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NOVALIS
Februari 2022

nieuwsbericht

Bijna 600 mensen bezochten op 30 januari onze di-
gitale open dag. De aula was voor de gelegenheid 
omgetoverd tot een ware televisiestudio, compleet 
met regiekamer en audiopanelen. Twee camera-
mannen volgden de gebeurtenissen in de aula, een 
derde cameraman volgde leraar Lotte van den Eijn-
den tijdens haar rondgang door de school. Doordat 
de regie volop schakelde tussen aula en verslagge-
ver, werd de online open dag een dynamisch feestje. 

Talkshow
Als een ware talkshowhost voerde leraar Leon van de 
Wouw in de aula gesprekken met schoolleiding, leraren, 
ouders en leerlingen. Ingestuurde vragen van bezoekers 
vormden daarbij de rode draad. 

Reporter
Na elk kort gesprek schakelde de regie over naar de re-
porter. Die bezocht in een razend tempo veel interessan-
te lokalen van de school. Overal stonden leraren klaar 
om hun verhaal te doen, gesteund door leerlingen die er 
hard aan het werk waren. 

Muziek
Dat het Novalis College een school is waar talenten wor-
den ontwikkeld, bleek tenslotte ook uit de muzikale in-
termezzo’s van onze leerlingen. Met zang, ukelele, fluit 
en piano voegden ze een vrolijke noot toe aan het pro-
gramma

Terugblik op de open dag
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Gebruik van de nieuwe leerpleinen in het 
nieuwe gebouw
In het nieuwe gebouw zijn op de begane grond en de 
eerste verdieping nieuwe leerpleinen ingericht.
We gunnen de leerlingen een inspirerende omgeving 
waar ze zelfstandig kunnen leren leren, mét verantwoor-
delijkheid voor hun eigen schone, veilige en inspirerende 
werkomgeving. Dat betekent dat we geen regels opstel-
len wat wel en niet mag, maar dat we wel met alle leer-
lingen afspraken maken over het gebruik. De komende 
weken zullen de leerlingen samen met de school de aan-
kleding bepalen, om het zo ook meer hun omgeving te 
maken.

Update van de tuin
Het weer wordt steeds mooier en dat betekent dat we 
weer snel naar buiten kunnen. De komende weken wordt 
er op verschillende plekken gras gezaaid, zodat je ook bij 
mooi weer lekker buiten kunt zitten. Daarnaast komt er 
naar wens van de leerlingen een mogelijkheid om te re-
creëren en sporten zoals: voetballen, basketbal of hockey. 
Op dit moment wordt uitgezocht wat de (haalbaar, vei-
lig en esthetisch) mogelijkheden zijn. Het aangrenzende, 
gemeentelijke terrein wordt de komende weken door de 
gemeente opgeruimd en netjes gemaakt.

Het Novalis beleven we samen!

Minilessen
Woensdag 9 en 16 februari waren er minilessen voor ba-
sisschoolleerlingen. De kinderen bezochten allemaal 2 
minilessen met vakken als textiel, Frans, handvaardigheid, 
scheikunde, 3D en wiskunde. Daarna kregen ze een rond-
leiding door de school, gegeven door onze leerlingen die 
dit geweldig hebben gedaan. Chapeau!

Helaas mochten we op dat moment nog geen ouders 
ontvangen in de school.
Daarom werden de ouders buiten ontvangen door onze 
schoolleiding. Onder het genot van een kopje koffie/ 
thee kon men vragen stellen.

Gelukkig mochten we afgelopen week wel weer ouders 
ontvangen en daar werd dan ook dankbaar gebruik van 
gemaakt.
Meer dan 50 ouders die de school nog nooit van binnen 
hadden gezien kregen, in kleine groepjes, een uitgebrei-
de rondleiding door het gebouw door leerlingen van de 
leerlingenraad.
De mensen waren blij dat ze nu eindelijk eens binnen 
mochten kijken. Complimenten voor de leerlingenraad 
waardoor dit zo snel geregeld kon worden!

Profielwerkstuk vmbo-t afgerond met presentaties 
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van klas 10A en 10B gewerkt aan hun profielwerkstuk. Dit is een eind-
werkstuk voor het vmbo-t. Meerdere vaardigheden, die zijn geleerd in de afgelopen jaren, kunnen worden toegepast 
bij het werken hieraan. De leerlingen hebben een onderwerp gekozen dat past bij hen en binnen hun sector. Ze 
hebben zich afgevraagd wat ze te weten wilden komen en onderzoekvragen opgesteld. Er werden hoofdvragen ge-
steld als: Wat houdt het in om een hotel te runnen? Hoe is het om les te geven in het speciaal onderwijs? Is gaming 
bevorderlijk voor het leren van een vreemde taal?
Het zoeken naar de antwoorden op die vragen en die uitwerken in een verslag was het meeste werk. Woensdag 16 
februari presenteerden de tiende klassers de resultaten van hun onderzoek aan een aantal begeleiders en elkaar. 
Daarbij lieten ze ook hun praktische opdracht zien, een heldere, creatieve uitwerking die hun presentatie ondersteun-
de:  een filmpje over het produceren van een animatiefilm, een maquette van een café, zelfgemaakte kleding, enz.
Omdat er maar weinig publiek aanwezig kon zijn, vanwege coronamaatregelen, zijn de presentaties gefilmd, zodat 
ouders en leraren de presentaties ook kunnen bekijken. Het was mooi om te merken dat hoewel presenteren span-
nend is voor sommigen, iedereen kon vertellen over zijn/ haar onderzoek. We werden verrast door de creativiteit en 
de vaardigheid in presenteren van een behoorlijk aantal leerlingen. Het was een waardevolle middag voor iedereen.  

Richting het examen…           
Na kennisweek 2, de biografieperiode en de eindreis gaan we ons ook meer en meer richten op de examens. In de 
biografieweek zullen al enkele collega’s in de middag met de vmbo-t en havo-klassen extra lessen/ trainingen verzor-
gen. De 12e klas heeft in deze week nog een architectuurprogramma. Na de eindreis zal op maandag 21 maart een 
Webinar gegeven worden met o.a. de ‘route naar het examen van 2022’. In deze route zullen ook meerdere examen-
trainingen worden opgenomen. Een uitnodiging voor deze Webinar volgt na de voorjaarsvakantie. 
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De afgelopen tijd was het niet mogelijk om een voor-
stelling te maken voor publiek. Er mocht namelijk geen 
publiek in de school. Niet getreurd, daar vonden we wel 
wat op... 
In klas 10B en klas 10C hebben we gewerkt aan een film!

Klas 10B  heeft deze periode gewerkt aan de film ‘Kerst-
verhaal?-Djeezus!’ gemaakt met veel humor en actie. Een 
film met als basis het aloude kerstverhaal wat veel leerlin-
gen zich nog herinnerden van de basisschool. 

We begonnen de periode met als doel een voorstelling 
te maken  met veel humor, door bestaande typetjes uit 
diverse films te spelen. 
Een mix van New Kids en Mocromafia, de ster Destiny 
als stralend middelpunt, een engel, de ezel,  Youssef en 
Marie-louise  maakten het tot een fantasievol geheel. 

Klas 10C heeft een spannende detective gemaakt. De film 
is een mooi detectiveverhaal rondom een vriendinnen-
groep op school. Met flink wat moorden die opgelost 
moesten worden en waarin foto’s van de moorden een 
belangrijke rol spelen. 

Een verontruste rector schakelt de hulp in van twee detectives Zwart en Wit. Zij denken het opgelost te hebben, maar 
het verhaal krijgt op het einde nog een verassende wending. Tussen de scenes door zien we een aantal scenes geba-
seerd op de  “Sluipschutters” (humoristisch sketchprogramma)  die het geheel wat opvrolijken.                                                                  
Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de films daarom gaan we aan het eind van het schooljaar een filmavond houden 
in school en gaan we de films op een groot scherm en met veel popcorn bekijken. Met publiek!! 

Binnenkort gaan de leerlingen weer op stage!

We vinden het belangrijk om onze leerlingen kennis te 
laten maken met de maatschappij.  Naast lessen en pro-
jecten, komt dit ook tot uiting in de stages. 
Leerlingen ondervinden praktisch wat de maatschappij te 
bieden heeft en van hen vraagt en ze kunnen proeven of 
dat wat ze denken te willen gaan doen daadwerkelijk aan 
hun verwachtingen voldoet. 
Om een onderverdeling te maken voor de verschillende 
klassen in de bovenbouw hebben we gekozen voor:
□  Klas 9: Winkelstage van twee weken
□  Klas 10: Sociale stage bij een zorginstelling van een 
of twee weken
□  Klas 11: Bedrijfsstage bij een industrieel productiebe-
drijf van twee weken.
Behalve dat we de soort stage aan de fase in de ontwik-
keling van de leerling laten aansluiten speelt hier voor de 
verschillende bedrijven vanuit de wetgeving ook de leef-
tijd een rol. De stages staan niet geheel los van de lessen: 
waar mogelijk worden de ervaringen en dat wat men 

geleerd heeft over de maatschappij erin meegenomen.
Over het algemeen worden de stages erg gewaardeerd 
door de leerlingen alsook door de winkels, instellingen en 
bedrijven. Een goede voorbereiding doet het halve werk.
 
Onder begeleiding van de stage-coördinator en de men-
tor gaan leerlingen niet alleen stage lopen maar dienen 
ze dit ook geheel zelf te organiseren. Verschillende lera-
ren zijn beschikbaar om brieven e.d. na te kijken of sollici-
tatiegesprekken te oefenen als de leerling hierom vraagt.
 
Op deze wijze staat een geheel netwerk achter onze leer-
lingen die tijdens de stage de wereld tegenmoet treden, 
even de schoolbanken kunnen ontvluchten en genieten 
van hun groeiende aandeel in de buitenwereld. 
En als alles naar wens gaat houden ze er regelmatig ook 
nog een leuk bijbaantje aan over. De stages worden dan 
ook met recht als een van de hoogtepunten van het jaar 
ervaren!
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Op het Novalis vieren we samen!

Samen met de leerlingenraad de aula versieren. Er hangt 
nog een onwennige, maar ook verwachtingsvolle sfeer.
Dan komen de eerste leerlingen en leraren verkleed bin-
nen en tijdens de kleine pauze staat de muziek alvast aan.

Dan de grote pauze: deze begint met een (vega) wor-
stenbroodje en een ‘virgin cocktail’ voor alle leerlingen.
De muziek staat aan met het geluid op standje 10 en 
je hoort de door de leerlingen gemaakte playlist.

De leerlingen zijn nog een beetje onwennig, maar dan 
wordt er opeens volop gedanst (Nienke!) en hier en daar 
gesjanst. Ballonnen knallen, serpentines  en confetti in de 
lucht, lachende stemmen.

De polonaise was oneindig lang, de leerlingen van de 
Blauwe Bloem stonden in het midden en er werd uit volle 
borst meegezongen.
Feestje? Ze/ we zijn het gelukkig nog niet verleerd:  
het mag gewoon weer en het smaakt naar meer.

We wensen iedereen een fantastische carnaval(svakan-
tie)!



Agenda
□  

□ 
□  
□ 
□
   

Zie voor het jaarrooster novalis.nl

Beleef het Novalis, samen!
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Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart: 
Carnavalsvakantie 
Maandag 7 maart tot en met 18 maart: Stageweken 
Maandag 14 t/m vrijdag 18 maart: Eindreisweek
Maandag 14 maart: DMR
Donderdag 31 maart: Studiedag

Koloniale Sporen in mijn Buurt
Beste ouders en verzorgers,
Dit voorjaar biedt Stichting in mijn Buurt het bijzonde-
re en inspirerende educatieproject ‘Koloniale Sporen in 
mijn Buurt’ aan op onze school. Het valt in de kunstweek 
en betreft hartverwarmende ontmoetingen en leren over 
ons gezamenlijk verleden t.a.v. Indonesië, Suriname en de 
Antillen. 

Daarvoor zoeken wij ouders die op 11 maart in de och-
tend en/ of in de middag een bijdrage willen leveren 
door de leerlingen te begeleiden naar de ouderen uit de 
‘Oost’ en de ‘West’ die geïnterviewd worden. 
Zou u ons willen helpen door de leerlingen te begeleiden 
bij dit interessante thema? Mail dan naar Katja:
(katja@dutchdesignfoundation.com).

Meer informatie over de projecten van Stichting in mijn 
Buurt vindt u op: www.inmijnbuurt.org

En nog even dit
We hebben een aantal meldingen ontvangen over het 
leeg laten lopen van banden en het los maken van spa-
ken van de in de kelder geparkeerde fietsen. Omdat de 
veiligheid voorop staat willen we u vragen, indien dit de 
fiets van uw kind betreft,  hier melding van te maken met 
datum waarop het incident heeft plaats gevonden zodat 
we de camerabeelden van die dag terug kunnen kijken. 
Uw bericht mag naar post@novalis.nl

De examencommissie van het Novalis College is op zoek naar ouders die tijdens de periode van de eindexamens 
willen assisteren bij het surveilleren. Het gaat hierbij om:
het eerste tijdvak   : 12 t/m 25 mei 2022 Rooster tijdvak 1
het tweede tijdvak : 14 t/m 24 juni 2022 Rooster tijdvak 2
het derde tijdvak   :   5 t/m 8 juli 2022.

Het is de bedoeling dat de ouder-surveillant samen met één of meer docenten tijdens de examenzitting aanwezig is in 
de examenzaal en assisteert met o.a. het uitdelen van de opgaven, het begeleiden van leerlingen naar het toilet en het 
toezicht houden op het verloop van het examen. De examens worden afgenomen in de gymzaal en in de mediatheek. 
Uiteraard worden hierbij de dan geldende maatregelen rondom het COVID-19 virus in acht genomen.
Ouders/ verzorgers van examenkandidaten (klas 10A/B, 11A/B en 12A) zullen niet ingedeeld worden tijdens een exa-
menvak van hun eigen kind.
Aan de hand van de aanmeldingen wordt een voorlopig rooster gemaakt en nemen wij contact met u op. 
Voor aanvang van de meivakantie geven wij een instructie over het ‘wat en hoe’ tijdens de examens.
Belangstellenden kunnen zich tot 11 maart 2022 opgeven bij de examencommissie: examen@novalis.nl.

Ouder-surveillanten gezocht voor de eindexamens 2022


