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nieuwsbericht

Ik zal ongetwijfeld later nog uitgebreider met verschillende mensen kennis ma-
ken, maar hier alvast een eerste kennismaking met mij. Ik ben van geboorte 
Noord-Hollander. Ik kom uit Bergen en heb twee kinderen: een dochter en een 
zoon, die beiden op de vrijeschool te Bergen hebben gezeten. Ze hebben daar 
veel baat bij gehad. Dat was mijn eerste kennismaking met het vrijeschoolonder-
wijs. Na mijn studie economie ben ik voor de klas gaan staan op een vergelijk-
bare tl/havo/vwo-school als Novalis, in Bilthoven. Daarna heb ik in het hoger- en 
middelbaar beroepsonderwijs gewerkt. Tussendoor ben ik ook nog rector ge-
weest van een brede scholengemeenschap in Velsen, met beroepsgericht vmbo 
tot en met atheneum. De laatste zeven jaar ben ik bestuurder geweest van een 
po/vo stichting in Gorinchem. 
En nu mag ik tot aan de zomer een bijdrage leveren aan het Novalis College. 
Ik heb er veel zin in. 

Met hartelijke groet,
Bert-Jan Kollmer

Kennismaken met Bert-Jan Kollmer
Vanaf dinsdag 19 april tot aan de zomervakantie mag ik de rector van het Novalis College zijn. Vanaf de eerste 
dag voel ik me zeer welkom en ben ik blij met de warme ontvangst die de medewerkers me hebben gegeven. 
Dat zegt zeker iets over de school als gemeenschap. 

De maatregel die het meest gewaardeerd wordt, is zonder twijfel de ‘duimregeling’: de examenkandidaat kan, als 
dat nodig is om te slagen, het cijfer van één vak ‘wegduimen’. Dit vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling. 
Het het weg te duimen vak mag geen kernvak zijn. Kernvakken op het havo en vwo zijn Nederlands, Engels en wiskunde.  
Op vmbo-t is Nederlands een kernvak. Het resultaat van het weggestreepte vak wordt wél vermeld op de cijferlijst.

De uitslagen van het 1e tijdvak worden op donderdag 9 juni bekendgemaakt. Alle leerlingen worden gebeld door 
hun mentor(en). Een spannend moment. De examens van het tweede tijdvak vinden plaats van 13 juni tot en met 24 
juni. De uitslagen worden op 1 juli bekendgemaakt. Het derde tijdvak is van 5 tot en met 8 juli, de uitslagdag is 14 juli.

Uiteraard hopen wij dat al onze kandidaten op 20 en 21 juli hun diploma in ontvangst mogen komen nemen tijdens 
de feestelijke diploma-uitreikingen. Na twee jaren mogen we die weer organiseren zoals we gewend zijn! We hebben 
er nu al zin in!

Namens alle medewerkers van het Novalis College wenst de examencommissie alle kandidaten véél succes! 

De examens zijn weer begonnen! 
Vijfennegentig leerlingen zijn op dit moment volop bezig met de examens van het 
1e tijdvak. Evenals vorig schooljaar heeft het ministerie een aantal versoepelingen 
aangebracht. Onze examenkandidaten hebben immers twee schooljaren te maken 
gehad met coronamaatregelen zoals lockdowns, online lessen en hybride lessen: 
geen optimale voorbereiding op het examen. Om hieraan tegemoet te komen krij-
gen alle examenkandidaten niet één, maar twee herkansingen. Daarnaast is er een 
extra lang tweede tijdvak voor leerlingen die ziek zijn in het eerste tijdvak, een of twee 
herkansingen willen maken, of gewoon meer tijd nodig hebben om zich voor te berei-
den. Het derde tijdvak is voor herkansingen gereserveerd. 
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Examenklassen nemen met ludieke actie

Op de laatste officiële lesdag van hun middelbare 
schoolloopbaan namen de examenklassen traditiege-
trouw op ludieke wijze afscheid van de school, de me-
deleerlingen en de docenten. De eindexamenstunt van 
20 april was er een met een muzikaal slot.

Dat er iets zou gaan gebeuren, stond natuurlijk wel vast. 
Maar elk jaar is het weer de vraag welke verrassing de 
examenkandidaten in petto hebben. Dit jaar waren alle 
verdiepingen gebarricadeerd en moesten alle docenten 
en leerlingen via de hoofdingang de school betreden, 
waarna een hindernisparcours door de trappengangen 
en de gymzaal volgde. Daarna konden de leerlingen naar 
hun lessen. Fietsenrekken werden in de school geplaatst 
en er werden heel wat rondjes gefietst.

De ludieke actie eindigde met een muzikale noot. In de 
aula genoten alle leerlingen van een vrolijke karaoke door 
leerlingen en docenten.

De ontspanning is inmiddels ingeruild voor nervositeit. 
Van 12 tot en met 30 mei staan immers de eindexamens 
op het programma. Uiteraard wensen we onze leerlingen 
alle succes!

en muziek afscheid van school
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Woensdag 18 mei: Studiedag 
Donderdag 26 mei: Hemelvaart 
Vrijdag 27 mei: Vrije dag
Donderdag 2 juni: Gala

Lentefestival
Vrijdag 22 april was het eerste lentefestival een feit.
Het was even spannend of de geplande buiten activi-
teiten door konden gaan, want het werd opeens wel 
heel donker en de wind stak op. 

Maar om 17.00 uur straalde de zon door de wolken en 
kon het festival beginnen. Twinkelende lampjes, lampion-
nen en gekleurde linten: de verwachting hing in de lucht.
Meteen vanaf het begin was er een fantastische sfeer.  
Binnen draaide de DJ en werd er volop gedanst en mee-
gezongen. Terwijl buiten de schoolband meerdere sets 
neerzette. 

Er zijn honderden foto’s gemaakt in de fotohokjes (wat 
hebben we gelachen!) en alle bezoekers waren in het 
zwart/ wit gekleed, zodat de kleuren van de decoraties 
goed naar voren kwamen. Neon bandjes, neon schmink, 
je kon kleuren op de muren en op de grond krijten.
Overal stonden groepjes te swingen met de koptelefoons 
van de silent disco of zaten lekker bij elkaar op de pick-
nickbanken. Tussendoor werd er genoten van een lekkere 
pannenkoek of een frietje en een drankje.

Wat ging de tijd snel voorbij en het protest was groot toen het laatste nummer werd gedraaid.
Kortom een heel goed begin van de meivakantie en volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.


