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nieuwsbericht

Geachte ouders,

Vlak voor de zomervakantie een bericht van de rector van het Novalis College. 
Laat ik mij eerst, wellicht ten overvloede, voorstellen. Mijn naam is Bert-Jan Kollmer. Ik  ben in april als interim rector 
op het Novalis College begonnen. De kennismaking met de school en het team van docenten en ondersteunende 
mensen heb ik als plezierig ervaren. Ik mocht aan de slag met een nieuw managementteam. Een goede groep veel-
belovende managers, die dit stokje had opgepakt. Ik denk dat het mij goed is gelukt de draad met betrekking tot de 
voortgang van de school op te pakken. Al snel word je opgezogen door de dagelijkse uitdagingen van een schoolor-
ganisatie; een leuke ervaring. 

De vacature voor een interim rector kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het afscheid van drie leidinggevenden 
heeft op het Novalis wel wat sporen nagelaten. Ik heb daarom veel respect voor de keuze om daar meteen op de 
juiste wijze een gevolg aan te geven en met elkaar na te denken over hoe we als school verder willen en bijvoorbeeld 
met  welk profiel we op zoek gaan naar een nieuwe rector. Daartoe is een cultuuranalyse, met o.a. een intensieve raad-
pleging van de personeelsleden, gemaakt. Maar er is nog meer informatie voorhanden op basis waarvan we keuzes 
voor de toekomst kunnen maken. Ik denk aan een audit die we door onze zusterschool de Stichtse Vrije School heb-
ben laten afnemen. Of het onlangs afgenomen tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen van de klassen 
7 en 9. Maar ook de monitor basisvaardigheden die we bij alle scholen van de stichting hebben gemaakt. Over deze 
laatste twee zaken vindt u in de bijlagen bij deze nieuwsbrief meer informatie. Tot slot wijs ik nog naar onze uitge-
breide evaluatie van de aanwending van de door het Rijk verstrekte NPO gelden, aan de hand waarvan we echt een 
belangwekkend beeld hebben gekregen van het welbevinden en de studievoortgang van de leerlingen, na corona. 

Het MT gaat, o.a. op basis van al deze informatie, een ontwikkelagenda voor de school opstellen. De ontwikkelagenda 
brengt de belangrijkste prioriteiten in beeld van op te pakken en uit te voeren acties voor de komende periode. 
Dit kunnen we natuurlijk alleen doen in nauw overleg met alle betrokkenen: ouders, leerlingen en personeelsleden. 
Vanzelfsprekend zullen we alles in goede afstemming met de dMR, de deelmedezeggenschapsraad, oppakken. 
Om u verder bij te praten organiseren we na de zomer een interessante algemene ouderavond, waarbij de ontwik-
kelagenda en de NPO-evaluatie aan de orde komen.
Voor nu laat ik het hierbij. Rest mij nog u en uw gezin een heel fijne en ontspannende zomer toe te wensen.

Met hartelijke groet
Bert-Jan Kollmer, rector ad interim

Reacties zijn welkom op b.kollmer@novalis.nl.

Bericht van de rector

De afgelopen tijd zijn er wisselingen geweest in de schoolleiding. In mei namen we afscheid van rector Debbie Ceiler 
en twee teamleiders. Zij kozen, om persoonlijke redenen, ervoor hun loopbaan elders voort te zetten. Na hun te-
rugtreden zijn er uit het midden van de medewerkers mensen opgestaan die met energie en kwaliteit, naast en met 
teamleiders Truus Weesjes en Thessa Lookman het interim-teamleiderschap op zich genomen hebben, tot het einde 
van dit kalenderjaar: Ariane Tramontina, Stijn Rutten, Astrid Voskuilen (tot de zomervakantie) en Simone Janson. Voor 
het rectoraat is in de persoon van Bert-Jan Kollmer een interim-rector gevonden. Hij trad in april aan en gaat ook na 
de zomervakantie bij het Novalis verder. Dolinda Kamps is bereid gevonden de operationele, interim, werkzaamheden 
op zich te nemen.
 

Bericht van de bestuurder
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Na de zomervakantie starten we de procedure voor de werving van een nieuwe rector waarbij we erop koersen dat de 
nieuwe rector nog dit kalenderjaar aantreedt. Een en ander vond en vindt plaats in goede afstemming met de dMR.  

Het terugtreden van 3 leden van het managementteam is aanleiding geweest om de koers van de school en de 
daaronder liggende vraagstukken, te onderzoeken. De begeleidingsdienst van vrijescholen heeft een interne cul-
tuuranalyse uitgevoerd waarbij alle medewerkers geraadpleegd zijn. Aan de hand van de uitkomst en adviezen komt 
het huidige managementteam, onder leiding van Bert-Jan, tot een richtinggevende ontwikkelagenda voor de school. 
Elders in deze nieuwsbrief leest u meer hierover. 
Een goede zomervakantie toegewenst.

Met vriendelijke groet, 
Allert de Geus, bestuurder

Reacties zijn welkom op a.degeus@sgvvs.nl.

Maar het draaide natuurlijk om het eindresultaat van het seizoen, 
waarbij alle leerlingen een rol hebben gekregen in hun team. 
Deze rol (coach, organisator, scheidsrechter of fitness-instructeur) 
kwam met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Deze 
rollen zijn serieus opgepakt door alle leerlingen en dit zorgde 
voor een team dat draaide als een goed geoliede machine. En dat 
was te zien in de strijd op het veld. De leerlingen mogen trots zijn 
op hun prestaties, dat zijn wij ook!

Met sportieve groet,
Sean Graanoogst

Op 4, 5 en 13 juli hebben de klassen 7, 8 en 9 
van het Novalis samen een mooi eindtoernooi 
neergezet. Het product van de seizoenen die 
wij met deze klassen houden is het vorige jaar 
niet doorgegaan vanwege het coronavirus en 
daarom was het extra bijzonder dat het dit jaar 
eindelijk weer eens is gelukt. Klas 7 heeft slag-
bal gespeeld, klas 8 heeft een voetbaltoernooi 
gehouden en klas 9 heeft het tegen elkaar op-
genomen in een softbaltoernooi. De leerlingen 
hebben op de velden van het Studenten Sport-
centrum Eindhoven de hitte getrotseerd om er 
een leuk en succesvol toernooi van te maken 
in 3 poules. Noemenswaardig was een ‘clean 
sweep’ van klas 7C, dat elke poule wist te win-
nen!

Eindtoernooi klassen 7, 8 en 9



Beleef het Novalis, samen!
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Sint Jan
Op maandag 11 Juli hebben we met leerlingen docen-
ten en ouders alsnog Sint Jan gevierd. Het was een fijn 
samenzijn, velen van jullie waren aanwezig en het was 
gezellig. We hadden een mooi vuur en het weer was zeer 
passend bij een midzomerfeest. We zijn heel blij dat we 
elkaar op deze manier hebben kunnen ontmoeten als in-
leiding van een mooie zomer.

Met vriendelijke groet,
Pedagogische werkgroep 

 
Diploma uitreiking
 
Afgelopen woensdag en donderdag was het feest op het 
Novalis College!
Samen met familie, vrienden, leraren en leerlingen, vier-
den de examenleerlingen het in ontvangst nemen van het 
welverdiende diploma! 
Tijdens de diploma-uitreiking werden de geslaagden per-
soonlijk toegesproken door de docenten en waren er di-
verse muzikale optredens van leerlingen. Daarnaast werd 
er samen gezongen en in de pauzes werd er genoten van 
een hapje en een drankje.
Al met al een feestelijke afsluiting van een 4, 5 of 6 jarige 
schoolloopbaan op het Novalis.
Wij wensen iedereen een heel mooie toekomst!
 

□  Dinsdag 8 november: Informatieavond
□  Woensdag 16 november: minilessen 
□ Zondag 29 januari: Open Dag
□ Woensdag 1 februari: minilessen

Vertel het verder

Zomergroet 
Op de warmste dag van het jaar wordt dit stukje ge-
schreven. Na een heel bewogen jaar is de welverdien-
de zomervakantie een feit. Een jaar van welkom heten, 
wennen aan elkaar en een nieuw gebouw, maar ook van 
afscheid nemen, een interim schoolleiding en nog niet 
helemaal op orde zijn qua inrichting en aankleding van 
het gebouw. 
De laatste weken wordt er door leerlingen nog werk inge-
haald, leraren vergaderen en maken hun beoordelingen 
en beelden compleet, het rooster staat in de grondverf 
en de nieuwbouw krijgt langzaam kleur. Altijd hectisch 
en spannend of het dit jaar weer gaat lukken. Voor veel 
leerlingen is het feest en zij ontvangen hun diploma of 
gaan over naar een volgend leerjaar, voor sommigen is er 
een andere route die ze gaan.
Maar voor iedereen geldt dat wat gedaan is klaar is.
     

□  Monitor basisvaardigheden
□ Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders van 
    klas 7 en klas 9

Bijlagen 

Wat gedaan is is klaar
Van juli tot oktober heerst de moesson over Thailand. In 
deze tijd stoppen de monniken met hun reizen, laten al 
hun werkzaamheden rusten en wijden zich uitsluitend 
aan studie en meditatie. Deze periode wordt ‘vassa’ ge-
noemd, de regenretraite. Enkele jaren geleden liet een 
beroemd abt in zijn woudklooster een nieuwe hal op-
richten. Toen de regentijd begon liet hij alle werkzaam-
heden stopzetten en stuurde de bouwlieden naar huis. In 
het klooster begon nu de periode van stilte. Op een dag 
kwam er een bezoeker. Hij zag de hal die maar half af 
was. Hij vroeg de abt wanneer de hal klaar zou zijn. Zon-
der te aarzelen antwoordde de abt: ‘De hal is klaar’. ‘Hoe 
bedoelt u de hal is klaar?’ vroeg de bezoeker verbaasd. 

‘Zij heeft geen dak, geen ramen en deuren, overal liggen 
planken en zakken cement. Blijft dit misschien zo? Dat is 
toch dwaas? Wat bedoelt u met: de hal is klaar?’
De abt glimlachte en zei kalm: ‘Wat gedaan is is klaar.’ Hij 
ging terug naar zijn meditatieruimte, maar draaide zich 
nog een keer om naar de bezoeker en zei: ‘Wat je gedaan 
hebt is altijd klaar, het volgende komt wel. Zo kijken is 
de enige manier waarop je rust en stilte in je leven kan 
brengen, anders stopt je werk nooit.’
Uit: ‘Voorbij de woorden’, Erich Kaniok (red.)

Fijne vakantie gewenst namens
de hele schoolleiding.


