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

voortgezet vrijeschoolonderwijs 
voor vmbo-t,  havo en vwo !

Toen op zondagavond 15 maart het bericht kwam 
dat de scholen moesten sluiten, startte voor rector 
Marijke Vermeer de meest uitzonderlijke periode uit 
haar loopbaan. Het gemis van persoonlijk contact 
met leraren en leerlingen was enorm. Maar nu de 
scholen weer voorzichtig openen, kijkt ze terug met 
trots en vooruit met vertrouwen: “We kunnen met 
zijn allen zoveel meer dan we voor mogelijk hielden.”

Op veel middelbare scholen zal het bericht van die 
beruchte zondagavond hard zijn binnengekomen, bij 
het Novalis College was het nog heviger. De carna-
valsvakantie was voorbij en meteen daarna was in het 
rooster een schoolluwe periode voorzien:  
De  leerlingen van klas 9, 10 en 11 liepen een twee-
weekse stage en de leerlingen van de onderbouw 
werkten tijdens de kunstweken aan hun speelfilm. 
‘Normaal’ onderwijs – en dus veelvuldig en intensief 
contact met de leerlingen – was er dus niet. Dat zou 
op 16 maart weer opstarten. Maar die dag was alles 
anders.
Marijke Vermeer: “Een beetje terneergeslagen zaten 
we ineens thuis: leerkrachten, ondersteunend per-
soneel, schoolleiding, de leerlingen en vaak ook hun 
ouders. Met alle onzekerheid erbij.” De rector voelde 
dat moment wel aankomen. “Er kwam elke dag nieuws 
over het verspreiding van het virus. Tot ons verdriet 
moesten we onze waardevolle uitwisselingsprogram-
ma’s met scholen in Brest en Rusland stopzetten. 
De schoolsluiting kwam aan als een mokerslag. We 
hadden onze leerlingen al drie weken niet gezien en 
dan een periode van grote onzekerheid.”

Veel tijd om te treuren was er niet. “We moesten met 
ons allen alles op alles zetten om zo snel mogelijk het 
onderwijs op te starten. In eerste instantie vooral voor 
de eindexamenkandidaten. Voor die groep waren de 
druiven echt zuur. Ze verkeerden in grote onduidelijk-
heid, zo vlak voor het einde”, vertelt Marijke Vermeer. 
“Toen kwam het nieuws dat de centrale examens wer-
den gecanceld. Ook dat was niet fijn. Geen moment 
van zweten in de aula, niet bij de telefoon wachten op 
het verlossende telefoontje, geen gala of feest. 
Zij kwamen terecht in het grote niets. Gelukkig konden 
we in april en mei de afronding van schoolexamens 
en herkansingen goed organiseren. Op 4 juni waren 
er veel gelukkige leerlingen die geslaagd waren. De 
vlaggen zijn persoonlijk afgeleverd bij de leerlingen en 
begin juli vindt er een heerlijke diploma-uitreiking in 
galasfeer plaats.”
Snelle, creatieve oplossingen waren er voldoende. 

Rector Marijke Vermeer vol vertrouwen na heropening: 

Geslaagd!
Ondanks de coronacrisis en het uitblijven van 
een echte afsluiting konden veel eindexamen-
kandidaten begin juni hun geluk niet op. Het 
overgrote deel bleek geslaagd! 
Van de vwo-leerlingen kon zelfs bij 100% de 
vlag uit. Van de in totaal 47 havisten, moes-
ten er drie op herkansing. Van de 46 leerlin-
gen van het vmbo-t maakten vier leerlingen 
een herkansing, terwijl er voor twee slechter 
nieuws kwam. 
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          Volg het Novalis 

 
www.facebook.com/novalis.nl vind je nieuws, acti-
viteiten, veranderingen en andere weetjes. 
 
Kijk, bijvoorbeeld, eens naar de instructiefilm over 
de nieuwe  omgangsregels: Welkom terug op het 
Novalis. Dit filmpje staat ook op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=MSK-ttkIdB4
 

Op de officiële facebookpagina van 
het Novalis College: 

Zomer 2019-2020

Zo pakten docenten en leerlingen razendsnel het di-
gitale onderwijs op. Er werd zelfs periodeonderwijs op 
afstand gegeven. In de periode voor de heropening 
van de scholen zag elke docent minimaal éénmaal per 
week zijn leerlingen via MsTeams. De docenten van 
de kunst- en gezondheidsvakken deden daar nog een 
schepje bovenop door ook via Instagram hun leerlin-
gen te betrekken. Ook deden de docenten er alles aan 
om met elkaar verbonden te blijven. Wekelijks ver-
scheen op maandag een weekspreuk in de groepsapp. 
Dagelijks staken de collega’s elkaar een hart onder de 
riem door afbeeldingen van de natuur te delen. Om 
ook de leerlingen een ‘vrijeschool-gevoel’ te geven, 
luisterden ze de paasviering op met een prachtig on-
line opgenomen versie van het lied L’oiseau et l’entfant 
van Marie Myriam. 

Deze krant staat bol van de voorbeelden die de 
contacten opleverden. Volgens Marijke Vermeer is de 
voortvarendheid en het omschakelen te danken aan 
de flexibiliteit en inzet van leerlingen, ouders en team. 
De omslag naar een school met onderwijs waarin digi-
tale vaardigheden en creatieve technologie een plaats 
hebben, is enkele jaren geleden al ingezet.  
Marijke Vermeer: “Daardoor is wellicht de omschake-
ling naar onderwijs op afstand gemakkelijker geweest. 
Dat weten we niet. We zien elk geval nu scherper de 
voordelen én ook de nadelen. En…dankzij de hulp en 
het advies van medewerkers van ICT en de leden van 
de dMr zijn ook grote stappen gezet.”

Inmiddels heeft de school ook een volgende stap ge-
zet, die van heropening. “Eindelijk is het weer mogelijk 
elkaar te ontmoeten”, zucht de rector. Maar helemaal 
vertrouwd is het nog niet. In de school hangen afzet-
linten en geven plakstrips de looproutes aan. Bij elke 
klas staat desinfectiemiddel. De eerste twee weken na 
de heropening – toen er nog alleen toetsen werden 
afgenomen – voelde het normaal zo warme gebouw 
maar kil aan. Inmiddels leeft het weer een beetje. 
Vooralsnog komt elke dag één leerjaar naar school. 
De leerlingen blijven in hun lokalen. De docenten ver-
plaatsen zich. Komende maanden zal het advies van 
het RIVM leidend zijn bij het vormgeven van onderwijs 
in de 1,5 meter samenleving. Maar de zorgen bij de 
rector zijn geluwd: “We hebben met zijn allen laten 
zien dat we veel meer kunnen dan we tot voor kort 
wellicht voor mogelijk hielden. Met dat gevoel gaan 
we met veel vertrouwen het nieuwe schooljaar straks 
weer in. Hoe dan ook..!”

“Eindelijk weer elkaar ontmoeten”
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Corona-ervaring van Sas Sanders, 
dMR-lid én moeder van Nyva: “Genoot stiekem wel van samen thuis zijn”

Je kunt niet onopgemerkt circusacts uitvoeren aan 
een lint in een vijftien meter hoge boom. Dat onder-
vonden Anne en Jet, twee leerlingen uit klas 8C. Ze 
beoefenden tijdens de lockdown in de buitenlucht 
hun sport Aerial Silk. Dat legde een cameraman van 
Omroep Brabant vast.  
Het duo leerde de sport kennen via de gymdocent 
van het Novalis College, waar ze altijd trainen. Dat 
kon tijdens de lockdownperiode niet. Docent Dirk van 
Mierlo gaf ze daarom de opvallend gekleurde linten 
in bruikleen. Ze werkten in de buitenlucht verder aan 
hun vaardigheden, wikkelden zichzelf in linten en 
maakten valbewegingen. Dat trok bekijks. “Er waren op 
sommige momenten zelfs files”, lacht Anne. “Mensen 
zwaaiden en toeterden.” De trucs worden geleerd via 
YouTube. Voor de veiligheid liggen er luchtkussens 
onder de boom. Beelden van de leerlingen staan op 
de site van Omroep Brabant. Via een nieuwsbericht op 
novalis.nl kun je daar rechtstreeks naar doorklikken.
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“Ik vind het maar een rare tijd. Het ging zo geleidelijk, 
van de eerste berichten vanuit China tot een intel-
ligente lockdown hier, die zeker nog niet voorbij is. 
Iedereen beleeft de periode anders. Vrienden werken 
in een ziekenhuis en werden geconfronteerd met on-
macht en stress. Diverse collega’s beleefden de crisis 
in Amerika. Ik moest vanuit thuis werken. Jongeren 
met een trauma begeleiden vanuit thuis is best lastig. 
Zeker als daar ook zorg bij komt voor oudere familie 
en buurtgenoten. Nyva vertrok niet meer elke och-
tend naar school. Na het ontbijt ging ze naar boven 
met haar laptop. Veel samen thuis zijn, daar genoot 
ik stiekem wel van. Uitgebreid samen lunchen, skaten 
en kletsen. Er lagen steeds vaker door haar gebakken 
koekjes in de schaal. Toch zag je wel aan haar dat het 
voor tieners belangrijk is om je vrienden te zien. Het 
online onderwijs stond snel op de rails, maar de sfeer 
van school, de klas, samen hangen, dat was een ander 
verhaal.

Aerial Silk capriolen Anne en 
Jet te zien op Omroep Brabant

Pop-up!
Waar woon je?
Ik woon met mijn vader Bart (38) mijn moeder Wen-
dy (40), Broertje Teun (11), zusje Ted (6) en mijn hond 
Trui (13) in Budel-Schoot. 

Wat zijn je hobby’s?
Ik doe aan wedstrijdzwemmen en hou van skaten 
en muziek. Ik speel piano, teken graag en kijk graag 
series en game zo veel als mijn ouders goed vinden.  
Waar ben je goed in?
Skaten. Ik denk dat ik ook wel goed ben in tekenen. 
De rest van mijn familie vindt volgens mij wel dat ik 
ook heel goed ben in zeuren. 

Wat is je grootste droom?
Dat ik kan vliegen, dat kan natuurlijk niet. Dus als ik 
er wat realistischer naar kijk, dan zou ik heel graag 
beter willen kunnen skateboarden. 

Waarnaar zou je graag op vakantie gaan?
Naar Marokko, hoewel ik daar al een keer ben ge-
weest. Dan zou ik graag de natuur in gaan, want wij 
gingen naar de binnenstad en daar was ik voortdu-
rend bang dat ik de rest zou kwijtraken. 

Wat heb je pas nog gedroomd?
Dat ik in een glazen trein zat, die de wereld rond 
reed. Hij was breed; er paste een woonkamer in! Ik 
vond het een  coole droom want ik zag de wereld 
heel anders. 
Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Dan ben ik 22; ik denk dat ik dan op mezelf woon. 
Ik wil later heel graag straaljagerpiloot worden. 
Misschien zit ik daarvoor dan op een opleiding.

Josje: “Later wil ik graag een straal-
jagerpiloot worden”

Josje Plantinga, (7B)

De kamer van Josje, een impressie

Drama  
vanuit de slaapkamer
Waar breng je tijdens de coronacrisis de meeste tijd 
door? In de slaapkamer! Voor het vak drama bedach-
ten docenten Astrid Voskuilen en Betty v.d. Broek 
een opdracht: bedenk voor elkaar vragen, beant-
woord ze én voeg er eventueel een foto aan toe. 
Vijf leerlingen tonen het resultaat in deze krant.

Met de dMR konden we online onze vergaderingen 
voortzetten. We stonden volop stil bij de vraag wat 
school kon betekenen voor de leerlingen. Ik voelde 
een grote betrokkenheid. Vooral de inbreng van de 
leerlingen, die natuurlijk van alles meekregen van hun 
vrienden en klasgenoten, was waardevol. Verder pro-
beerden we keuzes te maken die het online onderwijs 
ondersteunden, maar ook recht deden aan het vrije-
school onderwijs. 
Wat dat betreft ben ik blij 
dat er nu ook weer echte  
ontmoetingen op school 
zijn. Onze hond Milo zal er
wel aan moeten wennen. 
Die stond elke dag om 
13.00 uur vrolijk kwispelend 
paraat. Dan kwam Nyva naar  
beneden om met hem te  
wandelen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op het gebied van beel-
dende vorming zaten de 
leerlingen de afgelopen 
periode niet stil. Ze kre-
gen via mail of chat korte 
opdrachten die je prima 
thuis kon maken, zoals 
een collage of pop-up 
kaarten. 

“Fris gedoucht voor beeldscherm”
Corona-ervaring van Nyva Sanders (8D):

“Ik heb me prima door de co-
ronatijd heengeslagen. In mijn 
omgeving ken ik niemand die 
het virus had, en qua school lig 
ik prima op schema. Het thuis-
werken bevalt me goed, maar ik 
mis mijn vriendinnen wel. 

In het begin merkte ik dat ook de leraren aan online lesgeven 
moesten wennen. Maar nu doen ze het een heel stuk beter. Ik ben 
ook goed in mijn dagritme gebleven. Ik zorgde er altijd voor dat 
ik fris gedoucht en aangekleed was voordat de lessen begonnen.  
Ik kreeg hulp van mijn ouders, maar ik kijk er echt naar uit als we 
weer normaal naar school mogen.”



Blauwe bloem bikkels direct weer in actie!
Een leerling vertelde dat ze met haar familie haar 
broer zou opzoeken in New York. Die reis kon he-
laas niet doorgaan. Gelukkig kon haar broer nog wel 
naar Nederland komen. Een ander zegt dat er al veel 
vakantieplannen zijn. Drie kampen: ponykamp, pret-
parkkamp en scoutingkamp! Stil in de klas wordt het 
als een leerling vertelt hoe ze zag dat haar oma door 
een ambulance werd opgehaald. Corona! Ze kreeg het 
toen ze na haar werk bij de voedselbank bij iemand in 
de auto is gestapt. Ze was kortademig en kreeg daarna 
koorts. Nog steeds heeft de oma last. Maar gelukkig 
is het een sterke vrouw. Net zo sterk als de leerling die 
dit verhaal vertelde!

Op de vrijdag voor de schoolsluiting schitterden de leerlingen van De Blauwe Bloem nog met de voltallige 
klas op het podium van theater Carte Blanche. Groot nieuws: Op dinsdag 2 juni zaten ze als eersten van 
het Novalis College weer met hun leraar en juffrouw in de klas! Meneer Ernest Dröge is maar wat trots op 
zijn leerlingen. De Blauwe Bloem is binnen het Novalis een bijzondere integratieklas voor kinderen met een 
beperking. Structuur is voor hen natuurlijk belangrijk. 

Op vrijdagavond had de leraar nog vrolijk “tot maandag!” gezegd. Op 16 maart bleven de stoelen in het lokaal 
leeg. “In het begin belde ik de kinderen regelmatig, later ook via beeldscherm”, vertelt Ernest. “Natuurlijk was er 
veel verdriet. We misten elkaar. Ook was er angst. Zo’n virus is heel eng, maar na een weekje of twee konden we 
via Microsoft Teams eindelijk weer lessen volgen en elkaar zien. We speelden bingo en hadden muziekles. Soms 
waren er wel zes schermen tegelijk op het beeldscherm. Dat ging hartstikke goed.”
De leerlingen hebben elk zo hun eigen verhaal. De een vond het maar moeilijk om in het ritme te blijven.  
Uitslapen is ook fijn! Soms zat ze er dan wat slaperig bij. Een ander werd juist heel actief. Ze deed klusjes in huis: 
taart bakken, bed opmaken, badkamer poetsen en in de tuin werken. Weer een ander bleef met wandelen en 
fietsen in beweging. Ook was er een leerling die een prachtig werkstuk maakte over tijgers. Er was zelfs een leer-
ling die, drie weken voordat de school weer open ging, al ging werken op zijn stageadres. De meesten werkten 
ook hard aan de schoolopdrachten. De een kreeg hulp van papa en mama, de ander zat samen aan tafel met de 
grote broer. De leraar moest ze soms ook een beetje afremmen. Sommigen wisten van geen ophouden! Toen de 
meivakantie kwam zei de leraar dan ook: “Nu even geen school”. Inmiddels is de klas in twee gedeeld en komen 
de leerlingen de helft van de tijd naar school. De leerlingen zijn blij elkaar weer te zien. Zeker zij die in hun laatste 
jaar zitten. Na de zomer gaat een leerling op kamers wonen in Apeldoorn en gelukkig kan ze nu gewoon afscheid 
nemen van haar klas. In de klas worden dagelijks nog avonturen verteld.  

. 

Leraar Ernest Dröge met enkele leerlingen

Drama vanuit de manege

Met wie woon je?
Met mijn vader Gerard (55) en mijn moeder José 
(54). En met mijn hond Finn van 4 jaar. 

Wat doe je het liefst?
Ik zit het liefst op mijn pony. Lekker trainen. Maar ik 
help ook wel in de manege, met het op stal zetten 
van de paarden, bijvoorbeeld. Maar nu met corona 
gaat dat een beetje moeilijk. 

Wat is je lievelingseten?
Lasagne. Ik lust heel veel, maar er gaat niets boven 
lasagne.  

Wat is je favoriete boek?
Oorlogswinter. Maar ook De grijze jager vind ik een 
leuk boek. 

Wat is je waardevolste bezit?
Mijn kettinkje. Daar zit de as in van mijn hond Tobi.

Als je een huis mocht ontwerpen, hoe zou dat er 
uit zien?
Ik zou een klein houten huisje willen met veel luxe. 
Op een groot stuk grond. Met ook een huisje erop 
voor mijn vader en moeder. Waarop ik een grote stal 
kan bouwen met twee binnenbakken, twee grote 
springbakken buiten en een renbaan eromheen.

Wat is je droom?
Mijn droom is om topspringruiter te worden en een 
grote stal te runnen waar ik mijn paarden train en in 
paarden handel. 
Pepijn Dekkers (7D)

Pepijn:  
“Ik wil later topspringruiter worden”

“Drie uur per dag extra tijd”
“Ik vond het niet zo erg dat we ineens niet meer naar 
school mochten. Ik woon namelijk in Someren-Eind en 
reis elke dag drie uur. Die tijd kreeg ik nu dus eigenlijk 
extra, dat was wel fijn. Maar na verloop van tijd ging ik 
wel de sociale contacten steeds meer missen. 
Dus het is prettig dat de school nu weer een beetje 
open gaat. Gelukkig mogen we voor de zomervakantie 
ook nog een aantal PTA-toetsen doen. Ik had het ver-
velend gevonden als die over de zomer zouden worden 
getild. Ik heb me de afgelopen periode ook niet echt 
verveeld. We hadden online les en ik heb veel gewan-
deld. We wonen in een bosrijk gebied. Mijn ouders en 
mijn broertje waren ook thuis. Mijn beide ouders wer-
ken als zelfstandige. Mijn vader bleef veel werk houden, 

Corona-ervaring van Floris Lenaerts (11C):

Corona-ervaring van Lena de Haan (11A): 

“Vrij veel nadelen”
“De coronaperiode heeft voor mij vrij veel nadelen. Zo 
heb ik maar een half examenjaar, geen eindreis, geen 
gala, enzovoort. Hier keek ik toch al zo’n 5 jaar naar uit. 
Dus baalde ik hier heel erg van. Veel mensen zeiden mij 
dat ik geluk heb gehad doordat ik geen eindexamens 
heb hoeven maken. Maar ik vind niet dat dit opweegt 
tegen al het leuke dat wegvalt.  Ook mijn plannen voor 
volgend jaar zijn erdoor veranderd. Ik had een tussen-
jaar met een reis gepland. Maar nu heb ik toch maar 
besloten om te gaan studeren. Ook dat zal anders zijn. 
Geen introweek, waarschijnlijk veel online lessen.  

Gelukkig zijn de regels nu soepeler en geniet ik ervan 
om weer met mijn vrienden buiten te zijn. In de zomer 
ga ik met een vriendin naar Zeeland.”

bij mijn moeder vielen opdrachten weg. Ze kon daar-
door mijn broertje goed helpen met school. Ik merkte 
ook dat we als gezin langer aan tafel zaten. Zeker na het 
avondeten. Dat was heel erg gezellig. Vaak kwam dan 
ook een bordspel op tafel.”

Lena
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“Zin om mijn klasgenootjes  
te zien”

Corona-ervaring van Jasmijn Rijf (8A): 

“Om heel eerlijk te zijn, vond ik deze quarantaine 
geen probleem. In het begin sprak ik met niemand 
af, maar papa en mama werden daarna wel wat losser 
met afspreken. (Ik hield mijn sociale kring wel klein.) 
Ook met de online lessen ging alles goed. Ik vond het 
eigenlijk best wel chill, maar ik heb natuurlijk ook wel 
weer zin om al mijn klasgenootjes te zien!”



Corona-creatief met naald, draad, verf en potlood
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Meer informatie?  
Op novalis.nl vind je informatie over onze school.
Voor extra info kun je elke doordeweekse dag 
tot 16.00 uur bellen: 040 2969310

Je vragen mailen mag ook: post@novalis.nl

Uiteraard gingen tijdens de lockdown ook de lessen textiel en tekenen 
gewoon door. Nou ja, gewoon...  
Thuis werd er hard gewerkt, aan Picasso’s en moestuinrokjes!

“De quarantaineperiode viel me behoorlijk mee. Ik vond het heer-
lijk om tijd te hebben voor andere, leuke dingen. Ik kon me thuis 
prima concentreren. Ik kon me ook erg goed focussen op huis-
werk. Soms was ik daar zo druk mee bezig, dat een online les me 
eigenlijk uit mijn concentratie haalde. Ik heb me verder ook wel 
goed vermaakt. Ik voetbalde in de tuin, alleen of met mijn broer-
tje. Of ik reed op mijn paard. Ik woon in twee huizen en bleef in 
een normaal ritme van het ene naar het andere huis gaan. Op de 
boerderij wonen ook bonusbroertjes en -zusjes. Soms waren we 
wel met z’n 8-en tegelijk thuis. Iedereen werkte op zijn eigen ka-
mer. Lunchen deden we wel gezamenlijk. Dat was enorm gezellig. 
Ik zou het ook helemaal niet erg vinden als online onderwijs voor 
een deel zou blijven. Voor mij werkt dat prima. Ik denk ook wel 
dat de school dan ook gewoon dingen kan blijven doen die bij 
een vrijeschool horen. We deden in onze klas gewoon de och-
tendspreuk.”

“En niet alleen aan de opdrachten”, vertelt docent Carla de Werk. Voor textiel moest de 7e klas 
bijvoorbeeld een stoffen doosje maken en de 8e klas een driedimensionale tas met voering. “Het 
coronavirus bracht sommige leerlingen extra creativiteit.” Voor de docente was het een enerve-
rende periode. Waar ze doorgaans tussen de leerlingen zit, aanwijzingen geeft en een helpende 
hand biedt, zat ze nu thuis voor een beeldscherm. Aanvankelijk was het online lesgeven nieuw en 
onwennig, maar al snel vond ze haar weg. Ze maakte online instructievideo’s, deelde werkbladen en 
onderhield via de chatmogelijkheden contact met de leerlingen. Soms waren dat moeilijke ge-
sprekken met leerlingen die de motivatie maar niet konden vinden, moeite hadden met plannen en 
het houden van overzicht, of leerlingen die niet vooruit konden wegens gebrek aan materiaal. Dan 
maakte ze een afspraak op school, waar geheel volgens de veiligheidsvoorschriften even met elkaar 
kon worden gesproken of materiaal kon worden afgehaald. Het online lesgeven bleek ook een 
verrassend leuke kant te hebben. Carla de Werk: “Dan hoorde ik een signaaltje van een binnenge-
komen bericht en werd ik blij van weer een leuke foto van een prachtig werkstuk! Leerlingen bleken 
erg creatief. Een leerling die geen bruikbare stof kon vinden, maakte een tas van een oude knuffel. 
Er waren ook leerlingen die al heel snel klaar waren met de tas en hun corona-inspiratie inzetten 
voor een nieuwe opdracht. Een leerling maakte een mand voor haar hondje, een ander bedrukte 
een T-shirt met wensen voor de buren en weer iemand anders maakte een mooie etui.”

Picasso in de slaapkamer
Voor de tekenlessen aan klas 8 vond Carla de Werk ook een goede oplossing. Ze stuurde per brief 
een lijst met benodigdheden, zoals aquarelpapier, aquarelpotloden, liniaal, karton en penseel. Ze 
vulde honderden potjes met verf, die ze volgens een afhaalschema verstrekte. Daarnaast maakte ze 
een handig werkblad met opdrachten en uitleg. Zo moesten de leerlingen hun slaapkamer teke-
nen vanuit eenpuntsperspectief en hun huis vanuit tweepuntspuntperspectief. Andere opdrachten 
waren het tekenen van een glazen vaas of kan en het maken van een zelfportret. Daarna mocht een 
zelfportret worden gemaakt in de stijl van een beroemde kunstenaar. Dat leverde prachtige resul-
taten op. Als laatste opdracht moesten ze een dessin van serviesgoed natekenen. “Misschien heeft 
thuis tekenen en schilderen ook wel voordelen. De kinderen krijgen minder directe aanwijzingen en 
laten een grote dosis lef zien.” Dagelijks ontving Carla berichten met tekeningen en aquarellen. “Zo 
fijn, alsof ik dagelijks een cadeautje kreeg!”

Moestuinrok van Femke de Rooij (8C)
“De opdracht voor het vak textiel was het maken van een tas. 
De lerares zei dat je in deze tijd ook zelf iets mocht bedenken. 
Voor mij was dat beter. Ik heb thuis namelijk geen naaispullen. 
Ik kwam op dit idee. Ik heb een moestuintje en daar bracht ik 
tijdens de lockdown best veel tijd in door. Ik merkte dat ik vaak 
op en neer moest lopen om tuingereedschap of plantjes te pak-
ken. Ik bedacht een praktische moestuinrok. Ik gebruikte daar-
voor een oude spijkerbroek met een elastische band. Naast een 
schaar heb ik eigenlijk alleen een lijmpistool gebruikt. Zoals je 
kunt zien heeft de rok zakken in verschillende formaten en veel 
knopen. Ik kan er dus van alles in doen: tuingereedschap, plant-
jes en zaadjes. Ik heb mijn rok best vaak aan! Ik verbouw in mijn 
tuintje nu paprika’s, aardbeien en vleestomaten en die hebben 
veel aandacht nodig!”   
Zelfportret van Lies van Oosterhout (8B)
“Ik heb op internet gezocht naar vrouwenportretten van Picasso. 
Ik vond er heel veel en daar zaten echt hele mooie tussen. Ik 
heb me laten inspireren ben zelf aan de slag gegaan. Ik heb er 
mijn eigen stijl aan toegevoegd.”

Sterrennacht van Sam Pansters (10F)
“Voor beeldend mochten we een schilderij, tekening of aquarel 
maken, gebaseerd op een kunstwerk. Ik heb de Sterrennacht 
uitgekozen, een wereldberoemd schilderij van Vincent van Gogh. 
Ik heb er lang naar gekeken en daarna deze tekening gemaakt.”

Mondkapje van Dominique van de Sande (8B)
“Hoewel er in maart nog niet echt werd gesproken over ver-
plichte mondkapjes, was zo’n hulpmiddel wel het eerste wat in 
me opkwam toen ik mijn opdracht voor het vak textiel moest 
maken. Het idee was er sneller dan de uitvoering. Ik ben name-
lijk niet zo handig. Op YouTube vond ik heel wat filmpjes. Stap 
voor stap werd uitgelegd hoe je een mondkapje maakt. Ik heb 
die stappen één voor één gevolgd en ik kreeg het voor elkaar! Ik 
heb het gepast, maar nog niet buitenshuis gedragen. Wie weet 
doe ik dat een keer, als ik met de bus moet of zo.”

“Online onderwijs mag blijven”
Corona-ervaring van Maxe Pels (11C): 

Boomerang!
 Een van de hoofdonderwijsperiodes  
    die tijdens de coronatijd werd gegeven
        was Boomerang. Bij dit vak worden  
           natuurkunde, kunst, creatieve techno- 
               logie, aardrijkskunde en koken ge- 
                   combineerd. Om te zorgen dat 
                     de leerlingen van de 8e klas  
                       echt betekenisvol konden leren,  
                       maakte schoolsmid Erik van Dijk  
                      tientallen boemerangs van hout,  
                   die op school konden worden  
                 afgehaald. Aan de hand daarvan  
              werd veel geleerd, van Aboriginals  
           tot aerodynamica. Een prachtig voor-   
         beeld is deze boemerang, die een leer- 
      ling toestuurde. 
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Als voorzitter van de vakgroep Gezondheid maakte 
docent Dirk van Mierlo zich de afgelopen maan-
den natuurlijk best veel zorgen. Al jaren zet hij 
zich samen met zijn collega’s in om bij leerlingen 
een gezonde leefstijl op de kaart te zetten. Dan 
zou een gezondheidscrisis roet in het eten gooien? 
Mooi niet! De docent motiveerde zijn de leerlingen 
met inspirerende Instagramposts en online lessen. 
Hij  zag volop beweging!

“We werden natuurlijk overvallen door corona”, blikt 
Dirk van Mierlo terug. “Het kostte wat moeite om di-
rect online lessen te organiseren, met name voor onze 
vakken als koken, euritmie en lichamelijke opvoeding. 
Geheel terecht was de focus van school eerst gericht 
op het verzorgen van onderwijs voor bijvoorbeeld 
de examenkandidaten. Maar toch leefde ook bij ons 
het verlangen om te wijzen op het belang van fysiek 
bewegen. Immers: stay home, stay healthy!” 

Jongleren met wc-papier 
Instagram bood een eerste snelle uitkomst. Dirk van 
Mierlo opende samen met Nienke van Asselt het 
account Novalisten.doen en stelde de vraag ‘Hoe kom 
jij deze dagen gezond door?’ Hij riep collega’s en 
leerlingen op om met tips te komen voor coronaproof 
activiteiten en recepten. Zelf gaf het duo een eerste 
aanzet met even inspirerende als hilarische video’s. Zo 
zagen bezoekers Nienke van Asselt wandelen door de 
natuur, traplopen en op haar hoofd staan, maar ook 
recepten delen van gezonde brownies en loempia’s. 
Dirk van Mierlo trakteerde de leerlingen op ‘workout-
voor-thuis’-video’s en jongleerde met wc-rollen. 
Ook zorgden collega’s voor foto’s van zonsopgangen

en video’s van euritmie. “Vele leerlingen volgen het 
Instagramaccount en sturen hun ideeën in”, glimt Dirk 
van Mierlo van trots. “Elke dag selecteren we er één, 
als een soort inspirator van de dag.” Wie een kijkje 
neemt, ziet leerlingen basketballen, met honden wan-
delen, fietsen, dansen, hardlopen, skeeleren, tafelten-
nissen, skaten en trampolinespringen. 

Quality-time
Dirk van Mierlo gaf online lessen via Teams. Die be-
stonden uit een beweegopdracht met reflectievragen. 
“Ik vroeg de leerlingen om dertig minuten te bewegen 
en om daarna antwoorden te geven op vragen als: wat 
doet dit met jou, fysiek, sociaal en psychisch. Daar-
naast vroeg ik of ze aan een van hun ouders wilden 
vragen wat zij ervaren aan hun kind. Daar kwamen 
vaak antwoorden op als: ‘Mijn moeder vindt dat ik 
vrolijker ben of mijn vader zegt dat ik minder ruzie 
maak met mijn broertje’. Maar ook objectievere waar-
nemingen, zoals: ik transpireer, of ik ben buiten adem.” 
Het valt de docent op dat er vaak in gezelschap wordt 
bewogen. “Leerlingen fietsen met hun moeder, lopen 
hard met een zusje, of gaan vissen met hun vader. Ze 
vertellen daar heel enthousiast over. Zo zie je dat be-
wegen een sterke sociale component heeft. Ik zie veel 
voorbeelden van quality-time.” 
Zie voor de gezonde happen pagina 6!

Beweeg met ons mee!
Om leerlingen te stimuleren tot bewegen– en het 
sociale contact te bevorderen – daagde de vakgroep 
gezondheid ze uit om advertenties te maken voor 
hun beweegactiviteit. Het leidde tot vele reacties, 
van hondenuitlaatservice tot fietsmaatje. Hierbij een 
paar leuke voorbeelden.

Drama  
vanuit de slaapkamer

Speel je wel eens met je broertje?
Ja, af en toe gaan we vliegen met de drone of met de 
op afstand bestuurbare helikopter. Maar meestal kan 
dit niet, omdat ik huiswerk moet maken. 

Wie is je beste vriend?
Ik heb niet één beste vriend. Hele goede vrienden van 
mij zijn Chiel, Benjamin, Diederik en Jort. 

Waar ben je goed in?
Sporten. Vooral balsporten. Op school gaat het ook 
goed, ik haal hoge cijfers. Het liefst ga ik stuntstep-
pen, hockeyen, tennissen en fitnessen. Bij hockey zit 
ik in het eerste team van Oranje-Rood en misschien 
mag ik komend jaar meedoen aan de selecties van het 
nationale team. 

Wat zijn je lievelingseten en lievelingsmuziek?
Pasta pesto met zalm! Ik luister graag naar rap en 
popmuziek. 

Wat is je lievelingsdier? 
De maraboe. Vroeger keek ik graag naar films waarin 
de maraboes de slechteriken waren en dat vond ik 
cool. Ik heb er ook spreekbeurten over gehouden.  
Welk verhaal maakte op jou de meeste indruk?
Remi. Het gaat over een jongen die op een niet zo’n 
leuke manier bij een straatmuzikant terecht komt en 
met hem allerlei avonturen beleeft. 

Wat is je droom?
Om later een welvarend man te worden die met zijn 
vrouw en kinderen in zijn droomhuis woont en in zijn 
droomauto rijdt. (Boaz Houben, 7D)

Boaz:  
“Later word ik 
een welvarend 
man”

Trampolinetricks leren met 
Damian Copal (8B)
“Ik leer je voor €4,- per halfuur 
de basistrucjes met een mak-
kelijke uitleg! Salto’s, side-flips, 
en 360’s. Ik leer je dit op een fij-
ne, makkelijke en handige ma-
nier. Heel anders dan mensen 
in trampolineparken dat doen. 
Hun lessen zijn te moeilijk en te 
snel. Ik doe alles langzaam en 
makkelijk. Ik vertel het je dui-
delijk en jij neemt de tijd met 
oefenen.”

Hondenuitlaatservice Doris van Dam (8D)
“Ik laat graag je hond uit voor €5,- per keer. 
Ik ben een groot hondenliefhebster. Durft 
u niet goed naar buiten? Of heeft u wellicht 
klachten waardoor u niet naar buiten mag? 
Geef met een gerust hart uw hond mee. 
Dan heeft u daar geen omkijken naar!”

“Leer met mij de kunst van het badmintonnen kennen. Ga mee naar 
buiten, pak je racket en sla met elegantie en precisie tegen ‘het sjuutje.’

Badmintonnen met Fenne van Mierlo (10D)

Deze sport kun je samen doen en je houdt afstand! Ik begeleid spelers 
van alle leeftijden en ik ben erg geduldig. Respect en koekjes voor een 
half uur les!”

“Ben je het thuiszitten he-
lemaal zat en wil je wel een 
paar kilo’s kwijtraken? Kom 
dan nu hardlopen met een 
fantastische hardloopgroep! 
We kijken gezamenlijk naar 
jouw doel. 

Hardlopen met Charlie Bovenkamp (10D)

Je sport lekker buiten en je zult je erna supergoed voe-
len. Het is goed voor je gezondheid. Als je een hond 
hebt kun je die ook uitlaten en je valt op een goede en 
gezonde manier af. Omdat in deze tijd veel mensen in 
financiële nood zitten, is deelname gratis!

Wandelen met Evi Parmentier (8A)
“Het is lente en lekker weer. Ben je het beu om de hele 

dag binnen te zitten? Ga lekker wandelen langs een mooi 
meertje. Of met je familie richting een ijssalon! Je kunt 

onderweg de mooiste foto’s maken. Heb je geen wandel-
maatje? Neem contact met mij op! Misschien kunnen we 

dan samen wandelen. Ik heb er nu al zin in!”

Skeeleren met Amber Valstar 
en Jasmijn Rijf (8A)
“Het is juist nu belangrijk om 
naar buiten te gaan. Daarom 
hebben we een skeelerclub 
opgericht: AJ Skeeler Club. 
Daar krijg je les van professio-
nele leraren. Je kunt een halfuur 
lessen voor €5,- of een heel uur 
voor €10,-. Skeeleren op ons 
terrein met toezicht kost 
€3,-. Het is goed voor je 
conditie én heel gezellig. 
Daar word je dus vrolijk van!

Fietsen met Femke Bruurs (10D) 
“Ik fiets graag en dan zo snel mogelijk. Ik 
vind het fijn omdat ik dan vrij ben in wat ik 
doe en waar ik naar toe ga. Ik ben nergens 
van afhankelijk. Dus wil jij ook dagelijks 
bewegen, klim op je fiets. Lekker met die 
beentjes op en neer trappelen. Door wind 
en weer een lekker stukje fietsen. Ga met 
me mee. Het kost niks. En het is gezellig en 
avontuurlijk!”

Stay home, stay healthy!

Met wie woon je?
Met mijn moeder Lara 
(44), vader Michel (45), 
broer Abel (14), twee-
lingbroertje Isha (12) en 
Raf (7).
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Pandemische comedy en 
thriller van klas 10
Van de nood een deugd maken. Dat dachten drama-
docenten Astrid Voskuilen en Gerbrand Diebels toen 
het coronavirus roet in het eten gooide wat betreft 
de hoofdonderwijsperiode toneel van klas 10.  
 
Ze bedachten de opdracht om filmvoorstellingen te 
maken. Daarbij mochten de leerlingen kiezen uit twee 
genres: horror en comedy. De comedy moest gaan 
over het strijden tijdens de coronatijd. De thriller kreeg 
als titel Pandamic en moest een weergave worden van 
het leven in een dystopische wereld. Er verschenen van 
elk genre vijf afleveringen van acht minuten, die op 
vrijdagavond 15 mei om 20.00 uur via een livestream 
werden getoond aan thuispubliek dat met popcorn 
klaar zat. Via het nieuwsartikel hierover op onze web-
site novalis.nl kunt u de filmpjes nog bekijken!
Astrid Voskuilen: “De leerlingen hebben er vooral 
zelfstandig aan gewerkt, al kon ik natuurlijk via Teams 
met ze in overleg over de voortgang of om vragen 
te beantwoorden en tips te geven. Een brainstorm 
waarin de vraag ‘stel je voor dat…?’ leverde stellingen 
op, zoals: ‘van corona word je lui’, ‘het virus maakt 
me eenzaam’, ‘deze tijd maakt me angstig’. Met die 
inspiratie gingen ze filmen. Sommigen kwamen wel 
bij elkaar, anderen werkten vooral online. Die plakten 
dan hun afzonderlijk gemaakte opnames later aan 
elkaar. De resultaten waren verbluffend!” De leerlin-
gen vonden het natuurlijk wel een beetje vreemd, zo 
op afstand toneelspelen. Floor Dalmeijer vertelt dat 
ze live spelen eigenlijk veel leuker vindt. Maar Fenne 
van Mierlo merkte dat de vreemde omstandigheden 
ook zorgden voor extra creativiteit. Voor een shot van 
bovenaf, waar je normaal dan iemand voor hebt, bond 
ze haar telefoon met tape vast aan een kleerhanger!
 

Corona-kokkerellen
De schoolkeuken was gesloten. Uit de ramen van de huizen van leerlingen van onze school ontsnapten de 
heerlijkste geuren. Online verstrekte opdrachten werden vlijtig in de eigen keukens uitgevoerd. De foto’s 
bewijzen dat er in menig gezin werd gesmikkeld. “En dat was wel bijzonder aan deze periode. Dat er veel 
samen met broertje, zusje, vader en/of moeder werd gekookt en gegeten. Zo maakten de gezinnen kennis 
met onze gezonde maaltijden. Zeker nu geen overbodige luxe!”, aldus kooklerares Szilvia Hyundia.

Leerling Emma van Doorn vertelt dat elke verstrekte opdracht vóór de volgen-
de online les moet zijn gemaakt. “We maken daarvan dan een verslag en foto’s. 
Ik heb inmiddels gevulde courgette met aardappelpuree, salade rode biet en 
een brie-ovenschotel met koolsalade gemaakt. Al deze gerechten heb ik 
voor het hele gezin gemaakt als avondeten. Ook mijn eigen recept, pasta met 
zongedroogde tomaatjes, spinazie en Parmezaanse kaas, was erg lekker. 
Voordat ik kooklessen kreeg, kookte ik thuis soms ook. Ik eet vaak gezond. 
Zeker in deze periode is het belangrijk om gezond te blijven!”

→

Zelf aan de slag!
Krijg je al trek van de foto’s van deze  
heerlijke gerechten? Ga zelf aan de slag.  
We hebben een zomers dessert voor je 
uitgekozen: 
Citroensouffleetjes met verse aardbeien

Dit heb je nodig (6 personen)
25 g roomboter + extra om in te vetten
100 g suiker 
1 citroen
30 g bloem
10 g maïzena (bindmiddel voor sausen)
250 ml melk
4 eieren
250 g aardbeien
Poedersuiker
6 souffleschaaltjes (á 150 ml) 

Dit moet je doen
Verwarm de oven voor op 200°. Vet de schaaltjes 
goed in met boter en bestuif ze met 25 g suiker. 
Boen de citroen schoon, rasp het geel van de schil 
(Niet de witte laag, want die is bitter!) en pers de 
vrucht uit.

Verrukkelekukkelijk scenes en snoepjes, klas 8
Tot opeens: “KRAK!”, meneer Vos spitst zijn oren en luistert aandachtig naar het vreemde geluid. Als hij na een 
tijdje niks vreemds meer hoort, gaat hij weer op de boomstronk zitten. Langzaam trekken er grote grijze wol-
ken over de mooie blauwe zonnige lucht. In twee minuten is de hemel helemaal bedekt met een grote donkere 
wolkendeken, en hoorden ze weer “KRAK!”. Geschokt staan de kleine Vosjes op van de stam en ze kijken hun 
vader aan, met ogen gevuld met angst. Gespannen loopt meneer Vos naar de plek waar hij dacht dat het geluid 
vandaan kwam, steeds dichter en dichter tot… geritsel, snel en vluchtig alsof iemand snel weg wil komen. Achter 
een grote dennenboom zien de Kleine Vosjes een glimp van de punt van een hoed. Maar als ze even later weer 
kijken is de hoed verdwenen. Het lijkt wel of ze ingesloten zijn door de grote bomen, die steeds dichterbij lijken 
te komen. Duivelse zwarte schaduwen kruipen over de zanderige grond naar hen toe. Luid gegil, schel gelach; ze 
zijn omsingeld: Geen weg terug!. Vanachter de pluimen van de hei staat een zwarte gestalte op. Meneer Vos trekt 
zijn kinderen ruw in zijn armen en gaat beschermend voor ze staan. De mistige gestalte blijkt een heks. Ze krijst 
en lacht hard, en als ze gilt trilt het bos mee. In een flits staat ze voor meneer Vos en zijn kinderen. Ze beveelt hen 
voor haar te buigen, maar de familie Vos weigert. De heks fluit op haar vingers en een meisje in een zalmkleurige 
bontjas met panterprint, een roze jurk en gouden schoentjes kijkt hen lelijk aan. De heks beveelt het meisje om 
de grote koperen kookpot te halen. Het meisje huppelt gemeen lachend weg. “Veruca!” gilt de heks schel, “breng 
gelijk de kruiden mee, wil je!” Ondertussen begint de heks aan de familie Vos uit te leggen wat ze van plan is: “Zo 
zo, Vossen, een hele familie nog wel, geen mensen, maar toch. Zal ik jullie eens wat vertellen, u wordt zo lekker…”.  
Huh!? Wat is er gebeurd!? Wat was dit voor rare droom. Verward ga ik rechtop zitten. Ik ben in shock van de 
vreemde nacht. 

Met het boek GVR van Roald Dahl als inspiratie-
bron werden de ‘mensbaksels’ -zo noemen reuzen 
de mensen- van klas 8 uitgedaagd om een scene te 
schrijven. Daarvoor mochten ze maximaal 10 perso-
nages kiezen van de beroemde schrijver. De scene 
moest bestaan uit een begin, midden, climax en 
einde. Ook kwam de opdracht om -als Willy Wonka- 
een verrukkelekukkelijk snoepje te verzinnen zoals de 
gomkwispel en de perendrup. 

Een vreemde nacht (Scene van Nyva Sanders (8D) 
Op een mooie zomerse dag wandelen de Vosjes 
samen met hun vader door het grote woud. De Vosjes 
rennen en springen van vreugde tegen hun vader op. 
Ze gillen, schreeuwen en lachen luidkeels. 
Bij de grote heide aangekomen gaan ze rustig op een 
boomstronk zitten en staren naar het water. Het is stil 
in het bos, zo stil dat je een speld kon horen vallen. 
Langzaam trekken grote grijze wolken over de mooie 
blauwe zonnige lucht. 

1

Smelt in een steelpan de boter. Voeg de bloem 
en maïzena toe en laat al roerend 1 minuut garen 
zonder te kleuren. Schenk er langzaam en al 
kloppend met een garde de melk bij. Roer tot een 
gladde, gebonden saus. Verwarm nog 2 minuten 
zachtjes. Splits de eieren.  
Neem de pan van het vuur en laat de saus afkoe-
len tot lauwwarm. Roer de eidooiers met 75 g 
suiker, de citroenrasp en de helft van het citroen-
sap door de saus tot een beslag.  
Klop met de mixer met gardes de eiwitten tot 
stevige pieken. Spatel het eiwit luchtig door het 
beslag. Schenk het beslag in de vormpjes. 
Bak de soufflés in de voorverwarmde oven in 20 
minuten goudgeel en gaar. Laat tijdens het bakken 
de oven dicht, anders zakken de soufflés in. Snijd 
intussen de aardbeien in partjes. Meng ze met 
de rest van het citroensap en poedersuiker naar 
smaak.  
Bestrooi de soufflés met poedersuiker en schep er 
de aardbeien bij. 

Eet smakelijk!
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Corona-kokkerellen “Op mijn eerste schooldag ging de school dicht”
De nieuwe wiskundedocent Ton van Kessel zou op 
maandag 16 maart zijn eerste schooldag op het 
Novalis College beleven. Hier zijn bijzondere verhaal.

Mijn eerste schooldag is een titel die altijd iets veel-
belovends inhoudt, een nieuwe start, verwachtingsvol. 
Voor de ouderen onder ons misschien zelfs nog de 
geur van nieuwe potloden en een hagelwit schrift, 
voor een brugger de nieuwe rugzak en voor docen-
ten nieuwe gezichten. Voor mij, als invallend docent 
op steeds weer nieuwe scholen, zijn er vaak ‘eerste 
schooldagen’, zowel aan het begin als midden in een 
jaar. Altijd weer ben ik benieuwd wie en wat ik ga 
ontmoeten: kinderen, collega’s, lokalen, sferen, regels, 
de geuren en kleuren van een miniwereld, die school 
heet. De kennismaking begint bij een gesprek, maar 
gaat pas echt van start bij het binnenstappen op de 
eerste schooldag.

Hoe anders en totaal nieuw was dat dit keer voor mij: 
op mijn eerste schooldag ging de school dicht! Het 
coronavirus had de maatschappij en ieders persoonlij-
ke leven van de een op andere dag stevig in zijn grip.
De laptop werd dus mijn school, en mijn kennismaking 
met de leerlingen en collega’s zou online gaan plaats-
vinden via het scherm. Nou staan flexibiliteit en crea-
tief meedenken hoog in mijn vaandel, dus daar werd 
meteen een stevig appèl op gedaan. Online onderwijs 
geven was echter niet alleen nieuw voor mij maar voor 
iedereen, en samen tobben bindt, was mijn insteek. 
Toch stond ik wel meteen op achterstand, want mijn 
collega’s kenden in ieder geval elkaar en de leerlingen 
al van gezicht en stem. 
Ik moest iedereen leren kennen via een oude laptop 
van school waar de leerlingen, als ze zich al lieten 
zien, mij vaag aankeken vanachter een beslagen 
beeldscherm, en hun omfloerste stemmen zo zacht 
klonken dat ik met mijn oor tegen het scherm zat. Als 
ondersteuning bij het in beeld krijgen van wie ik voor 
mij had, kreeg ik foto’s van de leerlingen daterend uit 
prehistorisch lijkende lagere schooltijden, dus daar 
moest ik het ook niet echt van hebben. 
Maar goed, aan de slag dus! Waarmee? Nou wortel-
trekken bijvoorbeeld! Maar hoe leg je alleen al  het 
teken voor worteltrekken uit zonder schoolbord? Oh, 
wat miste ik dat ouderwetse krijtje op zo’n moment! 
Toch maar zelf een tool gekocht, een tablet, waarmee 
dat direct visueel gemaakt kon worden. Maar aan wie 
gaf ik nu les? Dat bleek niet altijd zo duidelijk te zijn... 

7

De GVR, Willy Wonka, meneer Vos, Daantje 
en de Oempaloempa`s hebben slecht nieuws 
ontvangen. Ze moeten zich op dit moment 
beperken tot het contact met elkaar. Ze 
schuilen in de fabriek van Willy Wonka. De 
GVR probeert per e-mail dromen te versturen

Verteller: “Joris en Willy Wonka zijn al bijna klaar met de lolly`s, missen nog de stokjes en roepen de Oempaloem-
pa`s bijeen.” Joris: “Oempaloempa`s hier komen, er is werk aan de winkel!” Willy Wonka: (blaast op zijn fluitje) 
“Kijk Joris, daar zijn ze al.” Oempaloempa`s: (zingend) “oempa loempa, toempadiedee….wat is de nieuwe op-
dracht?” 
Willy Wonka: “Deze nieuwe uitvinding op stokjes, graag. Maak maar 10 exemplaren om de werking te testen.  
Wel wil ik jullie op het hart drukken er niemand van te laten proeven… zij zijn nog niet klaar voor consumptie.  
Joris en ik gaan er nog even op uit om wat kleurstoffen te verzamelen.” Verteller: “De oempaloempa`s gaan 
zingend aan het werk.” Oempaloempa`s: “Oempa loempa toempadidee, hier nog een lolly met kant een en kant 
twee, dit is iets nieuws van yoeghee… lik je er aan ben je altijd tevree. Maar dat mag echt niet, o wee. Want dat 
gaf ons Willy nog mee.” Verteller: “Het liedje van de Oempaloempas klonk door alle gangen en zalen en bereik-
te ook de GVR die daar mompelend achter het scherm zat. Hij voelde zich erdoor aangetrokken en volgde het 
geluid tot hij bij de Oempaloempa`s aankwam.”  
GVR: “Wat zijn jullie aan het frotsen?” Oempaloempa 1: “Iets bijzonders.” Oempaloempa 2: “sssst niet zeggen!” 
Oempaloempa 3: “Nee mondje dicht, geheim!” Oempaloempa 4: “Zeer geheim!” GVR: “Jullie willen toch weten of 
het goed is, laat ons eens frotsen, toe ah toe?” Oempaloempa`s: “Toch maar één keer dan, zal toch geen kwaad 
kunnen…?” Verteller: “De GVR begint aan een lolly te likken en kijkt er heel verrukt bij.” GVR: (met een hoge 
piepstem) “Alle flotsers nog aan toe, wij vinden het verukkekukelijk… !” Joris: “STOP, Stop…wij moeten nog aan de 
slag met de zijkant.” Verteller: “Iedereen gaat aan de slag met de ketel met lollymateriaal om de banaanyoghurt 
smaak voor de zijkant te maken.” Natuurlijk lukt dit met vereende krachten. Dit zal wel goed aflopen, maar dit 
was pas dag 1 uit de Quarantaine van Willy Wonka, Daantje, meneer Vos, Joris Krakeel en de Oempaloempa`s...

Veel schermen stonden wel op online, maar zonder beeld (privacy immers!), dus wie 
weet lagen de leerlingen nog lekker even terug op een oor, om op het einde van 
de lestijd de twijfel oproepende vraag te stellen: “Mijnheer, hoe zat dat nou met dat 
worteltrekken..?” Maar met andere leerlingen kon ik juist wel even de diepte ingaan 
en op momenten veel individuele aandacht geven. Ook mocht ik via het scherm een 
aantal lessen observeren bij een collega. Boeiend om te horen dat leerlingen zich af-
melden om zich naar de volgende digi-les te spoeden terwijl mijn collega, onbewust 
van het langzaam verdwijnen van haar publiek, zich nog vol enthousiasme verloor in 
de stelling van Pythagoras. Maar een echte docent houdt van zijn vak, met of zonder 
scherm, met of zonder leerlingen, en lachend sloten we samen af! 
Maar wat zegt dit nou over het lesgeven, over klassenmanagement? Wat vind ik daar 
nu van? Is voor lesgeven niet een echt klaslokaal nodig, met leerlingen in levende 
lijve, met namen die bij gezichten horen, met even bij de les houden, met voor mij als 
docent een idee wie nou wat heeft opgepikt en wie wat extra’s nodig heeft? En moet 
ik op basis van mijn contacten via het beeldscherm nu een persoonlijk beeld schetsen 
van de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen? Dat laatste lijkt me on-
doenlijk en tekort doen aan de leerlingen en het leerproces. 

Het is een wonderlijke wereld dat online gebeuren. Voor leerlingen, zo bekend met het scherm, maar nu in een 
heel andere vorm en met verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, evenals voor de docenten die moesten 
werken vanuit vertrouwen en de bereidheid het scherm te omarmen. Om op mijn leeftijd een dergelijke eerste 
schooldag te beleven, was absoluut boeiend. Maar dat was het voor velen, ongeacht leeftijd en ervaring. En al 
verlangde ik soms misschien toch naar het ouderwetse schoolkrijtje al was het maar om het teken voor wortel-
trekken met een vrolijke uithaal neer te kunnen zetten, ik ben een bijzondere leservaring rijker! 

Corona-ervaring van Lara Koers (10D) en Brent Brugman (10F): 

Lara Koers (10d) en Brent Brugman (10f) waren één 
van de eerste leerlingen die, na de heropening van 
de school begin juni, hun fiets in de stalling zetten. 
Ze blikken terug op de lockdown-periode:

Lara: Ik moest er aan wennen, helemaal geen school. 
Maar eigenlijk ging het heel goed. We kregen via mail 
huiswerk op en ik werkte er elke dag ruim een uur per 
vak aan. Met de start van online onderwijs viel ik wat 
stil. Het kostte me teveel tijd. De eerste les begon om 
11 uur, en dan deed je daarvoor weinig. Dan 40 minu-
ten pauze waarin je ook tot weinig kwam. Ik vond het 
niet altijd effectief. Normaal is iedereen bij ons druk.  
Nu lunchten we elke dag en hadden we het heel ge-
zellig. Sinds lang hebben we veel fijne gesprekken ge-
had aan de keukentafel! Ik ben wel blij dat school weer 
begint. Maar ik schrok net wel: normaal is onze school 
gezellig en warm. Nu was het donker, leeg en stil.”

Brent: “Bij mij begon het thuiszitten al een week voordat 
de school moest sluiten. Ik liep stage op een kinderdag- 
verblijf en kreeg neus- en keelklachten. 
Ik moest mijn verantwoordelijkheid toen wel nemen.  
Ik vond de eerste weken thuis met mijn moeder fijn.

Ik was nog herstellende van een hersenschudding en 
kon de rust goed gebruiken. Ik heb in de eerste weken 
sociaal contact vermeden, daarna ging ik soms gamen 
of facetimen. Toen de online lessen begonnen, had ik 
moeite om mijn motivatie te vinden. Misschien kwam 
dat ook omdat ik toch al had besloten om het jaar nog 
eens over te doen. Ik had door de hersenschudding 
veel gemist. Toch span ik me nog in om mijn PTA-her-
kansingen te halen, dat scheelt voor volgend jaar. 
Wat ik moeilijk vond was dat ik niet met opa mocht 
omgaan. Hij moest naar het ziekenhuis en naar een ver-
zorgingstehuis. Nu zoek ik hem af en toe op. Dan zit hij 
achter een houten hek. Het mag eigenlijk niet, maar als 
ik hem zie, geef ik hem een boks.”

vanuit de centrale van Willy Wonka. 
GVR: “Eerst dit flotsen, dan hier poppelen…of ver-
sturen. Nog een droom en nog een droom…dit is de 
vijfde al vandaag…” Verteller: “Willy Wonka is met Joris 
Krakeel bezig om nieuwe snoepjes met toverkracht 
uit te vinden.” Joris Krakeel: “Je moet er hele gewone 
dingen indoen: beetje azijn, beetje suiker, WC-eend, 
genoeg waspoeder, een snufje kaneel, een vaatwas-
tablet en wat scheerschuim. Dit allemaal voorzichtig 
verhitten in de ketel nu…” Willy Wonka: “Maar nu de 
smaak, de ene kant wordt framboos en vanille, ja…
gooi het er maar in en de andere drop en blauwe bes-
sen…huppakee en roeren maar…oeh wat een heerlijke 
geurenmengseltjes bereiken mijn neus.” 

Dag 1 uit de quarantaine van Willy Wonka  (Scene van Mink Daams (8D); Mink maakte ook de lolly.)
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Waldorf 100:  
Feest 
dat eindigt  
met noodoproep

Het begon mooi, dit schooljaar. Wereldwijd sloegen de vrijescholen de handen ineen om het eeuwfeest van 
het antroposofisch onderwijs luister bij te zetten met lezingen, toneelstukken, dansvoorstellingen en muzikale 
intermezzo’s. Postkaarten om elkaar te feliciteren cirkelden rond de globe. Nog steeds worden er boodschap-
pen gedeeld, nijpende boodschappen. De coronacrisis slaat ook in de wereld van het vrijeschoolonderwijs in 
arme landen in als een bom.  Tijd voor actie, vindt Novalis-docent Francis van Maris.

Kinderen in Nina Pacha

Francis van Maris beheert samen met zijn echtgenote Ina Winkler de portefeuille Latijns Amerika van de stichting 
Internationaal Hulpfonds. In de winter was hij nog in Ecuador en Colombia en deelde prachtige foto’s en verhalen 
over de ontwikkeling die de scholen daar doormaken. Over de bijzondere school Pachamama (Moeder Aarde) 
in de beruchte Colombiaanse stad Medellín bijvoorbeeld. Een vrijeschool zonder subsidies met een paradijselijk 
mooie tuin. Een school waar kinderen plezier uitstralen als ze vormtekenen, evenwichtsoefeningen doen of naar 
de juf luisteren. Maar ook over de vrijeschool Nina Pacha (Ecuador), waar hij saamhorigheid én prachtig aange-
klede lokalen aantrof. Deze school staat open voor alle lagen van de bevolking. Hij sprak er met de leraren over 
de ambitie van die school om uit te groeien tot een volwaardige school voor voortgezet onderwijs. 

“Het is hard, maar veel ambities over de hele wereld zijn nu wreed verstoord. Vooral ook omdat vrijescholen vaak 
privé-initiatieven zijn en niet op overheidssteun kunnen rekenen”, vertelt Francis van Maris. “In rijkere landen kan 
de klap nog wel worden opgevangen. Maar dat geldt zeer zeker niet voor scholen in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, 
Kenia, Nepal, de Filipijnen, Guatemala, Ecuador of Haïti. Lockdown betekent dat veel ouders geen werk en geen 
eten hebben, met honger en angst als gevolg.” Ook daar zijn de scholen dicht. Voor zover dat mogelijk is, worden 
online lessen gegeven, of men probeert op een creatieve manier contact te houden met de kinderen. 
Arme gezinnen hebben geen computer. De leerkrachten werken hard om de gezinnen moreel te steunen. Maar 
de  leraren die hard werken krijgen vaak geen salaris omdat er geen geld meer is om de school te betalen. Daar-
mee worden hun gezinnen ook hard getroffen. Waar mogelijk worden vanuit de scholen maaltijden verstrekt als 
een soort voedselbank.” Op deze pagina staan slechts enkele van de vele voorbeelden van scholen in nood. 
De oproep moge helder zijn: Met bedragen die voor ons relatief klein zijn,  kunnen mensen in andere landen heel 
veel doen. “Zo gaf een collega uit Guatemala aan dat voor het bedrag dat wij in een restaurant uit zouden geven 
voor één persoon, een hele school daar een middagmaaltijd zou kunnen krijgen. Die ene maaltijd op school is 
van levensbelang in arme landen waar veel mensen iets anders niet kunnen betalen”, besluit Francis van Maris.

Nina Pacha, Ecuador
Ecuador is zwaar geraakt door de corona-uitbraak. 
Sinds 12 maart zijn er strenge maatregelen. Alleen 
voor dringende boodschappen, vóór de avondklok 
ingaat, mag je naar buiten. Het leven is stilgevallen. 
Veel gezinnen hebben weinig leefruimte en een klein 
inkomen. Zij leven in angst; enkel wie genoeg geld 
heeft, kan medische hulp krijgen. Dat komt bovenop 
de gevolgen van de economische crisis, waarmee het 
land al 15 jaar kampt. Coronaslachtoffers worden let-
terlijk voor de deur gelegd. Voor de kinderen van Nina 
Pacha en de leraren is deze covid-19-tijd een grote 
ramp. In maart werden de deuren gesloten. Tot de 
zomervakantie is de school dicht. In korte tijd moes-
ten de leraren en kinderen overschakelen op online 
onderwijs. Dat is lastig omdat niet iedereen een lap-
top of een mobiele telefoon heeft. Bovendien verloren 
veel ouders hun werk en kunnen geen schoolgeld be-
talen. Omdat Nina Pacha ongesubsidieerd is, betekent 
dit dat de leraren ook niet weten of en hoeveel salaris 
zij krijgen om hun eigen gezin te onderhouden. 

Fluitles in Nina Pacha

Gezien de extreme situatie durven wij je te verzoeken om mee te doen aan deze crowdfunding.  
Wil jij ‘onze’ scholen helpen, dan kun je een bedrag overmaken naar NL03TRIO0212195050 van het Inter-
nationaal Hulpfonds in Nijmegen. Vermeld erbij ‘Noodhulp Corona’. In Nederland is dit fiscaal aftrekbaar 
(ANBI-status). Onze dank dat je dit leest, ook namens de kinderen. Je mag dit bericht ook delen. DANK!

Tikkie voor Chanchito
Om de nood van vrijescholen 
enigszins te ledigen, is er een 
actie van Francis van Maris en 
Ina Winkler. Tijdens hun reis  
                             lieten ze op  
                             elke school  
                             een geluks- 
                             varkentje  

achter, een ‘chanchito’. Als teken van verbondenheid 
kunt u een varkentje kopen en daarmee de vrijescho-
len in Latijns-Amerika steunen. U krijgt er een bij 
elke gift boven €10,-. U kunt ook kiezen voor een tas, 
vervaardigd door een oud-ouder van de vrijeschool. 
De drempel hiervoor is €15,-. Het varkentje is ±10 cm 
groot, vervaardigd van katoen of wol en gevuld met 
schapenwol. De dubbelzijdig te gebruiken katoenen 
tassen zijn 22x25 cm. Belangstelling? Stuur een mail 
naar: f.vanmaris@internationaalhulpfonds.nl met uw 
mobiele nummer en adres. Dan volgt vanzelf ‘n tikkie!

Gamot Cogin, Filipijnen
Dit gebied kreeg eind maart te maken met een stren-
ge lockdown. Mensen raakten hun werk kwijt en de 
school sloot de deuren. Jim Sharman kwam met zijn 
docententeam, bovenbouwleerlingen en ouders in 
actie. Ze benaderden donateurs en stelden honderden 
voedselpakketten samen, die vanuit school werden 
uitgedeeld. Een sterk staaltje creativiteit en doorzet-
tingsvermogen! Er zijn ook zorgen. De school krijgt 
geen subsidie. Terwijl u deze krant leest, begint het 
schooljaar alweer. Als de school niet open mag, zijn 
er ook geen inkomsten…

Deze geen-school-krant kwam tot stand dankzij 
de fantastische medewerking van leerlingen, 
ouders, leraren en de pr-groep. Heel veel dank!

Marijke Vermeer, rector

Sterrenlaan 16, Eindhoven  

novaliscollege.nl

 
 

Novy:  
“Jammer dat ik  
mijn dromen  
niet onthoud”

Met wie woon je?
Met mijn vader Eris (53) en mijn moeder Yvette (51) 
Wat zijn je hobby’s?
Lezen, skeeleren en Sims spelen. Dat is een online 
game. En de boekenserie Mulberry House van Kristine 
Groenhart vind ik leuk. 
Waar ben je goed in?
Ik kan goed tekenen, ben creatief en goed in sport. Ik 
zit nog niet op een sport; ik kan niet kiezen. 
Wat is je grootste droom?
Als klein meisje droomde ik al om te kunnen vliegen. 
Niet met een vliegtuig, maar met mijn eigen vleugels. 
Die droom is eigenlijk altijd wel gebleven. 
Wat heb je pas nog gedroomd?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee. In onthoud mijn dro-
men niet zo vaak. Dat vind ik erg jammer. 
Wat vind je het leukst aan jezelf?
Ik vind mijn lange haar mooi. Er zitten verschillende 
tinten blond in. In de zon lijkt het soms wel goud.
Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
Ik ben dan 22. Ik ben aan het afstuderen op de mode- 
academie en misschien woon ik al op mezelf. 
Novy Evers (7D)

Drama  
vanuit de  
slaapkamer

Ida:  
‘Ik vind spinnen 
en insecten eng’

Heb je huisdieren?
Ja, drie kippen: Keitje, Zwartje en Witje. Ik wil ook 
graag een konijn maar mijn moeder denkt dat ik daar 
geen tijd voor heb.
Wat zijn je hobby’s?
Korfbal. Ik speel bij Rust Roest. Elke zaterdag heb ik 
een korfbalwedstrijd en dat vind ik super leuk. 
Wat voor superkracht zou je willen?
Dat ik onder water kan ademen.
Waar ben jij heel goed in?
Ik vind het heel leuk om met kleine kinderen om te 
gaan en ik vind slapen ook leuk. 
Wat vind je eng?
Ik vind spinnen heel eng. Eigenlijk vind ik bijna alle 
insecten eng.
Wat vind jij het leukste aan kind zijn?
Dat je zakgeld krijgt en dat je meer kunt buitenspelen
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?                                                                                                             
Ik zit in het 2e korfbalteam, bij Rust Roest natuurlijk ;-)
Ida Stumpel (7D)

Met wie woon je?
Ik woon in Eet met mijn 
moeder Rita (55), mijn 
vader Peter (54), mijn 
broers Peer (15), Lowie 
(11) en Toon (9).
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