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nieuwsbericht

Vanuit de lucht gezien:  
het mooiste stukje  
van Eindhoven

Na de officiële vaststellingsvergadering, bijgewoond door de mentoren, de schoolleiding en de examencommissie, 
konden de mentoren aan de slag. Alle leerlingen zijn door hen gebeld met een blijde of een minder blijde boodschap. 
Wachten op een spannend telefoontje kan erg lang duren. Nog diezelfde middag is in een feestelijke setting aan  
de geslaagden de ‘Novalis Geslaagd’ vlag uitgereikt! 

Dit jaar heeft onze school eenennegentig examenkandidaten. Op 9 juni werd duidelijk dat vierenvijftig kandidaten 
de vlag al mee naar huis konden nemen! Vierentwintig leerlingen kozen er bewust voor om niet alle vakken in het 
1e tijdvak te maken, maar het examen te spreiden over twee tijdvakken. Net als vorig jaar is het spreiden van de exa-
mens één van de corona-maatregelen van het ministerie. Het 2e tijdvak loopt tot en met 27 juni. Dertien kandidaten 
hebben één of twee herkansingen nodig om het felbegeerde diploma alsnog in de wacht te slepen. Op vrijdag 1 juli 
weten we aan hoeveel leerlingen we een ‘Geslaagd’ vlag kunnen uitreiken. Dan worden namelijk de uitslagen van het 
2e tijdvak  bekendgemaakt. 

Wie denkt dat het dan afgelopen is, heeft het mis. Een andere corona-maatregel is het 3e tijdvak. In normale exa-
menjaren is het 3e tijdvak puur voorbehouden aan kandidaten die om gewichtige redenen het examen niet in twee 
tijdvakken hebben kunnen afronden. Maar, evenals vorig schooljaar is het 3e tijdvak toegankelijk voor alle leerlingen 
en vindt plaats van 5 t/m 8 juli. Op donderdag 14 juli wordt voor de kandidaten die een of meer examens in het 3e 
tijdvak hebben gemaakt, duidelijk of ook bij hen eindelijk de vlag kan wapperen. Op 14 juli weten we dus precies 
hoeveel leerlingen er geslaagd zijn. Uiteraard hopen wij dat er dit zoveel mogelijk zijn.

En daarna? Daarna is het tijd voor misschien wel de mooiste dag uit het leven van een middelbare scholier: de diplo-
ma-uitreiking. Op 20 en 21 juli verwelkomen wij alle examenkandidaten met ouders en andere familieleden voor een 
feestelijke afsluiting van niet alleen de vmbo-t, havo of vwo opleiding, maar ook voor een afscheid van de vrijeschool. 
Hopelijk wordt het een mooi en gedenkwaardig afscheid. Wij hebben er nu al zin in!

Een spannende tijd! 
Donderdag 9 juni was het eindelijk zover: de uitslag 
van het 1e tijdvak! 
Op deze ‘uitslagdag’ maakt Cito, zoals gebruikelijk, 
precies om 8.00 uur in de ochtend de normeringster-
men bekend voor de examens die in het 1e tijdvak zijn 
gemaakt. Op het examenbureau werd koortsachtig ge-
werkt aan het verwerken van alle resultaten en het toe-
passen van de slaag-zakregeling. Deze, door het mi-
nisterie vastgestelde regeling, bepaalt of een leerling 
geslaagd is of (nog) niet. Een heel nauwkeurig werkje 
want er mogen geen vergissingen worden gemaakt!
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In 14 dagen volledige musicalproductie

Klas 10F speelde op 3 juni de musical ‘Heathers’. 
Het bijzondere hierbij was dat de regie in handen was 
van één van de leerlingen, het originele script was ver-
taald door weer een andere leerling en dat de klas zich-
zelf de zang en dans had aangeleerd. 

De productie lag, onder begeleiding van dhr. Diebels, 
eveneens in handen van de leerlingen. Licht, geluid, decor 
en kleding waren dus ook door de klas zelf verzorgd. En 
dat allemaal in (effectief) nog geen 14 dagen!

Een prestatie om trots op te zijn en dat waren ze dan ook. 
Net als het publiek wat was komen kijken en de aanwe-
zige mentoren.



Beleef het Novalis, samen!
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Het galafeest
Het was alweer twee jaar geleden en de leerlingen en 
de docenten hadden dan ook veel zin in het galafeest. 
Om 20.30 uur kwamen de leerlingen aan, in mooie 
auto’s of andere originele vervoersmiddelen, om uit-
eindelijk over de rode loper de locatie binnen te tre-
den. Er was veel publiek: ouders, broers en zussen en 
andere leerlingen, om de examenleerlingen te ver-
welkomen.
We hadden een mooie sfeervolle locatie gehuurd, een 
nieuwe ruimte die goed bevallen is. Al snel vulde de 
dansvloer zich met leerlingen en regelmatig ook met do-
centen, die zich tot het einde ook goed vermaakten.
Op de eerste verdieping zaten leerlingen die het fijner 
vonden om rustig te kletsen en de drukte beneden van 
boven gade te slaan. Buiten was er een kleine ruimte 
ingericht om te roken of even een luchtje te scheppen.                                                     
Overal was de sfeer goed en gezellig en was er veel inter-
actie tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leer-
ling en docent. Er was ook een aantal ex-leerlingen dat 
het gala het vorig jaar gemist heeft en het was leuk om 
hen opnieuw te ontmoeten.
Er zijn bij binnenkomst, maar ook binnen, prachtige fo-
to’s gemaakt die de sfeer goed weergeven. De leerlingen 
hebben een mail ontvangen met de link naar de foto’s, 
zodat ze die zelf kunnen bekijken. Om 1.00 uur eindigde 
ons feestje en we kijken terug op een geslaagd gala!

 
Besluit 
In schooljaar 2022-2023 komt er een extra ze-
vende klas, dus daarmee in totaal 5 klassen. 

Motivatie:
In het kader van het wegwerken van eventuele leer-
achterstanden vanuit de basisscholen, kunnen we 
een grote en reële slag maken als er kleinere klassen 
zijn. We willen en moeten  in de toekomst groeien 
(en daarna tevreden leerlingen behouden) en daar-
mee bieden we die ruimte en bereiden we ons voor 
op de toekomst.
We hoeven geen leerlingen af te wijzen of op een 
wachtlijst te zetten. We nemen signalen van collega 
leerkrachten serieus en zetten deze om in concrete 
maatregelen.
 
Op dit moment betekent dit: 
7A: homogeen vmbo-t 
7B: vmbo-t/ havo            
7C: vmbo-t/ havo            
7D: havo/ vwo                 
7E: havo/ vwo                  

15 leerlingen
14 leerlingen 
15 leerlingen 
27 leerlingen 
28 leerlingen


