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Ontdek je Talent! 
De winterperiode is altijd bijzonder.  Kinderen op 
de basisschool zijn dan samen met hun ouders 
druk bezig met de keuze voor een vervolg-
school. Bij ons op het Novalis College is de 
winterperiode vooral voor onze eindexamenkan-
didaten een spannende en boeiende tijd. 
Zij verzorgen dan de presentatie van hun eind-
werkstuk in een mooi aangeklede aula voor een 
geïnteresseerd publiek. Het team en ik gloeien 
op dat moment van trots. 
De leerlingen spreken vol zelfvertrouwen, met 
diepgang en volle overtuiging over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Over de werking 
van het micro-geheugen, het ondernemerschap 
en de betekenis van luiheid. Ik denk dan: wat 
hebben ze hun talent hier goed ontwikkeld! 
Uiteraard staat in deze krant een verslag van 
enkele presentaties. 

Ook in deze krant aandacht voor jongere 
Novalis-talenten. Fenna Kusters schreef een bij-
zonder verhaal: Wat zou ik morgen gaan doen en 
zag dat dit gepubliceerd werd in een boek. 
Flip Stroom won met een zelfgemaakt stopmoti-
onfilm de belangrijke Cinekid-prijs.

Om talentontwikkeling nóg meer ruimte te 
geven, opende onze school deze winter een 
nieuw lokaal: het Nov@lab. Een ‘werkplaats’ voor 
creatieve uitvinders waar de stoutste dromen 
kunnen uitkomen. Lees er alles over in deze 
krant. 

Tegen de scholieren van de basisscholen zeg ik: 
“Er zijn heus niet alleen maar prijswinnaars op 
het Novalis College, hoor! Wij vinden het wel 
belangrijk dat onze leerlingen hun eigen talent 
ontdekken én dat talent verder ontwikkelen. In 
ons onderwijs doen wij daar alles aan. Graag 
zien wij jou op onze school om met jouw talent 
aan de slag te gaan.”

Marijke Vermeer
Rector Novalis College 

Smeden, poëzie, filosofie, koken, drama, weven, 
euritmie, sterrenkunde en ontdekkingsreizen: vak-
ken die niet willekeurig op de roosters van leerlin-
gen van het Novalis College staan. Ze dragen ertoe 
bij dat onze leerlingen zich ontwikkelen als mens. 
“Want”, zegt leraar Francis van Maris: “Bij ons gaat 
het om méér dan alleen je diploma halen.”

Tijdens een bezoek aan de open dag van onze school 
zal het je vast wel opvallen.  De vele tekeningen die de 
lokalen sieren. Het muzieklokaal dat uitnodigt om een 
instrument te pakken. De smidse waar het vuur wordt 
opgestookt. Het textiellokaal met weefgetouw. Het 
dramalokaal met spiegels en kostuums. Het houtbe-
werkingslokaal met allerlei gereedschappen. Leerlin-
gen die een euritmie-oefening laten zien. Een zingend 
koor. En dat allemaal in een milieuvriendelijk gebouw 
waarin houttinten de boventoon voeren. 
Het Novalis College is een bijzondere school voor 
middelbaar vrijeschoolonderwijs. Waar je een diploma 
kunt halen voor vmbo-t, havo en vwo en waar aan-
dacht is voor heel veel andere aspecten.
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voortgezet vrijeschoolonderwijs 
voor vmbo-t,  havo en vwo !

‘Méér dan een school!’

Vernieuwend
Vrijeschoolonderwijs mag soms nog wat onbekend 
zijn, nieuw is het niet. Dit schooljaar staat in het 
teken van 100 jaar wereldwijd vrijeschoolonderwijs. 
In 1919 werd in Duitsland de eerste vrijeschool 
opgericht. Op dit moment zijn er meer dan 2000 
vrijescholen op de wereldbol. Kenmerkend is dat 
de school meegroeit met de tijd en een traditie 
kent van vernieuwing. Ook dit schooljaar zijn er op 
het Novalis College volop nieuwe ontwikkelingen 
‘to change the world’.
● Plusdocument: een document waarop de extra 
verworven competenties van leerlingen worden
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Je eigen pad
“We zijn een school die kinderen begeleidt”, verduide-
lijkt Francis van Maris. “Uiteraard bereiden we de 
leerlingen goed voor op het behalen van hun examen 
vmbo-t, havo of vwo, met hoge slagingspercentages 
als resultaat. Ook vinden wij het belangrijk dat kinde-
ren zich ontwikkelen als individu, als mens, zodat ze 
hun eigen pad vinden in het leven en zelfstandig voor-
uit kunnen. 

Ontwikkelingsgericht
Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, 
verzorgt het Novalis College ontwikkelingsgericht 
onderwijs. “Dat betekent dat het leerstofaanbod wordt 
aangepast aan de ontwikkelingsfasen én de ervaarba-
re wereld van de leerlingen”, aldus Francis van Maris. 
“De leerlingen uit klas 7 staan bekend om hun nog rij-
ke fantasiewereld en hen nemen we daarom mee in de 
ontdekkingsreizen, terwijl een 10e-klasser al zelfstan-
dig is en zijn plaats in de wereld inneemt.” Daarnaast 
luidt de slogan van het Novalis College: ‘Hoofd, Hart 
en Handen’. “Daarmee bedoelen we dat we met ons 
onderwijs het denken, het voelen en het willen – het 
vermogen om eigen keuzes te maken – stimuleren.” 
Alle vakken die soms gedurende een jaar en soms in 
de vorm van periodeonderwijs worden gegeven, dra-
gen daaraan bij. Hoe dat werkt, daarover zijn boeken 
geschreven, maar ontdek het vooral zelf tijdens onze 
informatieactiviteiten. Bekijk de verschillende werk-
stukken, luister naar muziek, laat je verrassen door 
drama en euritmie, verbaas je over de techniek en be-
zoek onze smidse. Onze leraren en leerlingen vertellen 
je graag over het onderwijs. We wensen je veel plezier 
en inspiratie bij het kennismaken met het Novalis!

vermeld als aanvulling op het diploma. Je kunt 
hierbij denken aan stages of deelname aan de leer-
lingenraad of een talentenjacht.
● Keuzewerktijd: een ‘onderwijs-op-maat program-
ma’ waarin leerlingen zelf deels hun rooster kun-
nen vormgeven en zo een uur van een vak waarin 
ze sterk zijn kunnen inruilen voor extra ondersteu-
ning bij een ander vak.
● Mediapedagogiek: een leerlijn waarin de leerling 
zich bekwaamt in het omgaan met moderne media, 
van ICT-basisvaardigheden tot mediawijsheid en 
computational thinking. 



Hoe zijn zij gestart?
Spannend! Je start op de middelbare school als jongste met nieuwe vakken, nieuwe leraren, in een nieuw 
gebouw. Hoe is dat? Drie 7e-klassers vertellen het…

“Ik heb zelf op de Vrije School Brabant gezeten en mijn 
zus zat al op het Novalis. Ik ben voor de vorm nog wel 
naar een open dag van een andere school gegaan, maar 
eigenlijk stond mijn keuze voor de vrijeschool al vast. 
Ik ben zelf creatief en zocht dan ook een school die 
daarbij aansluit. 
Hier krijgen we veel leuke vakken, zoals tekenen, hand-
vaardigheid, smeden en koken. Smeden gaan we pas 
later dit jaar doen, daar kijk ik erg naar uit. Maar koken 
hebben we al gehad. Dat is gezellig omdat er veel wordt 
samengewerkt. En we maken lekkere gerechten, soms 
zelfs lekkerder dan thuis. Ook in normale vakken krijgen 
we creatieve opdrachten. We lezen nu voor periodeon-
derwijs Nederlands een boek. Daar moeten we straks 
ook een werkstuk over maken én een reclame voor 
maken. Dat maakt het extra leuk!”

“Ik vind dat er veel verschil zit tussen de basisschool en 
de middelbare school. Op mijn basisschool had je de 
hele week dezelfde leraar. Hier wisselt dat per lesuur. 
Dat is fijn. Want stel: je hebt eens op je kop gekregen,-
dan achtervolgt dat je tenminste niet de hele verdere 
dag. Ook het lopen van het ene lokaal naar het andere 
vind ik fijn. Dat zorgt voor afwisseling. En het voelt wat 
vrijer. Op de lagere school mochten we geen lekkers 
meenemen, niet op de telefoon kijken en zelfs niet 
voetballen. Hier mag wat dat betreft veel meer. Wat ik 
ook fijn vind, is de sfeer. Er wordt niet gepest en je mag 
jezelf zijn. We zijn ook al op werkweek geweest. Op een 
natuurcamping hebben we onkruid gewied, spijkers 
uit planken gehaald en hokken hersteld. Maar ook hier 
vond ik dat het rooster niet superstrak was en er ge-
noeg vrijheid was om op een fijne manier je klasgeno-
ten beter te leren kennen.”

Verbindende koorzang 
tijdens viering eeuwfeest

“Ik zat op een basisschool in Helmond. En daar voelde ik 
me helemaal niet thuis. De kinderen daar deden nogal 
stoer en droegen veelal dure merkkleding, terwijl ik zelf 
niks om merkkleding geef! Ik zocht dan ook vooral naar 
een school waar ik mezelf zou kunnen zijn. Tijdens de 
zoektocht ontdekte ik dat veel scholen erg groot zijn. 
Een massale school past niet zo bij mij. Toen ik na een 
tip van iemand deze school bezocht, voelde dat gelijk 
goed. De school is klein, de sfeer is prettig en ieder-
een ziet eruit zoals hij zelf wil. Wel moet je – als je niet 
op een vrije basisschool hebt gezeten – aan sommige 
dingen wennen. Je begint elke dag bijvoorbeeld met het 
opzeggen van een spreuk. Inmiddels ken ik de spreuk 
ook uit mijn hoofd en doe ik natuurlijk gewoon mee.
Ook geven de leraren je hier voor elke les een hand. 
Dat kende ik ook niet. Maar ik vind het fijn en zelfs van 
respect getuigen als ze je voor een les zo begroeten en 
in de ogen aankijken.” 
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Het was geweldig om te zien hoe het Parktheater voor één dag werd omgetoverd tot een grote regionale 
vrijeschool. Veel medewerkers hadden hun beste beentje voorgezet en boden verspreid over de diverse
verdiepingen meer dan twintig verschillende workshops aan, zoals bamboetoren bouwen, speksteen bewerken,                              

“Water stroomt, water vloeit. Water naar de zee. Water bruist, water kolkt. ‘k Stroom met ’t water mee.” 
Een koor dat bestond uit duizend vrijeschoolleerlingen uit de regio Eindhoven-Helmond zong dit couplet 
van het vier elementenlied Heijamano uit volle borst mee tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van 
het wereldwijde vrijeschoolonderwijs, eind oktober in het Parktheater in Eindhoven.

portrettekenen, capoeira en kalligraferen. Andere docenten zorgden ervoor dat de leerlingen veilig hun reis naar de schouwburg konden afleggen. 
Zo verbonden de vier regionale vrijescholen zich tijdens een unieke gebeurtenis. Met als hoogtepunt de samenkomst in de grote zaal van de schouwburg. Nooit eerder 
kwamen meer dan duizend kinderen van de Vrije School Brabant, Vrije Basisschool De Regenboog, Vrije School Peelland en Novalis College in één ruimte samen. Nooit 
eerder klonk er zo’n grootse en verbindende koorzang in een Eindhovens theater. Kijk voor foto’s en filmpjes van deze dag op onze website (www.novalis.nl)! 

‘Je kunt 
jezelf zijn!’

Oud-leerling Thijs Siemons studeert nu Marketing, 
Communicatie en Journalistiek en werkt als freelan-
ce tekstschrijver voor onder meer Milieudefensie.

“Een van de eerste dingen die je als nieuwe leerling van 
het Novalis College opvalt, is de vreemde nummering 
van de schooljaren. Ik begon in de 7e klas. Dit went ge-
lukkig snel en na twee maanden weet je niet beter. Wat 
ik me ook herinner, is dat ik me meteen thuis voelde op 
school. Ik betrad geen saai, kaal baksteenpand, zoals 
andere scholen die ik bezocht had, maar een gebouw 
met veel natuurproducten. De school heeft daardoor 
een hele huiselijke sfeer. 
Ook heb ik goede herinneringen aan de vele ambachts-
lessen. Ik heb de creatieve kant van de school altijd leuk 
gevonden en gezien als een fijne manier om even te 
ontspannen tussen theorielessen door. 

In de 10e klas (de 4e) kwam ik vast te zitten. Ik had geen 
motivatie meer en voelde me vaak een beetje terneer-
geslagen. Toen ik dit aangaf bij de mentoren, werd dit 
meteen goed opgepakt. Ik kreeg de begeleiding en 
adviezen die ik nodig had. Ik wilde graag journalist wor-
den en ik werd meteen gestimuleerd meer te schrijven. 
Uiteindelijk ben ik, mede door deze begeleiding, uit 
mijn dip gekomen. En nu ben ik aan het doen wat ik 
leuk vind!

De belangrijkste ervaring op het Novalis is dat je hele-
maal jezelf kunt zijn. Ik kwam op mijn eerste dag binnen 
met een bloemenrugzak. Op de laatste dag vertrok ik 
met piercings, oorbellen en tatoeages. Nooit heb ik 
vervelende opmerkingen of pesterijen meegemaakt. 
De klas was altijd eigenlijk een grote vriendengroep; 
iedereen kon goed met elkaar opschieten en er was een 
fijne sfeer.”

Mare:

Jonas:

Collin:

Oud-leerling Thijs Siemons:



Dat het Novalis College een school boordevol mo-
gelijkheden is, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. 
De leerlingen maken tijdens hun schoolloopbaan in 
goed uitgeruste lokalen kennis met ambachten als 
weven, smeden, houtbewerken en boetseren. Enkele 
jaren terug sprak de school de ambitie uit om deze 
ambachten te verbinden met de allernieuwste tech-
nieken. En zo ontstond er ruimte voor een nieuwe 
discipline: creatieve technologie. Hier gaan traditi-
onele ambachten en moderne technologieën hand 
in hand. De leerlingen leren nog steeds om met hun 
handen te werken en worden tegelijkertijd voorbe-
reid op de toekomst.

Schubbenpatroon
Uiteraard gaat de invoering van de nieuwe leerlijn 
creatieve technologie niet van vandaag op morgen, 
legt natuurkundeleraar Peter Gruijters - samen met 
Truus Weesjes en Maarten Donders - de grondlegger 
van Nov@lab uit. “Op dit moment krijgen de leer-
lingen uit de 8e klas in het kader van PKV (Project 
Kunstvakken) les in digitaal ontwerpen en vormgeven. 
Ze maken bijvoorbeeld een zogenaamde ‘thin man’ in 
een bewegende houding. Of ze ontwerpen een USB-
stick- houder, die 3-D wordt uitgeprint. 
Uiteraard ontwikkelen we nu ook modules voor de 9e 
en 10e klas. Zodat er gestaag een volledige leerlijn 
ontstaat.” 

Behalve voor de reguliere  lessen is het nieuwe uitvin-
derslokaal ook beschikbaar voor alle leerlingen en 
docenten met briljante ideeën. Met name de wat 
oudere leerlingen weten het lokaal dan ook al goed te 
vinden.“ Zo was er een leerling die voor haar afstu-
deeropdracht voor het vak textiel een schubbenpa-
troon heeft laten printen dat zij heeft verweven in een 
jurk”, licht Gruijters toe. Toch is wat hem betreft het 
lokaal niet louter voor creatieve geesten geopend. 
“We kijken ernaar uit dat, bijvoorbeeld, ook de docen-
ten van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis op 
termijn toepassingen zien voor hun vak. De biologie-
docent is al geweest. Die heeft met de leerlingen een 
cel ontworpen en uitgeprint!”

Nieuw in het Novalis College:  
Nov@lab
Ruim baan voor uitvinders met nieuwste technologie!

Een laboratorium voor uitvinders. Zo kun je het nieuwste lokaal van het Novalis College gerust beschrij-
ven. Met een 3-D printer die is ontworpen door een leerling(!) worden in het Nov@lab – het lokaal voor 
creatieve technologie – de stoutste dromen werkelijkheid. Lees meer over technologie in het vrije- 
schoolonderwijs!

3

Oud-leerling Thijs Siemons:

Bolt-2
Om het lokaal zo goed mogelijk aan te sluiten op 
wensen en eisen van de huidige maatschappij, is bij 
de inrichting ervan nauw samengewerkt met twee 
jongeren. Ingmar Schuurman is een oud-leerling 
die na het Novalis College eerst mediavormgeving 
studeerde en nu de lerarenopleiding doet. Momenteel 
loopt hij stage op het Novalis College en is veelvuldig 
in het Nov@lab te vinden als ondersteuner. 
Tomas Bolt zit op het Novalis College, in klas 11B. Hij 
ontwierp de 3D-printer van het Nov@lab en gaf die 
de naam Bolt-2. Met die 3D-printer kunnen zowel 
ontwerpen van hard als flexibel kunststof worden 
gemaakt. Behalve dat hij dit jaar zijn eindexamen doet, 
begeleidt hij ook leerlingen en docenten in de om-
gang met zijn machine. Volgens Tomas is het goed dat 
het Novalis nu een uitvinderslokaal heeft. “Twee jaar 
geleden startte ik op school in een klein hokje. Toen 
zag ik een oude 3-D printer staan en kreeg die aan 
de praat. Dat wekte de interesse van de docenten en 
vervolgens hebben we gezamenlijk gewerkt aan 

de opening van Nov@lab. Je ziet dat steeds meer 
jongeren ook thuis met chips en soldeerbout de in-
teressantste dingen maken. Op middelbare scholen is 
daar nog weinig aandacht voor. Met dit lokaal – en de 
interessante ontwerplessen – krijgen de leerlingen van 
het Novalis een duwtje in de rug.” 

Ingmar meent zelfs dat het Novalis College voorop 
loopt. “Meestal zie je dit soort lokalen op onderwijsin-
stellingen als het mbo. Een hele leerlijn creatieve tech-
nologie – vergelijkbaar met bijvoorbeeld een vak als 
drama – bestaat al helemaal nergens. Het is een mooie 
nieuwe stap in het gedigitaliseerde vrijeschoolonder-
wijs. Dit gaat kinderen met ambities in die richting een 
voorsprong geven bij hun vervolgopleiding!” 

Trots pakt hij er tenslotte het grootste ontwerp uit het 
lokaal bij: een Paaseiland beeld. Uitgeprint in 16 delen. 

Met zijn bijzondere stop-
motionfilm over The Beatles 
won Flip Stroom uit klas 7B  
op 20 oktober de eerste prijs 
de Shorts by Kids-competitie 
van Cinekid. 

Zijn filmpje én het verhaal 
erachter kunt u lezen op onze 
website! 

Flip Stroom 
wint 
Cinekid-prijs

Voor de wat oudere lezer: Knap werk, de gelijkenis met 
John Lennon is onmiskenbaar!

→



Wat zou ik morgen gaan doen?
“Morgen is het begin van de rest van mijn leven, meer om naar uit te kijken, nog zoveel te 
doen. Morgen begint het echt, morgen de eerste dag na vandaag, morgen tijd om na te 
denken. 

Tijd om te bedenken wat ik wil, tijd om te niksen, tijd om te leren, tijd om te wandelen, tijd 
om aan niks te denken, alles op me af te laten komen, tijd om dingen te doen. Om af te 
spreken met vrienden, om muziek te luisteren, om een spelletje te spelen. Of om misschien 
lekker vroeg te gaan slapen en te dromen, te dromen over concerten, te dromen over een 
fietstocht door de bergen, te dromen over de toekomst, de toekomst van mij, de toekomst 
van Nederland, de toekomst van Europa, de toekomst van de wereld. 

Wat zal er met de toekomst gaan gebeuren, en komt er morgen verandering in? Word ik 
schoonheidsspecialiste? Word ik kok? Word ik architect? Word ik juf? Word ik politie? Of 
word ik dakloos…

Wat gebeurt er met de toekomst van Nederland? Wordt iedereen tijd? Of worden mensen 
arm? Wie wordt minister-president? Wat zal er gaan gebeuren met Europa? Komt er oorlog? 
Of misschien wordt er wel een nieuw soort plant gevonden die een ziekte kan voorkomen. 
Of niet… 

Wat gaat er gebeuren met de wereld? Gaan er mensen naar Mars verhuizen? Of wordt 
Trump vermoord? Allemaal dingen die morgen kunnen beginnen met gebeuren. 

Maar morgen is voor mezelf, tijd om mezelf weer een stukje beter te leren kennen. Morgen 
ga ik naar toverland met een vriendin? Wat zou ik dan gaan doen? Ik ga in achtbanen. En 
aan niks en niemand denken, niet over de toekomst van mij, niet over de toekomst van Ne-
derland, niet over de toekomst van Europa, niet over de toekomst van de wereld.

Maar mezelf bezig houden met wat er nu gebeurt en wat er wordt gedaan. Me bezighouden 
met de lol in toverland. In de rijen fantaseren over de attractie: over hoe hard hij gaat, hoe-
veel bochten, of we gaan gillen, en of we nat worden? En als we er dan inzitten, dan gillen 
we, dan genieten we, dan denken we over niets na.

En als we eruit komen, kopen we de foto en gaan we naar de volgende attractie. En we gaan 
een: roze, pluizige, zachte, zoete, suikerspin kopen.

En dan gaan we in een wildwaterbaan waar het water ons meeneemt de diepte in en boch-
ten door. Langs fonteinen af. Of blijf ik een dagje thuis? Om te fantaseren over niets en alles: 
Mijn toekomst, de toekomst van Nederland, de toekomst van Europa, de toekomst van de    
wereld. Maar dat zie ik morgen wel.

Morgen, morgen wordt een mooie dag. Want vandaag is nog niet af. Ik heb nog genoeg  
tijd om na te denken over morgen. Wat zal ik morgen eens gaan doen?”

De tekst van Fenna Kusters 
uit de 9e klas werd dit jaar 
in een bijzondere bundel 
gepubliceerd als één van 
de winnende verhalen van 
de nationale verhalencom-
petitie van Randstad On-
derwijs.

Eindwerkstukpresentaties  
examenkandidaten havo en vwo
Een lach en een traan
Het taboe rondom menstruatie, herstellen van anorexia en de gelijk-
heid tussen man en vrouw; ook dit jaar schuwden de eindexamen-
kandidaten van havo en vwo tijdens hun eindwerkstukpresentaties 
geen ‘zware’ onderwerpen. Het leverde boeiende betogen op die met 
waardering door vrienden, familie, klasgenoten en leraren werden 
begroet. Met een lach en een traan. Met bewondering voor soms 
persoonlijke en aangrijpende anekdotes, vaak ook met een kwinkslag. 
Dit jaar kwamen weer uiteenlopende onderwerpen voorbij zoals: ‘de 
magie van de vingerafdruk’, ‘het effect van non-verbale communica-
tie’, ‘ruimteafval’, ‘schizofrenie’, ‘het effect van te weinig slaap’, 
‘de samenleving van een mierenkolonie’, ‘burn-outs bij jongeren’ en 
‘huizen in de slimste wijk ter wereld.’ In de tentoonstellingsruimte wa-
ren de creatieve opdrachten zoals schilderijen, uitvindingen, boeken 
en maquettes te bewonderen. 
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Microgeheugen
Indrukwekkende presentaties kwamen ook van leerlingen met de 
profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid.  
Zo hield Nella Estok een verhandeling over het micro- en macro-
geheugen die in een universitaire collegezaal niet zou misstaan. Ze 
legde zeer helder uit hoe het menselijke lichaam leert van signalen 
die vanuit de hersens in onze cellen belanden. Die cellen blijken – hoe 
klein ook – het vermogen te hebben om informatie te verwerken, te 
analyseren en op te slaan en bepalen zo de kern van ons ‘zijn’.
Imke Breedijk leerde de toehoorders dat er op menstruatie in veel 
delen van de wereld nog steeds een taboe rust. Veel meisjes in

Meer informatie?  
Op novalis.nl vind je informatie over 
onze school en over aanmelden.

Voor extra info kun je elke doordeweekse 
dag tot 16.00 uur bellen: 040 2969310

Je vragen mailen mag ook: 
post@novalis.nl

Met trots blikt leraar Leon van de Wouw, coördinator eindwerkstuk-
ken, terug. Trots op de werkstukken, de presentaties én de creatieve 
opdrachten. Ook dit jaar is er weer een aantal werkstukken geselec-
teerd om in te sturen ter medediging naar de KWAW Onderwijsprijs 
2020. Tijdens de afgelopen editie won Novalis-leerlinge Samira van 
de Meulengraaf de tweede prijs tijdens deze prestigieuze competitie.

Luiheid
Een opvallend item in die tentoonstellingsruimte was een bank, met 
daarop een uitgetelde leerlinge. Doel van haar betoog en expositie 
was om de gemoedstoestand luiheid te promoten. “Het is niet ver-
standig, noch gezond om elke minuut van de dag actief te willen zijn”, 
luidde haar stelling. Sterker nog: Luiheid kan je dagdromen opleve-
ren en is erg goed voor je creativiteit. Dat ondervond de leerling zelf 
tijdens een driedaags experiment met een lege agenda, waarbij haar 
leven zich offline afspeelde en ze uitsluitend contact had tijdens één 
gezamenlijke familiemaaltijd per dag. 

Paperworks 
Aanstekelijk was ook de presentatie van Emma ten Asbroek en 
Petranne van de Wijngaart. Zij richtten gezamenlijk een bedrijfje op: 
Paperworks. Ze onderzochten of het mogelijk is om binnen één jaar 
en zonder enige ervaring succesvol een eigen onderneming op te 
zetten. Gelukt! In hun webshop zijn nu kunstzinnige kaarten te koop! 

Schilderij van Renske 
Lems, gemaakt met 
door haarzelf gepro-
duceerde verf, na een 
onderzoek naar het 
gebruik van pigmen-
ten door de eeuwen 
heen.

→

niet-westerse landen weten niet dat dit een na-
tuurlijk proces is, dat hoort bij het opgroeien. Dit 
leidt tot schaamte en fysieke problemen. 
Ook was er aandacht voor een westers taboe: 
anorexia. Want hoewel dit onderwerp heus wel 
eens ter sprake komt, is er over de oorzaken, het 
leven met, en het genezen van deze eetstoornis, 
nog maar weinig bekend. Mila Krikke gaf een in-
kijk en ging in op de vraag of het herstellen ervan 
een mentale of fysieke kwestie is. Met

→

Lichaamsdelen op bestelling, creatieve 
opdracht van Daniël Jochems. 

→


