor op ontdekkingsreis
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Hoe vinden de leerlingen dat 
het gaat…? 
Aïsa, Cato, Hannah, Anne en Anna zijn leerlingen in  
de mentorklas van Jeanette Saris. Ook zij blikken terug 
op een fijne kennismakingsperiode.

Cato: “Ik was altijd al creatief en ik maak kleding. 
Dus ik dacht dat ik niks nieuws zou leren. Maar 
tijdens de eerste les handvaardigheid kwam ik 
erachter dat ik op een verkeerde manier naaide. 
Nu ken ik de juiste manier en dat gaat veel be-
ter! Ik vind het fijn dat je ook soms mag twijfelen 
en dat de mentor dan naar je luistert en je pro-
beert te helpen. Die aandacht is echt fijn!” 

Aïsa: “De eerste weken waren superspannend. 
Maar ik heb veel vrienden gemaakt. De mensen 
zijn aardig. Vooral het schoolkamp was leuk. We 
deden alles samen en hebben veel spelletjes 
gedaan. Wat vooral fijn is, is dat je hier alles kunt 
zeggen tegen de leraren en vooral ook tegen 
onze mentor.”  

Hannah: “De manier waarop je hier op school 
start, is echt fijn. Doordat we veel samen doen 
met de klas, is er een leuke band ontstaan. 
Natuurlijk zijn er groepjes. Maar dat is normaal. 
De mentor zei eens: Niet iedereen is hetzelfde, 
hoe mooi is dat! Ik denk dat we ons allemaal vrij 
voelen om onszelf te zijn.”

Anne: “Ik moest wennen aan handen schudden 
en aan het opzeggen van de spreuk. Inmiddels 
ken ik die uit mijn hoofd. Ik heb op een be-
paald gebied wat hulp nodig bij het leren. Op 
de basisschool wisten ze niet goed hoe ze mij  
konden helpen. Ik dacht dat dat hier ook zo zou 
zijn. Maar ik heb het gewoon besproken met de 
mentor. Nu krijg ik hier de juiste hulp.”

Anna: “Het leuke van deze school is dat iedereen 
anders is en dat iedereen elkaar respecteert. Ook 
is het fijn dat de leraren je willen begrijpen en 
niet alleen les geven in hun vak. Er is vooral ook 
interesse in mij als persoon.”

*Hoofdonderwijs? 
Iedere schooldag begint met twee uur hoofdonderwijs. Daarin staat één thema, gedurende vier weken 
centraal. Hoofdonderwijs is ontwikkeling in de volle breedte. Hierbij komen thema’s als sterrenkunde, 
ontdekkingsreizen, de middeleeuwen, poëtica, wiskunde, scheikunde en natuurkunde aan bod. Je belicht 
een vak of thema vanuit vele kanten en in de vaklessen ga je die stof oefenen en automatiseren. Van elke 
hoofonderwijsperiode maak jij je eigen lesboek op jouw manier met de inzet van jouw vaardigheden.

*
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Creatief met hout,  
ijzer, klei en lange 
vingers

dustrie erg vervuilend is en bovendien voor slechte 
arbeidsomstandigheden zorgt. Tijdens mijn onderzoek
stuitte ik op Scoby, een nieuwe techniek waarbij je 
bacteriën en gisten laat samenwerken. Het resultaat is 
een biologisch afbreekbaar leer. Ik heb allerlei proefjes 
gedaan met als resultaat iets wat je bioleer kan noe-
men. Het stinkt wel een beetje en kan nog niet tegen 
regen. Maar ik hoop dat we in de toekomst kleding 
dragen van biotextiel. Zodra we het niet meer dragen, 
gooien we het in de natuur, die het afbreekt tot voe-
dingsstoffen voor planten en bomen!”

Tess (12A): AIDS in de jaren 80
“Vroeger schreeuwden mensen tegen de politie: ‘Pas 
op! Ik heb AIDS’ om niet gearresteerd te worden. 
De voorlichting in de jaren 80 was vooral gericht 
op angst. Is dat nog zo? Ik deed straatinterviews en 
ontdekte nog veel onwetendheid, angst en discrimina-
tie rondom dat onderwerp. Ik sprak zelfs mensen die 
zeiden hun vrienden te willen ontwijken als zou blijken 
dat ze besmet zijn. En dat terwijl er prima medicijnen 
zijn en het niet zomaar over te dragen is.”

Lisa (12A): Waardoor krijgen steeds meer jongeren 
een sociale angststoornis?
“Even naar de supermarkt gaan, de dokter bellen of 
een presentatie geven voor tientallen mensen. Voor 
veel mensen is dat de normaalste zaak van de wereld. 
Maar voor bijna 5 procent van de jongeren geldt dit 
niet. Ze hebben last van een sociale angststoornis.  
Het aantal neemt bovendien toe. Ik wilde onderzoe-
ken hoe dat kan. Ik stuitte in mijn onderzoek op aller-
lei mogelijke oorzaken. Corona, de sociale media, de 
telefoon kunnen in de hand werken dat jongeren zich 
geïsoleerd voelen en kampen met een laag zelfbeeld.” 

Eveline (12B): Hoe ziet de ontwikkeling van water-
stofauto’s er uit?
“Het gas raakt op en de benzineprijzen stijgen. Had je 
nu maar een waterstofauto. Ik onderzocht of we in de 
nabije toekomst met een waterstofauto naar ons werk 
kunnen. Ik kwam er achter dat er nogal wat obstakels 
zijn. Zo is waterstof in grote hoeveelheden te produce-
ren, maar dit gebeurt vaak niet met groene energie.”

Tijl (12A) ‘Desinformatie vroeger en nu
“Ik heb onderzoek gedaan naar fake news, com-
plottheorieën en onware propaganda. Het blijkt van 
alle tijden te zijn. Het Orakel van Delphi, de Donatio 
Constatini, (de aflatenhandel) Stalin en pizzagate (een 
complottheorie rondom Hillary Clinton; allemaal nep! 
We hebben nu te maken met heel veel nepnieuws. Dat 
komt ook doordat de technieken steeds verbeteren. 
Je kan er weinig tegen doen, behalve ontkrachten en 
bestrijden. En natuurlijk kan je als nieuwsontvanger 
ervoor zorgen dat je nieuws via de goede bronnen 
tot je neemt. Als er iets is wat we op school hebben 
geleerd ter voorbereiding op ons werkstuk, dan is het 
dat: herken de goede bronnen.”

Leerlingen klaar voor de volgende reis  

Eindstation  vol  
indrukwekkende 

presentaties

Op het Novalis ontwikkelt de leerling zich van ont-
dekkingsreiziger tot jongvolwassene die stevig in 
de schoenen staat en zijn plaats in de wereld kent. 
Tijdens de eindwerkstukpresentaties in december 
toonden de eindexamenkandidaten aan dat ze 
klaar zijn voor een nieuwe reis. 

Chemische tuinen, fake nieuws, angststoornissen 
en fast fashion, een greep uit de bonte verzameling 
onderwerpen van de eindwerkstukken van onze havo- 
en vwo-leerlingen. Onder begeleiding van een leraar 
deden de leerlingen ruim zes maanden lang onder-
zoek naar een onderwerp naar keuze. Ze schreven een 
lijvig verslag en werkten aan een creatieve opdracht. 
In december vormde de mondelinge presentatie het 
slotstuk van deze pittige, maar interessante exercitie. 
Ten overstaan van ouders, leerlingen en leraren ver-
telden de leerlingen over hun onderwerp. Zo werd 
het publiek getrakteerd op lezingen rondom vragen 
als: Welk effect heeft stikstof op het heidelandschap? 
Wat schuilt er achter de fast fashionindustrie? Hoe ziet 
het voedsel van de toekomst eruit? Hoe maak je een 
kinderboek over emoties? Ook de creatieve opdrach-
ten waren verrassend: zelfontworpen kledingstukken, 
zelfgeschreven boeken, schilderijen, 3d-objecten en 
een computergame over een kat... met 9 levens!

Awira (11A): Wat is de toekomst van fast fashion?
“Ik vroeg me af hoe winkels een T-shirt van 5 euro 
kunnen verkopen en toch winst maken. Ik ging op 
onderzoek en las over de lagelonenlanden en sociale 
en milieuproblemen die daar spelen. Ik ontdekte dat 
er ook ultrafast fashion is, waarbij productie pas wordt 
gestart als er vraag is gecreëerd. Wij consumenten we-
ten er wel van, maar de kleding is toegankelijk, sociale 
media verleiden je en we krijgen een lekker gevoel als 
we iets goedkoops aanschaffen. Hoe erg het ook is, bij 
de consumenten krijgt duurzaamheid geen prioriteit. 
Het wordt dus alleen maar erger.”

Job (11A): Hoe maak je een mooie 2-d platform- 
game voor jongeren van mijn leeftijd?
“Ik game graag en wilde onderzoeken hoe je een plat-
formgame maakt. Ik kwam erachter dat het spel mak-
kelijk moet zijn, maar ook weer niet te gemakkelijk.  
Verder moet het uiterlijk mooi zijn. Maar het belang-
rijkst is dat het spel goed werkt. Met het programma 
Scratch maakte ik Parcours Cat, een game waarbij een 
kat een kroon moet vinden en daarbij allerlei obstakels 
moet overwinnen. Uiteraard heb je negen levens!”

Jip (11B): Fantasie en de ontwikkeling van kleuters
“Mijn werkstuk gaat over de fantasie van de kleuters in 
relatie tot hun ontwikkeling. Ik vind dit interessant om-
dat ik de Pabo wil gaan doen. Ik heb ontdekt dat kleu-
ters hun ervaringen verwerken tijdens het vrije spel. 
Voordat ze naar de basisschool gaan, spelen ze ineens 
vaak schooltje. Als ze een keer bij de huisarts zijn 
geweest, dan spelen ze doktertje. Ook doen ze gedrag 
van volwassenen na. Als je iets weggooit, dan doen zij 
dat ook. Ik heb gesproken met een kleuterjuf van de 
vrijeschool en dit gaf me veel interessante info.”

Digna (11A): Scoby
Met mijn werkstuk ben ik de wereld van de microben 
ingedoken. Ik heb onderzocht wat deze micro-orga-
nismen voor ons kunnen doen. Kunnen we er kleding 
van maken? Ik vind dit belangrijk, omdat de kledingin-

Een van de redenen om voor het Novalis te kiezen,  
is het aanbod van creatieve en ambachtelijk/
technische vakken. Tijdens onze open dag staan 
alle lokalen open. Onze fotograaf nam alvast een 
kijkje en bezocht het houtatelier, de smidse, het 
boetseerlokaal en de keuken. Dat laatste bezoekje 
smaakte zo lekker, dat hij het recept meenam en 
een plek gaf op de achterkant van deze krant!

Joëlle (7 E): “ 
Ik maak een mes 
van hout. 

Sid (7C): “Ik maak 
een vis van klei. 
Eigenlijk hebben we 
nu tekenles, maar 
de docent vond dat 
we maar eens een 
3D object moesten 
maken. Ik vind het 
fijn als we creatieve

Moena (7 E): “Ik ben een blad aan het smeden. Dat is 
best moeilijk. Eerder maakten we een S-Haak. Dat was 
ook moeilijk, maar daarbij hoefde je niet zo precies te 
werken. Met dit blad, waarin je nerfjes moet maken, 
moet je veel nauwkeuriger te werk gaan. Ik vind het 
leuk, maar soms vind ik twee uur lang in dit lokaal 
staan wat lang. Er is teveel lawaai om te kunnen klet-
sen en je moet het ijzer smeden als het heet is. Let-
terlijk dus. Het is wel fijn om je hoofd leeg te maken 
en je op te laden voor de volgende les. En je doet het 
natuurlijk ook voor het resultaat!”

Als eerste maakte ik een ontwerp, daarna ging ik 
zagen en vijlen en ten slotte met verschillende schuur-
papiertjes schuren. Ik vind het cool om te doen, vooral 
ook omdat je het resultaat echt kunt zien. Ook is het 
een fijne les om tussen je theorievakken te hebben. Je 
kunt het vak dat je ervoor had een beetje verwerken 
en je bent daarna ontspannen genoeg voor een nieu-
we theorieles. Ook mogen we tijdens de les gezellig 
praten. Maar er moet wel worden gewerkt!”

vakken hebben. Je hoeft even niet op te letten en bent 
lekker met je handen bezig, Maar je leert ook allerlei 
technieken en omgaan met hulpmiddelen.”

Gaia (9C): “Ik kook thuis al heel veel, maar toch vind ik 
de kooklessen op school leerzaam en gezellig. Je leert 
allerlei nieuwe gerechten maken. Tijdens koken werk 
je altijd met iemand samen. We leren technieken aan 
en leren over gezonde voeding. We eten het aan het 
einde van de les gezamenlijk op. Ik vind het fijn dat de 
les een fijne break van de dag is. We kunnen ontspan-
nen praten en zijn daarna klaar voor de rest van de 
dag.” Wil je ook smullen? Zie pagina 4.
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Aanmelden voor de minilessen 
op 1 februari: 

 NOVALIS.NL

Creatief met cijfers en letters
Wie denkt dat we alleen maar creatief zijn in onze 
ateliers heeft het mis. Ook tijdens de vaklessen 
mag jij je fantasie de vrije loop laten. Wiskunde, 
geschiedenis en grammatica saai? Echt niet!

Wiskunde met kampvuur
Een van de boeiendste wiskundeperiodes is het land-
meetkamp. Samen met je klas breng je dan een stuk 
grond in kaart. Dat doe je door met ambachtelijke 
meetinstrumenten zoals theodolieten, jalons en pris-
ma’s, hoogte- en hoekmetingen uit te voeren. 
Eén leerling schreef daarover het volgende: “Toen ik 
hoorde dat we op landmeetkamp gingen en dat we 
dus drie dagen alleen maar wiskunde gingen doen, 
had ik er echt helemaal geen zin in. Wie gaat er nou 
graag drie dagen alleen maar bezig zijn met wiskun-
de? We hebben tijdens het kamp met verschillende 
apparaten gewerkt om hoeken en hoogtes te meten 
en om gedetailleerd te meten. Wij zaten op een loca-
tie waar we een vuurtje mochten stoken ‘s avonds.
Dat was erg gezellig. Achteraf gezien was het wel een 
leuk kamp, ondanks de vele uren die we bezig waren 
met wiskunde!” 
Grammatica pim-pam-pet
De eindopdracht van de hoofdonderwijsperiode 
grammatica (8A) bestond uit het maken van een lap-
book, bestaande uit spelletjes, uitleg en oefeningen. 
“Hoezo is grammatica saai? Echt niet!”, zegt leraar Fay 
van Stiphout.
De leerlingen verzonnen spelletjes rondom grammati-
cale onderwerpen zoals het ontleden van zinsdelen
of het benoemen van woordsoorten. “Denk aan 
bordspellen en memory-achtige spellen. Een groepje 
maakte bijvoorbeeld een pim-pam-pet spel. Op de 
opdrachtkaartjes stonden de woordsoorten, zoals 
rangtelwoorden of bijvoeglijk naamwoorden”, licht Fay 
van Stiphout toe. Volgens Fay is dit een beklijvende 
manier van leren. “Grammatica kan heel saai zijn. 
Een toets over dat onderwerp geeft vaak stress. 
Ik sluit de periode dan ook liever af met deze creatieve 
opdracht. De leerlingen willen een mooi en speelbaar 
spel maken. Dan stellen ze vanzelf allerlei vragen. De 
kennis die ze zo vergaren, blijft hen veel langer bij.” 

Ingrediënten (2 personen) 
1 eetlepel amandelen, 60 ml verse slagroom,  
20 gram kristalsuiker, 60 gram mascarpone,  
40 gram lange vingers, 25 ml koude koffie ( je kan  
ook oploskoffie gebruiken), cacaopoeder,  
25 gram rood fruit, (kers, framboos, aardbeien,  
bosbessen, bramen; vers of uit de diepvries). 

Werkwijze
□ Kook water voor de oploskoffie (ongeveer voor 
een kopje). Laat de koffie afkoelen in een kom. 
□ Hak de amandelen in stukjes.
□ Verhit een koekenpan zonder olie of boter en roos-
ter de amandel in 2 minuten goudbruin. Laat afkoelen 
op een bord.
□ Klop de slagroom stijf met de suiker. 
□ Roer de mascarpone los en spatel voorzichtig 
door de slagroom. 
□ Breek de lange vingers in grove stukken en doop 
in de koude koffie. Niet te lang, anders vallen ze uit 
elkaar, maar ook niet te kort, want dan blijft 
de binnenkant droog.
□ Verdeel de helft van de lange vingers gelijkmatig 
over de bodem van de 2 glazen tot een strakke laag. 
□ Verdeel de helft van het rode fruit over de lange 
vingers.
□ Verdeel de helft van het mascarponemengsel over 
het fruit en strijk glad. 
□ Zeef de cacaopoeder erover. 
□ Herhaal de stap met de lange vingers en het 
mascarponemengsel voor een tweede laagje. 
□ Garneer als laatste met het rode fruit en het 
amandelschaafsel. 

Maquette van een middeleeuws dorp
Pleun en Pien uit 8D genieten tijdens de creatieve 
vakken en vinden het ook leuk als ze tijdens andere 
vakken creatief worden uitgedaagd. Pleun: “Het is 
gewoon leuk dat je ook in andere vakken 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 geschiedenisles. We mochten een 
middeleeuws dorp maken. Dat mocht een tekening 
zijn of een verhaal.” Pien: “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 veel van geleerd!”

Tiramisu uit  
een glaasje!
Heb je na je bezoek aan 
ons kooklokaal ook trek 
gekregen? Hier een feeste-
lijk recept van onze kook-
leraren om thuis uit te 
proberen

  
Nog even dit: Waarom 
heet de 1e brugklas 
7e klas? 
Om eerlijk te zijn, is dat een dingetje dat stamt uit 
een ver verleden. De vrijeschool bestaat namelijk al 
meer dan 100 jaar. We tellen vanaf de kleuterklas 
en als je dan doortelt, begint de middelbare school 
met klas 7. Na twee weken weet je niet beter...
Ook goed om te weten: op het Novalis zitten veel 
leerlingen uit het reguliere onderwijs naast leerlin-
gen die de vrije basisschool bezochten.

We kijken naar je uit!
 

Het Novalis beleven we samen!


