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100 jaar vrijeschoolonderwijs
Het is een bijzonder jaar voor het vrijeschoolonderwijs. In 1919 werd in Stuttgart de eerste Waldorfschool opgericht. En dus is er sprake van een
eeuwfeest. Dat wordt wereldwijd gevierd. Ook
door het Novalis College met als thema:
‘Een traditie van vernieuwing’.

Vrijescholen – scholen met een onderwijsvisie geformuleerd door Rudolf Steiner – worden ook wel
Waldorfscholen genoemd. Je vindt de scholen over
de hele wereld. Inmiddels zijn er meer dan 1200
scholen opgericht in meer dan tachtig landen. Onder
de noemer Waldorf100! vieren ze dit jaar allemaal
het jubileum. Van Buenos Aires tot Bangkok en van
Pretoria tot Calgagy. En het leuke is: het zijn geen
opzichzelfstaande feestjes, maar er is sprake van
verbinding en betrokkenheid. Zo hebben alle scholen feestelijk versierde ansichtkaarten naar elkaar
gestuurd. Er hangt dus in elke school een ruimte
vol met felicitaties van over de hele wereld. Verder
zijn er wereldwijd gezamenlijke culturele en sociale
projecten van start gegaan.
In aanloop naar het eeuwfeest trok bijvoorbeeld een
musical de wereld over. Ook werden er in veel plaatsen marathons gelopen om geld in te zamelen voor
kinderen uit minderbedeelde gezinnen.

Bees and trees

Er ging een ‘Bees and Trees’-project van start om een
bijdrage te leveren aan de verbetering van de stand
van de honingbij. Traditiegetrouw is er in het vrijeschoolonderwijs veel aandacht voor het zorgen voor
– en in standhouden van – de natuur. De honingbij
is daarin een kwetsbaar diertje. Hoe beter de zorg
voor de aarde, hoe beter het ook gaat met de bij.
En om dat te bekrachtigen hebben alle vrijescholen
in Nederland gezamenlijk een kaars van bijenwas
‘opgebouwd’.
Tijdens het landelijke Waldorf100!-festival – dat op
20 september plaatsvond in Maarssen – werd deze
kaars ontstoken door de kleindochter van de oprichter van de allereerste vrijeschool ter wereld.
Als symbool van samenwerking en verbondenheid.

1000-koppig koor

Ook in onze regio is stilgestaan bij de mijlpaal.
Ook dat gebeurde in samenwerking. Zo vierden vier
vrijescholen in de regio Zuidoost-Brabant op 28
oktober gemeenschappelijk een groots feest in het
Parktheater in Eindhoven.
Alle medewerkers en meer dan 1500 leerlingen van
de Vrijeschool Brabant, Vrije Basisschool De Regenboog, Vrijeschool Peelland en het Novalis College
maakten er een bijzondere dag van!
De jongste bezoekers werden getrakteerd op
sprookjestoneel van oud-leerlinge Anke Engels.
De andere leerlingen vormden gezamenlijk een
1000-koppig koor dat onder leiding van een dirigent
klonk als een klok. In de middag waren er tientallen
workshops, veelal verzorgd door leraren, de oudste
leerlingen van schooljaar 2019-2020, oud-leerlingen
en ouders. Er was van alles te beleven. De leerlingen
vermaakten zich opperbest met striptekenen, bamboe bouwen, vilten, circusactiviteiten en euritmie.
Deze krant lag snel na het feest al op de drukpers.
Voor een beeldend verslag kunt u uiteraard terecht
op onze website.

Waldorf100! Online

Benieuwd naar de vele wereldwijde initiatieven die er rondom het eeuwfeest plaatsvinden?
Bezoek dan eens www.waldof-100.org. Je kunt daar ook zien welke landen vrijescholen hebben.
Als je toch surft, kijk dan ook eens op YouTube. Zoek Waldorf De Film en bekijk de mooie, in het
Nederlands, ondertitelde film, “Learn to change the world”.
Novalis College - Sterrenlaan 16, Eindhoven - novalis.nl

Waldorf100!
Op naar de volgende mijlpaal!
2019 is een bijzonder jaar voor de vrijescholen: 100 jaar! Overal in de wereld vieren we dit feit op onze eigen manier.
In Eindhoven hebben we op 28 oktober
met de onderbouwen een prachtig feest
gehad! Over ‘Waldorf100!’ is meer te vinden in deze herfstkrant.
En de komende 100 jaar?
Vrijeschoolonderwijs is onderwijs, waarbij
de persoonsvorming van leerlingen centraal staat. De geformuleerde uitgangspunten uit 1919 passen – misschien meer
dan ooit – bij de uitdagingen van deze
tijd en de vragen die de maatschappij ons
stelt.
Ons onderwijs blijft ook werken volgens
haar traditie van vernieuwing: met vakken
als mediapedagogiek en creatieve technologie bieden we de leerlingen eigentijdse
vakken bij de start van de volgende periode van 100 jaar vrijeschoolonderwijs. Op
naar de volgende mijlpaal! En die is er snel,
want in 2020 slaan we de eerste paal van
onze nieuwbouw in de grond.
Vrijeschoolonderwijs richting 2119!
Marijke Vermeer
Rector Novalis College

Smeden, de basis van techniekonderwijs

Nov@lab

Smeden, houtbewerken en boetseren, in
het vrijeschoolonderwijs is veel aandacht voor
het ambacht. In onze Brainport-regio klinkt
de roep om medewerkers die niet alleen weet
hebben van technische mogelijkheden, maar
daarnaast ambachtelijke vaardigheden beheersen. Het ambacht als de basis voor de
technische beroepsgroepen. Wij bereiden onze
leerlingen graag voor op een rol in deze regio.
En dus wordt er steeds vaker een link gelegd
tussen traditioneel ambachtelijk werken én
de modernste technieken.
Met een nieuwe impuls van de
landelijke regeling ‘Sterk techniekonderwijs’ zet het Novalis
belangrijke stappen.
De sterk veranderende maatschappij en de technologische
ontwikkelingen vragen om
voortdurende vernieuwing van
het onderwijs.
Deze regeling en de bijbehorende
investering geeft kansen om verder te
bouwen aan ons techniekaanbod.

De combinatie van het traditionele ambacht en het eigentijdse ontwerpproces

What’s new?
Vrijeschoolonderwijs is dynamisch onderwijs.
We hebben dus weer nieuws te melden.

Plusdocument

Op de vrijeschool leer je meer dan wettelijk is voorgeschreven. En dat mag best worden vermeld. Het Plusdocument is een landelijk initiatief en voor de vrijescholen een goed instrument om in te zetten. Naast
het diploma en eindgetuigschrift kunnen de leerlingen
in het Plusdocument bijzondere competenties opnemen. Bijvoorbeeld prestaties waar je trots op bent, of
een bijzonder talent. Denk aan een stage, deelname
aan de leerlingenraad, activiteiten als buddy van leerlingen van de Blauwe Bloem of een optreden tijdens
de talentenjacht. Leerlingen maken zelf hun Plusdocument door een reflectie te schrijven op hun prestatie.
Uiteraard ziet de mentor erop toe dat alles klopt.

Boomerang

Betekenisvol onderwijs is belangrijk. Daarom werken
steeds meer verschillende vakken met elkaar samen.
Een mooi voorbeeld daarvan is het Boomerangproject.
Dit is een bijzondere hoofdonderwijsperiode waarin
de leerlingen inspirerende lessen krijgen van diverse

Mediapedagogiek

Onze 21e eeuw vergt naast (basis)vaardigheden als
kritisch denken, creatief denken en ondernemerschap, vaardigheden zoals:
▪ ICT basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden
die nodig zijn om de werking van computers en
netwerken te begrijpen, om te kunnen gaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en beperkingen van technologie te begrijpen.
▪ Informatievaardigheden: het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie, het op basis
hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren,
verwerken, gebruiken en verwijzen van relevante
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vakleerkrachten rondom het gemeenschappelijke
thema ‘de boomerang’ en Australië. Vakken die hierbij
samenwerken zijn: natuurkunde, kunst, levensbeschouwing, handvaardigheid, creatieve technologie,
koken, muziek, Engels en mens en maatschappij.
De 8e-klassers, die deze periode krijgen, maken een
boomerang, leren over aerodynamica en koken een
Aboriginal-maaltijd. Uiteraard staat er nog veel meer
op het programma. Dat is nieuws voor een volgende
Novaliskrant.

Keuzewerktijd

Leerlingen volgen lessen volgens een rooster. Dit
geeft structuur en ritme. Daarnaast bieden we onderwijs op maat, waarbij de leerlingen zelf enige keuzevrijheid hebben en ze onderwijs krijgen dat aansluit
bij hun behoeften. Keuzewerktijd, zo heet het programma dat voor de bovenbouw is ingevoerd. Kort
gezegd komt het erop neer dat bij enkele vakken het
aantal lesuren per week met één uur wordt verminderd. Dat vrijgekomen uur kan de leerling vervolgens
besteden aan een vak waarbij hij of zij behoefte heeft
aan extra ondersteuning. Of de leerling kan ervoor
kiezen om zelfstandig te werken in de ‘stille studieruimte’. De gedachte achter de keuzewerktijd is dat
extra ondersteuning voor elke leerling een andere
invulling nodig heeft.
informatie en deze op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en evalueren.
▪ Mediawijsheid: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief te
kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en
fundamenteel gemedialiseerde wereld.
▪ Computational thinking: de denkvaardigheid die je
in staat stelt de principes van digitale technologie te
begrijpen, waardoor je ontwikkelingen in de omgeving kunt duiden en kunt anticiperen op veranderingen. Deze vaardigheden komen samen in het vak
mediapedagogiek. Met deze vaardigheden kunnen
leerlingen alert en verstandig schakelen tussen vaardigheden die een digitaal verbonden samenleving
van ons vraagt.

Het Novalis College?
Gezond denken en doen!
Leraar lichamelijke opvoeding Dirk van Mierlo maakt deel uit van de vakgroep Gezondheid. Hij legt uit
dat gezondheid op het Novalis College meer inhoudt dan men in eerste instantie denkt. “Als we het over
gezondheid hebben, dan bedoelen we fysieke gezondheid, emotionele en sociale gezondheid. Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en om te leren gaan met de fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen in het leven.”

Ritme in het onderwijs

“Probeer eens driemaal adem te halen, zonder uit te
ademen”, daagt Van Mierlo uit. “Dat lukt je natuurlijk
niet. Maar als een leerling een lange schooldag alleen
maar kennis... en nog meer kennis krijgt aangereikt,
dan voelt het natuurlijk wél zo.” Bij gezondmakend
onderwijs bieden we de lessen in een ritmische vorm
aan. ‘Inademen’ wordt afgewisseld met ‘uitademen’.
“Vaak beginnen we een les in een spelvorm. De leraar
schudt de klas even op, maakt de leerlingen wakker.
Ze komen dan los van de vorige les.

Pauzeplay!

De vakgroep houdt zich verder bezig met vele gezondheidsaspecten die binnen een school voorkomen.
Zo is de school vanaf januari 2020 100% rookvrij, kunnen de leerlingen in de pauze terecht bij een gezonde
kantine en is er aandacht voor een veilige manier van
online werken.

Onlangs vond op school het project Pauzeplay! plaats,
waarbij de leerlingen van studenten van de Fontys
Hogeschool korte spelletjes leerden die makkelijk in
de pauze kunnen worden gespeeld. Een leuke bijdrage
aan een gezonde, sociale omgang met elkaar.

Lichamelijk opvoeding

Bij de lessen lichamelijke opvoeding op het Novalis
College gaat het er niet om hoe hard je loopt of hoe
ver je springt. Ook in de gymzaal zijn sociale en emotionele gezondheid belangrijk. Tijdens veel lessen worden de leerlingen dan ook uitgedaagd om samen te
werken, en hun eigen rol binnen het geheel te vinden
en in te vullen. “Ik heb liever dat de leerlingen sterker tot elkaar staan, dan fysiek sterk zijn”, licht leraar
Dirk van Mierlo toe. Als voorbeeld noemt hij een les
acrogymnastiek, waarbij de leerlingen een voorstelling maken binnen begrensde kaders. Denk aan het
bouwen van een menselijke pyramide op muziek. “De
leerlingen moeten dan gezamenlijk tot de juiste rolverdeling komen. Wie neemt de leiding? Wie vormt de
basis? Waartoe zijn wij als groep in staat?” Ook tijdens
de jaarlijkse sporttoernooien wordt gewerkt volgens
het principe van samenwerkend leren. Van Mierlo: “Of
het nu gaat om softbal, volleybal of ultimate frisbee:
voor elk toernooi geldt dat een team uiteindelijk
beschikt over een coach, organisator, scheidsrechter
en fitnessinstructeur. Zo leert iedereen om in een team
samen te werken aan een doel.”

Dit jaar ontving de school van
het Voedingscentrum een kwaliteitskeurmerk:
De Gouden Schaal.
Onze kantine werd daarmee erkend als plaats
waar gezonde producten worden aangeboden.

Zo ontstaat er ruimte om nieuwe kennis op te nemen. Vaak volgt daarna weer een uitademmoment,
bijvoorbeeld in de vorm van tekenen. De kennis
wordt daardoor op een andere manier verwerkt. Niet
alleen binnen een lesuur is sprake van ritme. Ook de
lesdag en -week zijn ritmisch opgebouwd. Het Novalis College kent met vakken als textiele werkvormen,
handenarbeid, drama, koken, smeden en lichamelijke
opvoeding tal van vakken waarbij het hoofd even wat
minder en de handen en het lijf des te meer worden
aangesproken. We verdelen deze vakken dan ook
evenwichtig over de week.”

De gezonde keuken

De kooklessen in de kookklas van het Novalis College zijn altijd een feest. Alle leerlingen van klas 7 en 8
brengen wekelijks hun uurtjes door aan het fornuis.
En voor de liefhebber... in klas 9 mag je koken als een
keuzevak toevoegen aan je vakkenpakket.
De gerechten zijn biologisch en vegetarisch. En indien
mogelijk wordt er gewerkt met seizoens-en streekgebonden producten.
De eerste roerselen in de keuken zijn eenvoudig: aardappels schillen en groenten snijden. Maar al snel worden de keukenprinsen en -prinsessen uitgedaagd en
bereiden ze soepen, salades en sauzen. Volgens leraar
Sylvia Hunyadi staat gezondheid op meerdere vlakken
centraal. “We leren dat gezonde voeding belangrijk
voor je is. We staan stil bij de voedingswaarde van de
producten. Maar ook sociale gezondheid komt aan de
orde. Goed samenwerken is belangrijk. En natuurlijk
eindigt de les met het gezamenlijk eten en smullen
van het zelfgemaakte gerecht!”

Euritmie

Euritmie is een bewegingskunst op poëzie en/of
muziek. Alle leerlingen in de eerste twee (vmbo-t) of
eerste drie leerjaren (havo en vwo) krijgen dit kunstvak
één uur per week. In het eerste leerjaar gaat het om
dans- en loopchoreografieën waarmee leerlingen hun
plaats in de groep leren kennen, door ruimte te geven
en te nemen. Hierdoor krijgen de leerlingen meer
ruimtelijk inzicht. Ook maken ze kennis met ritme en
leren ze luisteren naar muziek. Dat stimuleert beide
hersenhelften in hun samenwerking en ontwikkeling.
Het tweede leerjaar spelen exactheid, vormkracht,
coördinatie en stuurvaardigheid van de ledematen een
grote rol. In de 9e klas gaat het bij euritmie om het
nemen van initiatief. Volgens leraar Ingrid Thijssen is
euritmie belangrijk voor de persoonsontwikkeling.
“Je leert je verhouden tot jezelf, de ander en je omgeving. Euritmie helpt om je lijf te leren kennen, om
stevig in je schoenen en op de aarde te staan.”

Smullen van een door jou gekookt gerecht, uit een door jou gemaakte schaal
3

Een kleine school
met ‘n duurzame toekomst

Wanneer je door de Sterrenlaan rijdt, springt het
schoolgebouw direct in het oog. Het Novalis onderscheidt zich, dankzij het gebruik van moderne
technieken en milieuvriendelijke materialen, op het
gebied van duurzaamheid. Daar zijn we trots op!
Ook de uitbreiding van ons gebouw, waarmee we
in 2020 starten, wordt een schoolvoorbeeld van
duurzaamheid.

We kennen elkaar
op het Novalis

Met ruim 600 leerlingen zijn we een kleine school
waar we elkaar kennen. “Je kunt jezelf zijn!” is een
veelgehoorde uitspraak van (oud)leerlingen.
Als jij naar de brugklas van het Novalis komt, dan
krijg je alle tijd om leraren, medeleerlingen en
onze prettige sfeer te leren kennen. Binnen een
veilige omgeving leer je op jezelf te vertrouwen.
Je gaat ervaren dat je deel uitmaakt van een groter
geheel, waarin jouw eigenheid een plek krijgt!

Talent krijgt ‘n podium

Heb jij dromen? Ben jij nieuwsgierig naar je medemens en de wereld om je heen? Heb je een talent?
Wil jij denken en ook doen? Wil je ontdekken wat
creativiteit is? Vind je het leuk om ambachtelijk te
werken? Wil jij buiten de lijntjes kleuren?
Wij geven jou een podium om te leren en samen te
werken. We geven je een podium als je extra hulp
nodig hebt om je kwaliteiten over het voetlicht te
brengen. We geven je een podium om te schitteren. Jouw talent krijgt een podium op het Novalis!

Informatieavond,
open dag en minilessen!
Ben je benieuwd naar het vrijeschoolonderwijs?
Kom dan eens langs om met ons kennis te maken. Op 5 november is er vanaf 19.30 uur een
informatieavond voor ouders van basisschoolleerlingen. Op 26 januari organiseren we de
jaarlijkse open dag. Kort na beide dagen zijn er
bovendien minilessen waarin kinderen zich even
leerling van het Novalis College kunnen voelen.
Vrijeschoolonderwijs is onderwijs voor hoofd, hart
en handen. Tijdens kennismakingsbijeenkomsten
zal de bezoeker dat ervaren. Op de informatieavond
kunnen bezoekers hun licht opsteken in, onder andere, het scheikundelokaal, het textiellokaal,
de smidse, de kookstudio en de houtwerkplaats.
Overal zullen leraren samen met leerlingen aan het
werk zijn, maar ook graag al je vragen beantwoorden! Uiteraard is er ook een informatiemarkt én een
presentatie over het vrijeschoolonderwijs, zodat je
op tal van manieren ons onderwijs kunt ontdekken.

Aanmelden voor de minilessen:
NOVALIS.NL

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. Zodat je kunt ontdekken wat jij wil zijn, wil
worden en wil doen met jouw toekomst!

Meer informatie?
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

Waar vind je ons?
Sterrenlaan 16, Eindhoven
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