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

voortgezet vrijeschoolonderwijs 
voor vmbo-t,  havo en vwo !

‘Ik ben hier gegroeid’
Bijna twintig jaar na haar indiensttreding, gaat rector Marijke Vermeer een nieuwe uitdaging aan buiten de school. 
Onder haar leiding groeide de school uit tot een plek voor modern vrijeschoolonderwijs, met een goede balans 
tussen de eisen van de inspectie én de antroposofische kernwaarden. 
Toen Marijke Vermeer in 2002 als leraar Frans in dienst trad, was het Novalis College nog een ‘echte’ vrijeschool met 
een zesjarige havo en eindcertificaten in plaats van diploma’s. “Ik had al eerder op scholen gewerkt, maar dit was 
liefde op het eerste gezicht”, vertelt Marijke Vermeer. “Het was een knusse school. Iedereen kende elkaar. We werk-
ten zonder methodes. Je maakte je eigen lesprogramma. Uiteraard hield je de kerndoelen in het oog, maar er was 
veel vrijheid. Zo maakte ik programma’s rondom het thema Parijs en gaf ik alle aandacht aan de prachtige Franse 
literaire schrijvers, zoals Baudelaire en Rimbaud. (Die twee schrijvers behandelen we gelukkig nog steeds…)” 

 
Uitzonderlijk succes
“Er speelde in die tijd van alles”, blikt ze terug. “We moesten opleiden voor landelijke diploma’s, de havo moest te-
rug naar vijf jaar, het vmbo-t moest anders. Er lagen veel uitdagingen. Ik wilde de uitdaging aangaan, vooral omdat 
deze school me de mogelijkheid bood om ook lessen te blijven geven. Zo belangrijk: het contact met de leerlingen! 
Er volgde direct succes. Halverwege het vorige decennium haalde het Novalis College diverse malen het landelijke 
nieuws vanwege de uitzonderlijk hoge scores. Dat leidde weer tot een onstuimige groei van het aantal leerlingen: 
van een kleine 400 in 2012 tot meer dan 600 twee jaar later. In de jaren tussen 2012-2017 behaalde de school 
mooie resultaten: verscheidene malen 100% geslaagden met hoge scores. Dat leidde ook weer tot meer instroom. 
Zo kwam ook de nieuwbouw in zicht… 
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Marijke Vermeer verlaat na 19 jaar het Novalis College

Modern vrijeschoolonderwijs
De laatste jaren stonden in het teken van nieuwe uitdagingen. Modern vrijeschoolonder-
wijs aanbieden en leerlingen de school laten verlaten met een goed diploma én met een 
sterk gevormde persoonlijkheid. 
Met leerlijnen als mediapedagogiek en creatieve technologie een rol vervullen in de Brain-
portregio. “Ik ben er trots op hoe we als school ons kleinschalige karakter hebben weten 
te behouden. Hoe we daarnaast ook grote stappen zetten. 3D en elementen van robotica: 
zo mooi naast de ambachtelijke vakken als smeden, textiel en de bijzondere vakken als eu-
ritmie, koorzang en drama. Een unieke school, die met het hoofdonderwijs ook nog stevig 
werkt aan de persoonsvorming.”

Blauwe bloem
Het succes van het Novalis College is niet alleen te danken aan het personeel en  
de schoolleiding. Marijke heeft een bijzonder plekje in haar hart voor de integratieklas  
de Blauwe Bloem. “Het is geweldig om de leerlingen van die klas in de school te zien rond-
lopen en volop in interactie te zijn met alle anderen. Het laat ons elke dag zien dat ieder-
een hier zijn plaats mag hebben. Een enorme meerwaarde.” 

Marijke noemt nog wat voorbeelden van de kracht van het Novalis: De beeldende toespra-
ken van leraren tijdens diploma-uitreikingen, de saamhorigheid tijdens jaarfeesten, 
de kunstexposities, de werkweken, de ongekende ouderbetrokkenheid.  
“Maar het mooiste”, besluit ze, “is als leerlingen de school verlaten en je ziet hoezeer ze 
zijn gegroeid! Dat heeft ook mijzelf doen groeien!”

Chapeau Marijke!  
Het nieuwe paviljoen is 
klaar om bij aanvang van 
schooljaar 2021-2022  
de leerlingen te ontvangen.  
Deze en vele andere klussen 
zijn geklaard! Dank namens 
de hele schoolgemeenschap 
voor je tomeloze inzet!



De nieuwbouw in vogelvlucht
De nieuwbouw is geopend! Het getrapte paviljoen van twee verdiepingen met een natuurlijke uitstraling wordt inmiddels ingericht om komend schooljaar van 
dienst te kunnen zijn. Het Novalis College is veertien lokalen van 30 tot 57 vierkante meter rijker. Hoe kwam de nieuwbouw tot stand?  

5 oktober 2020  
Het terrein wordt bouwklaar gemaakt. Bomen en strui-
ken worden verwijderd, er komt een hekwerk om de 
bouwlocatie en een nieuw pad voor de leerlingen naar 
de noodlokalen. Overigens is er goed nieuws voor de 
natuurliefhebbers. De stammen van de gekapte bomen 
krijgen een nieuw leven in de toekomstige tuin!

15 oktober 2020 
Graafmachines zijn aan het werk. Op de bouwlocatie staan kleine en tijdelijke kantoren. Op het prikbord staan 
getallen. Het gebouw krijgt 655 vierkante meter vloeroppervlakte op de begane grond en 621 vierkante meter 
op de eerste verdieping. De grootste lokalen op de begane grond krijgen paneelwanden en kunnen desgewenst 
worden omgetoverd tot collegezalen.

30 oktober 2020 
Niet alleen de paddenstoelen schieten omhoog, ook 
de nieuwbouw schiet aardig op. Er is zojuist 68 vier-
kante meter aan beton als fundering gelegd.  
De weg omhoog kan worden ingeslagen. Ook ontstaat 
er contact tussen de bouwers en de leerlingen.  
De bouwers zijn onder de indruk van het houtwerklo-
kaal en de smederij. Ze zagen niet eerder een school 
waar nog zoveel aandacht is voor het werken met 
de handen!

11 november 2020 
Een bijzondere dag. De grondsteenspreuk wordt uit-
gesproken en daarna, in een koperen twaalfvlak ver-
zegeld, aan de grond toevertrouwd. Leerlingen volgen 
het spektakel via een livestream. Ook de plaatselijke 
pers is aanwezig. 

20 november 2020  
Dankzij redelijk hoge buitentemperaturen en uitblij-
vende neerslag kunnen er flink wat hoogtemeters 
worden gemaakt. Er is een voorsprong genomen op 
het schema. De leerlingen nemen steeds vaker een 
kijkje, bijvoorbeeld vanuit het dramalokaal.

27 november 2020 
Aken en Keulen mogen misschien niet in één dag ge-
bouwd zijn, de nieuwbouw schiet wél razendsnel 
de hoogte in. De muren van de eerste verdieping 
staan. De vloer van de tweede wordt bijna geplaatst. 
Na de kerstvakantie zullen ook de muren van de 
bovenste verdieping ‘staan’. Ook groeit er langs de 
parkeerplaats een haagje van kleine beuken. Die zullen 
bij de oplevering van het gebouw al zijn gegroeid tot 
1 meter 20.

14 december 2020  
Het enthousiasme rondom de bouwsnelheid is zo 
groot, dat nu al de kleur van de sanitairtegels is uit-
gekozen. Nu de vloer van de eerste verdieping er ligt, 
worden ook alle elektriciteitskabels gelegd. De leer-
lingen maken zich op voor hun vakantie, de bouwers 
werken toe richting het hoogste punt.
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28 mei 2021 
Inmiddels wordt er ook al aan de tuin gewerkt. De tuin moet beide gebouwen met elkaar verbinden 
en een groenbeleving geven aan de leerlingen. Uit het raam kijken moet een feest worden. 
De  leerlingen krijgen een rol bij de inrichting van de tuin. Zo komen er werkstukken van keramiek en 
smeedijzer in de tuin en leggen ze een moestuin aan. Mooie toekomstplannen!

Juli 2021 

13 januari 2021
In twee weken tijd is de omvang verdubbeld. De eerste 
verdieping staat als een huis: de leidingen zijn gelegd 
en er wordt al aan het dak gewerkt. Eerst de dakvloer, 
dan de opbouw (de staalconstructie waarin de techni-
sche installaties komen). Met mogelijk koude dagen in 
het verschiet, worden alle raamopeningen afgesloten 
met folie.

12 februari 2021 
Koning Winter is gearriveerd! Maar voor de bouwers 
is dat geen probleem. Ze werken inpandig aan vloeren 
en binnenwanden. Dankzij de afgeplakte ramen is dat 
nog aangenaam ook! Ook voor de fotografen is deze 
periode een feest. Met een strakblauwe lucht ligt het 
paviljoen er fotogeniek bij!

25 februari 2021 
De wethouder hijst samen met bestuurslid 

Allert de Geus de vlag ter markering van het 
bereiken van het hoogste bouwpunt.  

De lokale pers is andermaal van de partij.  
De leerlingen zitten noodgedwongen thuis. 

Het bereiken van het hoogste punt wordt dan 
ook aangegrepen om de blik naar volgend 

jaar te richten: een nieuw jaar met meer  
ruimte voor het vrijeschoolonderwijs!

23 april 2021 
De wanden zijn behangen en de tegels gezet. Het eind van het werk komt in zicht. Het paviljoen laat – nu 
de eerste houten planken zijn bevestigd - ook zijn toekomstige uiterlijk zien. De leerlingen kijken kritisch. 
Is het wel milieuvriendelijk allemaal? Ze worden gerustgesteld: het hout is duurzaam, er komen zonnepa-
nelen op het dak en de tuin krijgt een wadi waarin regenwater kan worden opgevangen.

Daar staat dan de gewel-
dige prestatie, geleverd 
door o.a. Bureau Dhont en 
Bouwbedrijf Peters.  
Dat vieren we uiteraard 
met onze befaamde, zelf-
gebakken koekjes!
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Awareness- en  
excursieweek vol 
spannende thema’s en 
ontmoetingen tijdens 
de kunst- en activitei-
tenweken.
De ene dag klimmen, mountainbiken en rappen. 
De ander dag serieus praten over thema’s als stress, 
diversiteit en body-shaming. Een speciale corona-
proofeditie van de awareness- en excursieweek 
- van 12 tot en met 16 april - was er een waarin 
spanning én spannende thema’s elkaar voortdu-
rend afwisselden. De leerlingen van de 7e klas sta-
ken bijvoorbeeld hun handen uit de mouwen in het 
nieuw aan te leggen voedselbos in Leende. Op an-
dere dagen in de week maakten ze zich moe door 
het deelnemen aan mountainbiketochten, klim- en 
tokkelactiviteiten. De leerlingen van klas 8 schoten 
met pijl en boog en legden een route af per step. 
De 9e klassers vermaakten zich met lasergamen en 
een Expeditie Robinson programma en voor klas 10 
gold dat ze niet alleen tijdens outdoor-activiteiten 
op hun lef en doorzettingsvermogen werden ge-
test, maar via DJ- en Spoken Word workshops ook 
nog eens op hun creativiteit. Tussen de activiteiten 
door werd er door de leerlingen stilgestaan bij se-
rieuze thema’s. In samenwerking met Dynamo was 
een awareness programma opgezet. Zo speelden 
de leerlingen het spel Over de streep en spraken 
ze onder leiding van (ervarings-)deskundigen over 
thema’s als diversiteit en stress.    
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Back to school!

De lente ontknopte niet alleen de bloemen, ook 
de scholen kwamen weer tot bloei. Vanaf de eerste 
dag na de heropening, medio maart, beleefden de 
leerlingen een intense periode vol creaties, avon-
tuur en onderlinge ontmoetingen tijdens de kunst- 
en activiteitenweken.

In de ochtenduren dompelden de 7e en 8e klassers 
zich - in het kader van de jaarlijkse kunstweken - vol-
ledig onder in een creatief proces met als thema ‘fake 
news’. Ondersteund door workshops maakten ze 
nepnieuwsberichten in de vorm van filmpjes, stripver-
halen, podcasts, schilderijen en fotoseries. Tijdens de 
middaguren trokken de oudere schoolgenoten naar 
school. Waar ze normaal gesproken in maart uitvlie-

gen naar allerlei stageadressen, genoten ze nu 
van het weerzien tijdens een speciaal voor hen 
georganiseerde activiteitenweek, vol sportieve, 
kunstzinnige en acrobatische uitdagingen. 
Ze beschilderden zijden doeken, leefden 
zich als vanouds uit in de smidse, deelden 
hun emoties tijdens Spoken Word sessies en 
werkten zich in het zweet tijdens mountain-
biketochten, hoogteparcoursen en jongleer-
workshops. Maar vooral draaide het om de 
ontmoeting, zag coördinator Stijn Rutten. “Ze 
waren eraan toe om elkaar weer te zien en 
ze hadden behoefte aan beweging. Tijdens 
deze periode was daar ruimte voor en dat was 
merkbaar, voelbaar en hoorbaar!”

               Floris (12A) 



Imke (7e klas)
“Veel ruimte voor je fantasie.”
“Ik vind het Novalis College een heel fijne 
school. Je krijgt er veel creatieve vakken, zoals 
drama, textiel en tekenen. Ook de leermethode 
bij de andere vakken vind ik fijn. Je hebt veel 
vrijheid en moet veel stof zelf uitzoeken en 
opzoeken. Met vrijheid bedoel ik vooral dat je 
keuzes krijgt. Ben je tijdens een les vroeg klaar, 
dan mag je zelf kiezen of je de rest van het 
lesuur gaat leren of gaat tekenen. Tijdens de 
creatieve vakken krijg je vaak wel een opdracht, 
maar heb je ook alle vrijheid om je fantasie de 
ruimte te geven.
Ik kom zelf van een basisschool in Son en 
Breugel. Dat was geen vrijeschool. In het begin 
moest ik natuurlijk wel een beetje wennen, 
vooral aan de spreuk. Die is best lang en moei-
lijk. Ik dacht eerst nog: wauw, hoe ga ik die ooit 
uit mijn hoofd leren?’ Maar na twee weken kon 
ik de spreuk al makkelijk opzeggen. Nu is het 
ook niet meer zo raar, maar gewoon.
Er zitten nog een paar andere kinderen van mijn 
oude school op het Novalis College. Helaas 
zitten ze niet bij mij in de klas. Ik weet dat ze 
normaal gesproken wel zoveel mogelijk probe-
ren om kinderen uit hetzelfde dorp bij elkaar in 
de klas te zetten. Dan kunnen ze bijvoorbeeld 
samen fietsen naar school. Maar ja, dan moeten 
die kinderen natuurlijk ook nog eens allemaal 
hetzelfde niveau hebben. Gelukkig kan ik vaak 
’s morgens met een groepje meefietsen. Het is 
een beetje ver, maar prima te doen.”

Julia en Dinte 
(7e klas) 
“Al snel veel vrienden gemaakt!” 
Julia en Dinte willen graag samen hun verhaal 
vertellen. “We zijn hier heel goede vriendinnen 
geworden!”, zegt Julia met een stralende lach. 
Dat was ook precies de reden waarom de leer-
linge uit Geldrop voor het Novals College koos. 
“Mijn broer zit hier al op school, dus ik wist dat 
de sfeer op school echt fijn is. Er wordt niemand 
gepest. Dat vind ik belangrijk. Ik was namelijk 
erg bang dat ik op een middelbare school zou 
komen waar ik geen vrienden kon maken en 
gepest zou worden. Nu zit ik in een heel leuke 
klas. We hebben een grote groep vriendinnen. 
Dinte is mijn beste vriendin! Ook al moet ik elke 
dag twee keer drie kwartier fietsen om hier te 
komen, ik heb het er graag voor over!” 

Voor Dinte is de vrijeschool geen nieuwe wereld. 
Ze komt van de Vrije School Brabant, en zowat 
de helft van haar oude klas zit nu hier op school. 
Toch was het ook voor haar natuurlijk een grote 
stap om van de basisschool naar een middelbare 
school te gaan. “Het is toch allemaal anders. We 
hebben ook best een drukke klas”, vertelt ze. 
Haar favoriete les is de gymles, dan kan de klas 
haar energie kwijt. “Nu doen we atletiek. Vorige 
les kregen we polsstokhoogspringen. Het leuke 
van de gymlessen is dat je veel verantwoorde-
lijkheid krijgt, je mag bijvoorbeeld zelf je groep-
jes maken. Daarnaast vind ik de creatieve vakken 
geweldig. Onlangs maakte ik tijdens smeden 
een s-haak. “ 

Sonja (7e klas)
“Mijn handschrift is verbeterd.” 
“Het leukste aan het Novalis College zijn de 
creatieve vakken: textiel en drama bijvoorbeeld. 
Voor het vak textiel heb ik al een tasje met een 
houten handvat gemaakt en tijdens drama 
maakten we een kleine voorstelling. Nu kijken 
we ook naar toneelstukken via het digibord. 
Daar leren we veel van. Verder vind ik de sfeer 
op school erg goed. Al kan het op de trappen 
soms druk zijn.
Wat ik vooral erg fijn vind, is dat we hier veel 
met onze handen mogen doen en dat we tij-
dens de lessen veel informatie krijgen. Op mijn 
basisschool werkten we met een tablet. Dan 
kregen we een korte instructie en moesten we 
daarna opdrachten via de tablet doen. Dat vond 
ik helemaal niet fijn. Hier op school wordt juist 
veel verteld en vinden de leraren het prettig als 
je vragen stelt. Ook moet je vaak schrijven met 
je pen. Tijdens hoofdonderwijs maak je bijvoor-
beeld een schrift vol met tekst en tekeningen. 
Dat is leuk om te doen en mijn handschrift is er 
echt enorm door verbeterd!”

Hello

               Floris (12A) 
Goodbye

al zo lang uit naar deze periode. Al snel kwamen 
we op het idee om een film te maken. Daarbij 
hadden we het geluk dat we tijdens deze periode  
weer als volledige klas naar school mochten én dat 
het schoolgebouw door de plotselinge sneeuwval 
leeg was. We hadden het hele gebouw voor ons-
zelf.” Floris schreef een script en maakte de plan-
ning. Pepe voerde de regie en Noah hanteerde 
de camera. In een film van dertig minuten namen 
ze de vrijeschool op de hak, compleet met eurit-
mievoorstellingen en leraren op sandalen. “Wat 
hebben we een plezier gehad”, blikt Floris terug.  
“Zeker na die lockdown periode hadden we dit

“Toneelperiode: geweldige afsluiting.”
Het had zo’n mooi jaar kunnen worden: gala, eind-
reis en toneelstuk. Door corona liep alles anders. 
Toch beleefde Floris dit jaar één van de allerleukste 
periodes ooit met zijn klas: “Het maken van onze 
film is een blijvende herinnering!” 
Het eindtoneelstuk van de 12e klas is normaliter een 
hoogtepunt. De leerlingen die de langste loopbaan 
maken, nemen dan met vaak spraakmakende uitvoe-
ringen afscheid van de school. Dát moment werd ruw 
afgepakt door het rondwarende virus. Maar op het 
onderling afscheidnemen had het virus geen grip.  
Floris: “We wilden uiteraard wél iets maken, we keken 

als klas echt nodig. Het was verbindend. Uiteindelijk 
komt ook iedereen in beeld. Zo hebben we allemaal 
een mooie en blijvende herinnering aan onze fantasti-
sche tijd op het Novalis!”
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Astrid Voskuilen, mentor 10A: “Aanpakkers die voor elkaar opkomen.” 
Zeg klas 10A en er golft een siddering door de school. De klas bruist van energie en zoekt daarbij veelvuldig de grenzen op. 
Staan ze voor een gemeenschappelijke uitdaging, dan tonen ze een andere kant. Dat ervoer co-mentor Astrid Voskuilen tijdens 
de werkweek, de toneelperiode én de biografietijd. “Het zijn aanpakkers die voor elkaar opkomen.”

De leerlingen over de school:

Hoe de klas zichzelf ziet:
“We zijn een gezellige klas.”
“We zijn er voor elkaar als dat nodig is.”
“Lieve klas, rustig en braaf.”

Goodbye

6

10A 
“Eigenlijk verkeer ik in een luxepositie. Ik gaf geen theorielessen aan 10A en leerde de klas dus vooral kennen gedurende periodes waarin de handen uit de mouwen moes-
ten en dan floreren ze. De werkweek in de Ardennen was ongelooflijk fijn. We werden geteisterd door koude, slagregen en gure wind, maar dat leek de leerlingen niet te 
deren. Ze klommen in boomtoppen en hielpen elkaar om de survivalopdrachten te volbrengen. Uiteraard was het spannend. Maar ze hebben er echt zichzelf overwonnen. 
Op het kampterrein groeide de saamhorigheid. Iedereen nam zijn rol. Justus bekroonde zichzelf tot vuurmeester, Hein en Emma runden de barbecue en Isa en Pien zorg-
den ’s avonds voor live muziek. De klas is daar in veel opzichten gegroeid. Het jaar erop zag ik de klas weer tijdens de toneelperiode. We maakten een musical. Met horten 
en stoten. Het begin was veelbelovend. Ze kozen zelf een stuk en maakten een plan van aanpak. Ze vertaalden de tekst van High School Musical, leerden danspasjes onder 
leiding van Pien en werkten hard aan het decor. Ook de klassenband bestaande uit Rolo, Luuk, Isa en Bram repeteerde erop los... Toen dan de laatste week aanbrak, bleek 
dat bijna niemand zijn tekst kende. Het drukte de pret niet. Uiteindelijk speelden ze met de tekst in de hand. En... dat was een groot succes.
Ook tijdens de afsluitende biografieperiode merkte ik dat het doen de klas beter 
ligt dan het denken. 

Peter Gruijters, mentor 10B: “Saamhorigheid is het woord dat deze groep typeert.”
“Het beeld dat bij me opdoemt, als ik aan 10B denk, is dat van een roedel wolven, die zich als een langgerekt lint beweegt 
door een besneeuwde kale vlakte. Drie wolven voorop, vijf wolven erachter, gevolgd door nog enkele kleine groepjes. 10B 

Als ik door het schoolgebouw wandel, zie ik vaak dezelfde leerlingen met elkaar optrekken. Toch, als het erop aankomt, is de klas één hechte groep. Dat kwam heel mooi 
tot uiting tijdens de toneelperiode. De klas speelde Mary Bell, een serieus en zwaar verhaal, dat ongelooflijk goed door de klas werd neergezet. Dat is iets wat ze als geen 
ander kunnen: dingen neerzetten als groep. Zijn het individuele talenten die toevallig goed klikken? Bestaat er zoiets als een collectief bewustzijn, een wolvenspirit?  
Hoe dan ook: het was magisch om mee te maken. Ik heb er enorm van genoten. 
Groep 10B had een eigen wil.  Als mentor was het niet altijd gemakkelijk om bij te sturen en voelde ik me soms de laatste wolf in de rij. Niet de wolf die de weg bepaalt, 
maar de wolf die alles overziet, zorgdraagt en verantwoordelijk is.

De creatieve opdrachten – zoals een quiz maken rondom televisieprogramma’s 
en liedjes uit de kindertijd – en het kletsen over de toekomst ging ze prima 
af. Voor een serieuze terugblik op hun vrijeschoolloopbaan bleken ze nog wat 
jong. Nu vliegen ze uit. Ik vertrouw erop dat ze dat kunnen. Veel leerlingen 
kiezen nu iets waar ze hun energie en creativiteit in kwijt kunnen: de opleiding 
tot paardenverzorger, opticien, fotografie en de rockacademie. Een aantal blijft 
hier en gaat de Havo doen.”

Jade: “Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die ik heb leren kennen en alle 
vrienden die ik gemaakt heb. Ik weet dat het moeilijk kan zijn, maar geniet 
van je tijd op de middelbare school, want voor je het weet is het voorbij.”
Floor: “Iedereen kan hier zijn wie hij of zij wil zijn.”
Len: “Ik zal het fietskamp nooit vergeten.”
Yrsa: “Ik ben dankbaar voor de vrienden die ik hier heb gekregen.” 
Maayke: “Op school heb ik goede vrienden gemaakt en het daardoor heel 
gezellig gehad. Verder ben ik heel erg mezelf geworden. Ik ga de fijne sfeer 
van de school erg missen.
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Vincent Verdonschot, mentor 11A: “Leerlingen gaan elkaar missen.”
Als jonge mentor een klas met voornamelijk meisjes begeleiden, is niet altijd ge-
makkelijk. Dat ervoer Vincent Verdonschot aan den lijve.  
“Een echte meidenklas, dat betekende niet alleen dat er erg ijverig werd gewerkt, maar 
ook dat het vuur soms hevig oplaaide. De klas bestond lange tijd uit drie groepen, die 
af en toe botsten met elkaar. Het was de coronatijd die een helpende hand toestak. Na 
de lockdown waren de groepsconflicten verdwenen; de leerlingen waren volwassener

Orphean van Gelder, mentor 11B: “Leerlingen toe aan volgende stap.”
Eind vorig schooljaar vond binnen de klas een aardverschuiving plaats: een aantal 
leerlingen vertrok naar een mbo-opleiding en anderen bleven in 10 havo. 
De nieuwe klas werd al snel een groep, die zich kenmerkte door een dynamisch aan-
passingsvermogen, het stellen van vragen en sociale interacties. Door de vragen lieten 
leerlingen zien inzicht en interesse te hebben in de lesstof en in de ander. Mede door 
de coronamaatregelen, wisten de leerlingen beter prioriteiten te stellen. Je kon goed 
merken dat de klas een stuk zelfstandiger was geworden en dat kwam ook de individuele  
presentaties ten goede. 

Irene Krugers en Lotte de Vrees, mentoren 12A:  
”Stuk voor stuk zijn het parels!”
In de 9e werden we mentoren van deze klas; een nieuwe groep. Iedere leerling verschil-
lend, ieder uniek en klaar voor de bovenbouw. Vanaf de start toonde de klas zich als 
een gezellige en hardwerkende klas. Niet zeuren en gewoon doorgaan. Iedereen lost 
de eigen problemen wel op en zo niet dan wordt er wel een oplossing verzonnen. In de 
omgang ontstonden er soms verschillende groepen, maar deze mengden zich ook weer 
even gemakkelijk. Iedereen kon met elkaar werken en lachen. Dit laatste vertaalde zich 
duidelijk in de toneelperiode. Door corona werd er bedacht dat er een film gemaakt 
moest worden. Doordat alle klassen thuis zaten in deze periode hadden de leerlingen 
de school voor zichzelf. Een aantal leerlingen ontpopte zich als ware acteurs. Ook film en 
regie werden zeer professioneel opgepakt. De teleurstelling was groot toen bleek dat de 
film niet met een grootse première kon worden gelanceerd. Maar ook deze teleurstelling 
werd verwerkt. De lockdownperiode was niet voor iedereen even prettig. De school en de 
schoolvrienden werden gemist, maar voor velen was het ook een periode van rust. Even 
op jouw manier werken, geen reistijd en kortere dagen. Er was weer tijd voor muziek, 
voetballen en andere uitdagingen. Dit neemt niet weg dat het ook angstig was. Angst als 
gevolg van de verhalen om je heen, maar ook de angst voor het naderende examen: Hoe 
doe je dat alleen? Wij, mentoren, hebben genoten van deze klas en zijn ervan overtuigd 
dat iedereen zijn weg zal vinden.  Stuk voor stuk zijn het parels!

Wat zegt de klas: 
“Wat ik bijzonder vind aan het Novalis is dat je hier een kans krijgt om te 
groeien. Nooit heb ik de druk gevoeld om een top-presteerder te moeten zijn. 
Met de opdrachten en periodes die we hadden was er ook veel ruimte om te 
reflecteren op jezelf en hoe je bent gegroeid. Ook vind ik het altijd bijzonder 
hoe goed vaak de band is tussen leraar en leerling. De meeste leraren die ik in 
de 7e en 8e klas had, zeggen nog steeds gedag.

“Ik vind de sfeer binnen de school erg bijzonder. Leerlingen kunnen altijd bij 
de docent terecht.”

geworden. Tijdens de biografieperiode groeiden de leerlingen naar elkaar toe, accepteerden elkaar en waren open over persoonlijke zaken. Bij de voorbereiding van de 
eindreis was het karakter van de klas goed zichtbaar: een klas met een sterke wil. Als het op de uitvoering aankwam, hadden de leerlingen een duidelijke opdracht nodig. 
Anderzijds: als je iets aan ze vroeg, dan gebeurde het ook. Een bijzondere herinnering heb ik aan het fietskamp in de Eifel. Niet alleen zag ik het doorzettingsvermogen 
van de klas, maar ook ik moest me tonen. Ik werd op de proef gesteld als mentor en vond tijdens het kamp een prima balans in de mentor-leerling relatie.”

De leerlingen over het Novalis:  
Tess: “De open dag van het Novalis College is de eerste en de enige open dag die ik heb bijgewoond, omdat ik daarna meteen wist dat dit de juiste plek voor mij was. De 
sfeer voelde gelijk zo goed vanaf het moment dat ik er binnenstapte tot aan het moment... over 2 jaar, wanneer ik niet alleen met een havo diploma onder mijn arm naar 
buiten kom, maar hopelijk ook een van het vwo!
Nathalie: “De leraren denken graag met je mee! Ik heb met een aantal docenten echt goed contact gehad. Ik ga hierna een jaar pedagogiek studeren, om 
vervolgens de opleiding psychologie te doen.”
Josha: “Op spiritueel gebied kom je hier tot bloei! Ik zal deze speciale tijd altijd bij mij dragen, zodat het Novalis College mij later als docent terug kan verwachten.”
Kaatje: “Op onze school hangt een lekkere, rustige sfeer en kan je jezelf zijn! Het leukste aan de school zijn de docenten, die altijd in zijn voor een praatje!  
Jip: “Het Novalis is een school waar je gewoon mag zijn wie je bent. De kunstweken vond ik het allerleukst! Na het Novalis ga ik de opleiding ICT in Tilburg doen.” 
Veerle: “Onze school is super gezellig en je voelt je er al snel thuis. De leukste dingen die we hebben gedaan waren toch wel de kampen en de uitjes met de klas. Na het 
Novalis wil ik diergeneeskunde gaan studeren.”
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De samenwerking ging erg goed en iedereen genoot van de sociale momenten, waaraan ieder op eigen wijze inbreng gaf. Het was dan ook erg moeilijk toen de klas tijde-
lijk in twee verschillende lesgroepen naar school moest komen. Daarop volgde de biografieperiode, die bijzonder was door de intense verhalen die verteld werden, maar 
ook door de mooie reacties en vragen van klasgenoten. Dit was een waardevolle periode, waarbij merkbaar was dat veel leerlingen zich bij elkaar betrokken voelden en 
ze de kwaliteiten benoemden van hun klasgenoten en de klas in het algemeen. Bij veel leerlingen is merkbaar dat zij gegroeid zijn en toe zijn aan de volgende stap in hun 
leven. Bij een nieuwe stap hoort eerst afscheid nemen van het oude, maar ook hier ging het helaas anders dan we gewend waren en moest er naar alternatieven gezocht 
worden. Met hulp van enkele enthousiaste en ondernemende ouders heeft de klas nog een weekend Biesbosch in het verschiet, komt er een gezellig feest en natuurlijk de 
diploma-uitreiking.

Hoe de leerlingen zelf over de klas 
denken:
“Een gezellig, hecht en soms ook wat onrustig zooitje 
bij elkaar.” “Je wordt geaccepteerd zoals je bent.”

1A 
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De online open dag een feest  
dankzij talkshowhost en razende reporter

Via twee schermen was op 31 januari de eerste online 
editie van de open dag van het Novalis College te vol-
gen. Natuurlijk is het leuker om basisscholieren en 
hun ouders in levende lijve te ontmoeten. Maar talk-
showhost Leon van de Wouw en razende reporter Astrid 
Voskuilen maakten er een mooi online feestje van.

Enkele honderden belangstellenden woonden de online 
editie bij. Ze volgden gesprekken met ouders, schoolleiding 
en leerlingen en zagen de razende reporter op bezoek bij 
activiteiten. In speciale chatboxen kregen ze antwoorden op 
vragen als: Hoe ziet een schooldag eruit? Wat betekent het 
woordje vrij van vrijeschool? Wat is hoofdonderwijs? Hoe is 
het met de sfeer op school gesteld?

Razende reporter
Een voordeel van deze online happening: de open dag is 
nog steeds online terug te kijken! 
Op welkombijnovalis.nl kun je nogmaals genieten van de 
razende reporter en van leerling Ruudje, die de meest 
fantastische vragen afvuurde op leraren en leerlingen en 
zich volop in het vrijeschoolonderwijs stortte. Zo maakte 
hij een acrobatische sprong in het gymlokaal, keek hij vol 
bewondering naar creaties van tekenende en handwerken-
de leerlingen, vergaapte hij zich aan boomhutjes, verbaasde 
hij zich in de smidse en deed hij wonderbaarlijke proefjes in 
het natuurkundelokaal.

Onze online open dag was geweldig, maar wat verheugen we ons op de volgende: 
zondag 30 januari, de dag waarop we onze bezoekers onze fantastische sfeer weer 100%  
kunnen laten meebeleven!
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