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Bouwen aan de toekomst
Het Novalis College bouwt aan de school, aan het
onderwijs en aan de toekomst van de leerlingen.
De meest in het oog springende bouwactiviteit is die
van de nieuwbouw van het paviljoen naast onze huidige locatie. Als jullie deze krant lezen, zijn de graafwerkzaamheden al achter de rug en is het betonnen
fundament gestort. Op dit moment gaan de bouwers
de hoogte in. In januari bereiken ze het hoogste punt.
Alles wordt in het werk gesteld om in de zomer van
2021 de deuren van het paviljoen te openen. Het nieuwe gebouw beschikt over twee verdiepingen en veertien lokalen. Ruim voldoende om afscheid te nemen
van de noodlokalen die functioneel waren, maar de
schoonheidsprijs nooit hebben gekregen. Enige details
over het nieuwe paviljoen lees je in onderstaand kader.

Getrapt paviljoen met natuurlijke uitstraling
Het kleine broertje of zusje, zo kun je het paviljoen dat momenteel verrijst naast de huidige
locatie het best omschrijven. Het gebouw krijgt
twee bouwlagen en 14 lokalen (soms in grootte
variabel door schuifwanden) beschikt over een
dakterras en kent een getrapte vormgeving
waardoor het subtiel oogt.
De lokalen zijn 30 tot 57 m² groot, waarbij moet
worden opgemerkt dat de vier grootste lokalen
op de begane grond, dankzij paneelwanden,
kunnen worden omgetoverd tot twee lokalen
van elk 110 m² meter...
Vind je het leuk om meer te lezen over het
nieuwe paviljoen? Ga dan naar onze website.
Daar verschijnt wekelijks een nieuwe blog over
de voortgang van de nieuwbouw.

!

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

Hoewel het afgelopen schooljaar in de boeken
gaat als één van de meest vreemde periodes
ooit, blikken we als Novalis College toch terug
op een geslaagd jaar. 96% van onze leerlingen
behaalde namelijk het diploma!
Onze vwo leerlingen blonken uit. Bij alle 25
examenkandidaten kon de vlag uit, een score
van 100%! Bij de havisten vierden er 42 van
de in totaal 44 een feestje (95%) en van de
vmbo-t leerlingen kregen er 43 (van de 45,
score 96%) hun diploma. Het Novalis College
was voor hen een geslaagde keuze!

Ruim baan voor ons onderwijs
Rector Marijke Vermeer kijkt reikhalzend uit naar het
moment van opening. De nieuwbouw staat immers al
lang op ieders verlanglijstje. Dat is niet zonder reden.
Royaal en goed in de jas zitten biedt de school namelijk kans om ruim baan te bieden aan het vrijeschoolonderwijs. “Het nieuwe paviljoen zal vooral worden
ingezet voor de taal-, wiskunde- en zaakvakken, zoals
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en
economie”, licht de rector toe. “Zo ontstaat er in ons
hoofdgebouw een geweldige kans om nog meer
ruimte te realiseren voor de vakken waarin wij ons als
school zo onderscheiden van de rest. Zowel vakken
als creatieve technologie en mediapedagogiek als
de praktische kunstzinnige vakken krijgen door de
uitbreiding een boost.”
Muziekstudio’s en uitbreiding theaterzaal
Het Novalis College gaat ook de hoofdlocatie flink
onder handen nemen. Bij het muzieklokaal komen
studio’s, zodat onze muzikale talenten ook opnamemogelijkheden krijgen. De aula wordt uitgebreid tot
een volwaardige theaterzaal om nog meer recht te
doen aan fantastische toneeluitvoeringen die jaarlijks
op de planken worden gebracht. Ook het dramalokaal
krijgt er een behoorlijk aantal vierkante meters bij!
Nov@lab
Het Nov@lab, waar creatieve technologie tot leven
komt, krijgt groeimogelijkheden. Het Nov@lab, dat
afgelopen schooljaar feestelijk werd geopend, is niet
meer weg te denken. Het is dé schakel tussen het ambachtsonderwijs en de nieuwste technologieën.
Grote blikvanger, de 3D-printer, heeft gezelschap
gekregen van een lasersnijder. Dat geeft de mogelijkheden om nog meer onderwijs te geven over Arduino,
een elektronisch brein voor projecten dat veel wordt
gebruikt door designers, ontwerpers en artiesten.

Meld je aan op onze site
en kom eens langs
11 november minilessen
31 januari open dag
3 februari minilessen

Informatieavond voor ouders
12 november en 24 november
aanmelden via de site

Data onder voorbehoud;
volg de berichten op onze website!

novalis.nl
Sterrenlaan 16, Eindhoven

Rondje Novalis
Even snel een kijkje nemen op het Novalis College is er even niet meer bij. Door alle beperkende maatregelen
ter indamming van het Covid-19 virus, zijn onze open avonden en de open dag alleen (onder voorbehoud) op
afspraak en beperkt te bezoeken. Houd dus onze website in de gaten, waar je je kunt aanmelden voor informatieactiviteiten. Speciaal voor de Quickscanners onder jullie maakte de schoolfotograaf een rondje langs
onze meest bijzondere lokalen.

1. Noval@b
2. Gezonde kantine
3. Werkplaats
4. De Blauwe Bloem
5. Euritmie
6. Smidse

begane grond
1. Nov@lab

Direct na binnenkomst vind je aan je rechterhand het Nov@lab, een echt uitvinderslokaal
met onder meer een 3d-printer en een lasersnijder. Het is het hoofdkwartier van onze
lessencyclus creatieve technologie. Vanaf het
1e leerjaar leer je hoe ambachten en nieuwe
technologieën met elkaar verbonden kunnen
worden. Je gaat digitaal ontwerpen, prototyping, vormgeven en je leert van alles over
elektriciteit. Jules uit 8C is bijvoorbeeld druk in
de weer met een breadboard. Dat is een bordje
waarin je tijdelijke elektrische schakelingen kunt
bouwen. Je prikt er componenten in en verbindt ze met metalen stripjes.

3. Werkplaats

In de volle lengte grenzend aan de aula tref je een
van onze creatieve centra aan: de handvaardigheidswerkplaats. Hier boetseren onze leerlingen
of ze werken met hout. Het is een professionele
werkplaats waar alle benodigde gereedschappen
aanwezig zijn. Niets staat hier je creativiteit gedurende de eerste drie leerjaren in de weg. Daarna
is houtbewerking een keuzevak. Er wordt gewerkt
aan inspirerende opdrachten, zoals beelden van
bekende filosofen of aan het uithollen van boomstammen. Lukas uit 8C is, zoals je ziet, bezig met
het uithollen van een boomstam. Hoewel hij volop
geconcentreerd aan het werk is, legt hij toch even
uit wat er nou zo leuk is aan werken in ons atelier:
“Je kunt even helemaal opgaan in het werken met
je handen. Ik vind dat ontspannend. Het leuke aan
deze opdracht is dat je soms met hamer en beitel
grof werk doet, om daarna met fijne, kleinere
inspanningen aan de details te werken.”

4. Blauwe Bloem

“Als je het goed doet, gaat er een lampje branden”, legt de leerling uit. Maar dat is niet eens het
belangrijkst, vindt hij: “Je mag hier echt zelf
van alles ontdekken. Super interessant!”

2. Gezonde kantine

Na een tiental meters betreed je de aula, het middelpunt van de school. Je ziet direct dat dit qua
warmte en vormgeving een plek is die uitnodigt
om elkaar te ontmoeten! Wist je trouwens dat er
allemaal bijzondere dingen zijn te vertellen over
ons schoolgebouw? Het is bijvoorbeeld gebouwd
met gezonde, organische materialen, zoals bamboe, eikenhout, leemstuc, stro en wilgentenen.
Ook is aan het milieu gedacht: we gebruiken weinig energie en drinkwater, omdat warmte wordt
opgeslagen en regenwater wordt opgevangen.
Opvallend is ook onze gezonde kantine. Leerlingen kunnen er terecht voor zelfgemaakte biologische soep en vegetarische wraps. Het aanbod is
zelfs zo gezond, dat de school van het Voedingscentrum er al twee keer een onderscheiding voor
kreeg: De Gouden Schoolkantine Schaal!
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Bijzonder, letterlijk en figuurlijk, is de aanwezigheid van de integratieklas De Blauwe Bloem in ons
schoolgebouw. Deze klas voor kinderen met een
beperking volgt een eigen onderwijsprogramma.
Maar de leerlingen zijn op tal van manieren verbonden met die van het Novalis College. Pauzes
worden met elkaar doorgebracht en toneelvoorstellingen worden wederzijds bezocht. Ook is er
een buddy-programma, waarbij leerlingen van
beide scholen aan elkaar worden gekoppeld om
met, van en door elkaar te kunnen leren en ontwikkelen.

6. Smidse

5. Euritmielokaal

In de hoek van de aula bevindt zich het euritmielokaal. Met zijn mooie, gladde houten vloer lijkt het op
een dansstudio. 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. Je voert er dans- en
loopchoreografieën uit en werkt aan vormkracht, coördinatie en stuurkracht van de ledematen. Door het vak
euritmie ontwikkel je je beide hersenhelften én leer je
om stevig in je schoenen en op aarde te staan.

We wandelen naar buiten en zien een klein, grappig gebouwtje: de smidse. Hier brandt het vuur en klinkt het
slaan van hamers op ijzer. Smeden krijg je in de 7e en 8e klas. Eerst maak je een symmetrische s-haak, het jaar
erop maak je uit één stuk staal je eigen mes. Ondertussen leer je van alles: de motoriek van de slaande beweging, het omgaan met vuur, veiligheid en zorgvuldigheid, samenwerken en werken volgens een plan. Ook doe
je materiaalkennis op: hoe verkleurt de hitte het ijzer, bij welke temperatuur kan ik het ijzer bewerken, hoe zie ik
dat het ijzer niet verbrandt? De betekenis van het spreekwoord ‘smeed het ijzer als het heet is’ zul je in elk geval
nooit meer vergeten!

7. Tekenlokaal
8. Dramalokaal
9. Kooklokaal
10. Scheikundelokaal
11. Muzieklokaal
12. Textiellokaal

tweede verdieping
11. Muzieklokaal

Op de tweede verdieping vinden we het muzieklokaal. Een drumstel in de hoek, elektrische (bas)gitaren in de
houders, keyboards op tafel. De eerste drie leerjaren krijg je één uur per week les in dit lokaal. Vanaf de 10e
klas kun je als keuzevak in KUA je muzikale talent nog verder uitbouwen. Leerlingen kijken altijd uit naar dit
lesuur, waarin volop wordt gezongen en waar je je heerlijk kunt uitleven op één van de instrumenten. Je eigen
instrument meenemen mag ook! En speel je in een bandje en zoek je ruimte om te oefenen? Dan kan dat in
dit lokaal. Er is wel al behoorlijk veel muzikaal talent op het Novalis College. Dus zorg ervoor dat je jouw tijdstip reserveert! Ben je niet muzikaal? Dan word je dat wel op het Novalis. Daar zorgt het schoolkoor wel voor.

13. Gymlokaal

eerste verdieping
7. Tekenlokaal

Als je de trap oploopt en de eerste verdieping bereikt,
zie je het tekenlokaal. Het is een waar epicentrum van
onze school. Tekenen is immers een bezigheid die je
in tal van andere vakken ook gaat toepassen. Je ziet in
het lokaal dan ook van alles dat je inspireert en motiveert om deze vaardigheid goed te ontwikkelen.
Ruime, verstelbare schilderezels, bijvoorbeeld en
tekenpapier van allerlei diktes en formaten, kwasten,
verf en etskrijt. Je leert portrettekenen, vormtekenen
en je kunt ook lekker los gaan, zo af en toe.

8. Drama

Plankenkoorts? Dat leer je wel af in ons dramalokaal.
Je krijgt bij ons zoveel toneellessen dat je je helemaal
thuis voelt op een podium. In de 7e en 8e klas krijg
je wekelijks dramalessen. Al snel leer je hoe je kunt
werken met de vier basisemoties (blij, bang, verdrietig,
boos). Vanaf de 10e klas werk je met je klas in een
korte periode heel intensief aan een toneelstuk.
Zo wordt naast alle repetities ook het decor gebouwd,
de muziek uitgekozen, de poster ontwikkeld en de
kleding vervaardigd. Met als mooi hoogtepunt natuurlijk de uitvoering voor alle ouders.

9. Kooklokaal

Eet smakelijk! In de 7e en 8e klas breng je regelmatig
wat uurtjes door in onze unieke leskeuken.
Als je daarvan niet genoeg krijgt, dan kun je het in je
derde leerjaar als keuzevak in je lesprogramma opnemen! Je maakt er onder leiding van een docent de
meest smakelijke biologische en vegetarische recepten, zoveel mogelijk bereid met streek- en seizoensgebonden producten. Stap voor stap leer je alle geheimen van de keuken kennen. Je begint met het schillen
van een aardappel en eindigt met het bereiden van je
eigen soep of complexe saus. En na afloop peuzel je
dat natuurlijk gezellig op met je klasgenoten.

12. Textiellokaal

Ook tref je op de bovenste verdieping het textiellokaal aan. Dit vak staat tijdens de eerste drie leerjaren
op je rooster. Het begint met handwerk met naald en
draad. Het jaar erop komt de naaimachine op tafel. In
de 9e klas staan mandvlechten, weven en boekbinden op het programma. Het werken met textiel is niet
alleen goed voor de ontwikkeling van de creativiteit,
maar stimuleert ook de tastzin en fijne motoriek van
onze leerlingen. Maar vooral is het heel erg leuk, vindt
Sacha uit 7B. Zij werkt momenteel aan een schoudertas met houten handvaten. En dus werkt ze ook af en
toe in de houtwerkplaats. “Ik maak een groene tas van
een oude kussensloop”, vertelt ze. “We mogen tijdens
het werken lekker kletsen en zitten altijd met een klein
groepje in het lokaal. Zo krijg je goede hulp en kan je
in alle rust doorwerken. Ik kijk altijd uit naar deze les,
want ik hou ervan om dingen te mogen maken.”

13. Gymlokaal

10. Scheikundelokaal

Ben jij de nieuwe Einstein? Misschien ontdek je dat
wel in ons scheikundelokaal, een prachtig laboratorium waarin je tal van proefjes uitvoert, beschermd
door een witte laborantenjas en een veiligheidsbril.

Tenslotte. Een prachtige aanblik biedt ook ons gymlokaal op de bovenste verdieping. 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
piramide op muziek. Overigens is het lokaal multifunctioneel, zeker in deze coronatijd. Er worden toetsen
afgenomen, er zijn eindwerkstukpresentaties en soms
zelfs ouderavonden.
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Klas 10C brengt door leerling geschreven toneelstuk Kennis maken met
Amal El Khattabi:
op de planken
“Iedere leerling is uniek”

Het was een bijzondere première op vrijdag 25 september in Plan B. De leerlingen
van 10C brachten ‘Lang leve
de liefde!’ op de planken,
een toneelstuk van de hand
van Novalisleerling Lieke
Bastiaansen. Lees er alles
over in de nieuwsrubriek
van onze website!

In de rubriek ‘kennis
maken met’ stellen we
Amal El Khattabi, docent
wiskunde, aan je voor.

100 km fietsen voor vrijescholen in nood
“Voor het bedrag dat we hier met zijn tweeën
uitgeven in een restaurant kun je in Guatemala
voor de hele schoolgemeenschap van 150 kinderen maaltijden verzorgen”, vertelde hij.
Hij liet ook zien dat opgehaald geld direct bij
de scholen terecht komt. Met de opbrengst van
de Waldorfactie van drie jaar geleden kon een
school in Haïti nieuwe gebouwen en een nieuwe
keuken realiseren. Zo’n boodschap motiveert.
Eind september spannen de leerlingen van het Novalis
Er ontstonden tal van ideeën: koken bij oma, een
College zich traditiegetrouw in om geld in te zamelen voor percentage van de bijbaanverdienste schenken,
noodlijdende vrijescholen elders ter wereld. Door de aan- een concert geven. Een groepje leerlingen heeft
gescherpte maatregelen kon de jaarlijkse sponsorloop niet in de herfstvakantie 100 kilometer gefietst!
doorgaan. Met de actie Work for Waldorf zamelen ze nu
In de volgende krant doen we verslag van het
geld in door middel van zelfbedachte acties.
resultaat.
Docent Francis van Maris, lid van het Internationaal Hulpfonds
voor Vrijeschoolpedagogiek, bezocht begin dit jaar scholen
Indien u of jij ook een bijdrage wilt leveren kan
in Guatemala en Ecuador. Hij gaf in elke klas van het Novalis
dat op rekeningnummer NL03TRIO0212195050
College een presentatie waarin hij vertelde over de problemen van Internationaal Hulpfonds in Nijmegen
én aangaf wat een beetje financiële steun voor verschil kan
(onder vermelding van WOW-Novalis noodhulp
maken.
corona).

Hoofdonderwijs:

op ontdekkingsreis in de ochtend
Als je ons koor hoort zingen, de heerlijke geuren uit het kooklokaal met je
neus opvangt of het getimmer van de smeedhamers hoort, dan weet je:
ik ben op een vrijeschool. Dat gevoel krijg je ook als je van maandag tot en
met donderdagochtend gedurende de eerste twee lesuren door de school
wandelt. Dan is het tijd voor hoofdonderwijs.

Amal El Khattabi groeide op in
het noorden van Marokko. Daar studeerde ze wiskunde, natuurkunde en informatica aan de universiteit.
Later studeerde ze ook in België en Nederland. In
2017 studeerde ze af als docente wiskunde 2de graads
aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Ze gaat nu
voor de eerstegraadsbevoegdheid. Ze is getrouwd,
moeder van drie kinderen, en gaf al les op universiteiten, hbo-scholen en mbo-scholen. Bij het Novalis staat
ze sinds afgelopen maart voor het eerst voor de klas
van een middelbare school.
“Het is een mooie, nieuwe uitdaging”, steekt ze van
wal. “Door te werken met deze voor mij nieuwe doelgroep kan ik me verder ontwikkelen als persoon en als
docent. Ik startte net op het moment dat de scholen
dicht moesten. Het nieuwe werk, de nieuwe collega’s
en de nieuwe leerlingen heb ik allemaal leren kennen
van achter mijn beeldscherm. Heel vreemd. Maar ik
ben blij dat het onderwijs toch heeft kunnen doorgaan. Het werken in een digitale omgeving wende
voor ons allemaal gelukkig heel snel. Toch gaat er
niets boven werken in een echt klaslokaal. Dat kon na
de zomer gelukkig weer. Ik merk dat ik het heel leuk
vind om les te geven aan onze pubers. Het mooiste
van onderwijs is namelijk dat het onderwijs tweeledig
is. De leerlingen leren van de docenten en de docenten leren van de leerlingen. Elke klas en elke leerling
is uniek. Als docent zoek je continu naar de beste
manier van communiceren.

Meer informatie over onze school?

Op novalis.nl vind je informatie over onze
school en over aanmelden. Voor extra informatie kun je elke werkdag tot 16.00 uur bellen:
040 2969310 of mailen: post@novalis.nl

Met hoofdonderwijs krijgen de docenten van het Novalis College de kans om leerlingen – afgestemd op hun
leer- en ontwikkelingsfase – te vertellen over de meest boeiende onderwerpen. Dit gebeurt in periodes van vier
weken. Je kunt denken aan vakken en thema’s als astronomie, ontdekkingsreizen, poëzie, filosofie, literatuur,
kunstgeschiedenis, landmeten en mandvlechten. Lesboeken zijn er niet. De docent boeit de leerlingen met zijn
vertelkracht. De leerlingen maken aantekeningen en tekeningen in hun periodeschrift. Door deze aanpak kunnen
ze zich goed verbinden met het thema.

De smartphone

Hoofdonderwijs leent zich ook prima om behalve vakinhoudelijk ook aandacht te hebben voor andere vaardigheden. Werken met je smartphone, bijvoorbeeld. Bij leraar Gerbrand Diebels mag je tijdens de lessen geologie
met je smartphone ‘spelen’. “Ik probeer zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de voordelen van de nieuwe
technologie. Voor mezelf is dat ook handig. We hoeven niet met de klas naar een computerlokaal.
Ik kan behalve presentaties en filmpjes er ook toetsen inzetten.” De leraar merkte dat de leerlingen geconcentreerd de filmpjes over platentektoniek bekeken, maar natuurlijk ook wel eens in de verleiding kwamen om op
Snapchat te kijken. “Dat doen de ministers in de Tweede Kamer ook. Maar die hebben vroeger niet geleerd hoe
om te gaan met de verleidingen van de modernste technologie. Dat kunnen wij nu onze jeugd wel leren.”

PSV en ...

Voor docent Jan Kloppers is het een periode om de
leerlingen op ontdekkingsreis te sturen. Hij geeft filosofie aan de 12e klas, maar ziet het niet zitten om als
éénrichtingszender te vertellen hoe het zit.
“Ik wil het ze zelf laten ervaren en doen”, licht hij toe.
“Ontdekken door te vragen. Dat is ervarend leren.
Zo beleef je de stof.” Filosofie past wat hem betreft
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uitstekend bij een 12e klasser. “Het zijn jong volwassenen die ontdekken wie ze zijn. Een soort afsluiting en
een nieuw begin. Filosofie helpt ze bij het volwassen
worden.” De vierweekse zoektocht voert de leerlingen
langs grote denkers als Socrates, Confucius en Marx.
Ze leren over ethiek, de kijk op hoe een goed en
deugdzaam mens te zijn én over de effecten van eco-

Docent Jan Kloppers
nomische keuzes op de maatschappij. De bedoeling is
dat ze met die kennis een eigen stelling presenteren
met pro’s en contra’s.” Als voorbeeld noemt hij dat het
gedachtegoed van Marx het fundament vormde voor
PSV en het ontstaan van een bekende drogisterij. “De
filosoof Marx heeft namelijk voor de uitgave van Das
Kapital geld gekregen van de opa (Lion Philips) van
Gerard en Anton Philips. In dat boek voorzag Marx
een opstand van uitgebuite werknemers.Philips maakte later de keuze om voor de medewerkers onder
andere parken, een voetbalclub, huisvesting en een
winkel voor verzorging te organiseren. Deze winkel
treffen we nog altijd aan in ons straatbeeld.
Welke winkel dat is? Jij mag raden... of de weg vinden
naar onze school! Dan hoor je er alles over.

