Duizend sterren bij elkaar
Dat is een mooi gezicht
De sterren stralen hier en daar
Het helder gele licht
Ik pluk de sterren uit de lucht
Heel veel werk is dat
Met een diepe zucht
Ik ben het bijna zat
Nog even doorgaan denk ik dan
Er staan nu duizend sterren daar
Nog negenhonderd, achthonderd, zevenhonderd, zeshonderd en dan
Nog maar vijfhonderd sterren en ik ben klaar
Ik zie naast de sterren nog veel meer
Het steelpannetje, Orion
En ook de grote beer
Nu ga ik naar huis want daar komt alweer de zon
Ik word weer wakker in mijn bed
Een nieuwe dag breekt aan
Heb mijn wekker uitgezet
Morgen vang ik de maan
Sarah van der Poel, klas 9a
(Periode Nederlands: poëzie, docent Julia Duijvekam)
Beste ouders/verzorgers,
Op school en in de wandelgangen is er veel te doen over de klimaatmars, georganiseerd op 7
februari as. Hoewel de lessen gewoon door gaan, sturen steeds meer leerlingen een mail,
bevestigd door hun ouders, met hun motivatie om te gaan staken.
Bij de deur spreekt een meisje me aan.
‘U draagt geen jas?’
‘Nee, klopt. Het is ook niet zo koud, toch?’
‘Tja. De aarde warmt op. Hoe lang doucht u?’
‘Een minuutje of tien.’
‘Elke dag?’
‘Ja, elke dag. Hoezo?’
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‘Belachelijk. Dat is echt niet nodig. U eet zeker ook vlees, rijdt met de auto en vliegt naar verre
landen?’
‘Ja, soms. Ik bedoel, ik eet wel eens vlees, niet te veel hoor en altijd biologisch. Ik probeer zoveel
mogelijk te fietsen, maar ben soms een beetje lui en ga dan met de auto. En heel af en toe
neem ik het vliegtuig naar een ver land. Ik houd ervan om boven de wolken te zijn.’
Stilte.
‘Ik ga naar de klimaatmars om mensen als u te vertellen dat we met ons gedrag de aarde kapot
maken. Het klimaat, dat zijn we zelf!’
‘Wat doe je er zelf aan?’
‘Ik heb al twee dagen niet gedoucht. En dat is geen pretje. Maar ik heb tenminste wel alles over
voor het klimaat.’
Elard Pijnaken, rector.

*vMR (Overleg vestigingsmedezeggenschapsraad)
*Proefpresentaties 10 vmbo
*Metacognitie 9ABC
*Eindpresentaties 11B
*Eindpresentaties 11C
*Oudercursus in lokaal 17
*Eindpresentaties 12A
*Feestelijke ‘aansluiting’ zonnepanelen vanaf klas 10
*Smashbaltoernooi 8e klassen, in sporthal De Zijl
*Warmetruiendag
*Cito 8e klassen
*SE-week 2 voorexamenklassen en 10A +
proeftoetsweek 9A, B en C
*Eindpresentaties 10D
*Eindpresentaties 10E
*Mondelingen Engels 11B
*Mondelingen Engels 11C
*Bouwkundepresentaties 11B
*Voorjaarsvakantie
*SE-week 3 examenklassen

Do 7 feb, 18.30 uur.
Week van 11 feb.
Week van 11 feb + van 4 mrt.
Ma 11 feb, 15.00-21.45u.
Di 12 feb, 15.00-22.15u.
Di 12 feb, 19.30u.
Wo 13 feb, 15.00-21.00u.
Do 14 feb, 10.00u.
Vr 15 feb, na periode-onderwijs.
Vr 15 feb.
Week van 18 feb.
Week van 18 feb.
Ma 18 feb, vanaf 16.00u.
Di 19 feb, vanaf 16.00u.
Di 19 + wo 20 feb.
Wo 20 + do 21 feb.
Wo 20 feb, 19.30u.
Ma 25 feb t/m vr 1 mrt.
Vanaf do 7 mrt.

Data van activiteiten waarover in deze nieuwsbrief geschreven wordt
Kantine gesloten

Ma 11 t/m wo 13 feb + ma 18 en
di 19 feb.
September 2019.

100-jarig bestaan van de vrijeschool
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Warmetruiendag
Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf: door de verwarming lager te zetten en
energiebesparingssuccessen te delen. Op vrijdag 15 februari 2019 vieren we weer
Warmetruiendag! Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en
bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6% CO2 - per graad! Wij doen hier als
school ook aan mee. Dus help uw kind eraan herinneren zich extra warm aan te kleden!
Voor meer informatie, kijk op de website: https://www.warmetruiendag.nl/informatie.

Open dag
We kijken terug op twee fantastische open dagen. In totaal hebben ca. 700 kinderen de school
bezocht. Kinderen en hun ouders geven aan de sfeer prettig en fijn te vinden, maar vooral
waren ze onder de indruk van onze openhartige leerlingen. De aanmeldingen stromen binnen!
Op deze wijze wil ik alle ouders die hierbij geholpen hebben hartelijk danken.
Elard Pijnaken,

Rector.
Klassenouderoverleg
Afgelopen klassenouderoverleg (KOO) op 24 januari hebben we naast het 70-minutenrooster
gesproken over het huiswerkgedrag van leerlingen. Wij willen graag dat leerlingen goed
voorbereid in de les verschijnen. We constateren al enkele jaren dat het huiswerkgedrag van
leerlingen wisselend is. Ter illustratie: 66 leerlingen van de 250 leerlingen in klas 7 en 8 hebben
meer dan 10 x hun huiswerk niet gemaakt, gemeten van september tot aan de kerstvakantie
(bron: Magister). Daarnaast geven sommige ouders in persoonlijke gesprekken met mentoren
aan dat ze niet weten hoe ze hun kind moeten ondersteunen bij het maken van huiswerk.
Wij hebben in een sessie onderzocht hoe ouders hun kind kunnen helpen steeds zelfstandiger
het huiswerk te maken, maar ook wat ouders verwachten van docenten inzake het huiswerk
van hun kind. De opbrengst hiervan kunt u hier lezen.

Kantine aantal dagen gesloten
In verband met de eindpresentaties is de kantine gesloten op ma 11, di 12, woe 13, ma 18 en
di 19 februari. Nadia besteedt die dagen haar tijd aan het verzorgen van de maaltijd voor de
bezoekers van de eindpresentaties.
Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken vrijwilligers om het Marecollege te ondersteunen. We zoeken tijdens de
schoolexamenweken naar extra surveillanten, die helpen bij de afname van examens. Ook
zoeken we vrijwilligers voor het ondersteunen van Nadia in de kantine rondom de grote pauze.
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Heb je tijd en zin om het Marecollege te ondersteunen, neem dan contact op met Sander
Roodink (conrector): roodink@marecollege.nl.
70-minutenrooster vervolg
Donderdag 24 januari is tijdens het klassenouderoverleg (KOO) het 70-minutenrooster
besproken. Na de vMR-vergadering, gepland op 7 februari, weten we definitief of het 70minutenrooster doorgang krijgt. Als er ingestemd wordt, dan zal er zowel voor ouders als
leerlingen een extra informatiebijeenkomst georganiseerd worden.
Veel gestelde vragen:
1.
Waarom willen jullie gaan werken met een 70-minutenrooster?
•
Omdat de dag minder gefragmenteerd is (in plaats van maximaal 9 lesuren van 45

•
•
•
•
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minuten per dag, naar maximaal 5 lesuren van 70 minuten per dag), ontstaat er meer
rust gedurende het weekritme voor leerlingen;.
Omdat er daardoor voor minder vakken per dag huiswerk gemaakt hoeft te worden;
Omdat er binnen een les van 70’ meer tijd is om zelfstandig te werken;
Omdat er binnen een les van 70’ meer gedifferentieerd wordt;
Omdat er binnen een les van 70’ tijd en ruimte is om alle vragen, die spelen bij
leerlingen, te behandelen.
Krijgen leerlingen minder les?

Nee, maar wel minder lessen op een dag. Het aantal lesminuten per vak is over de hele
opleiding (vwo, havo, vmbo-t) hetzelfde gebleven. Er is een evenwichtige lestabel van 70minutenlessen ontworpen. Daarbij komt dat er, doordat er minder leswisselingen zijn, er
minder lestijd verloren gaat aan opstart- én afsluitmomenten. Ook is tussen de lessen een
pauze georganiseerd. Dat is nu vaak niet het geval.
3.

Hoe vaak wisselt het 70-minutenrooster?

Per halfjaar wordt er een nieuw rooster gemaakt.
4.

Wat doen jullie met leerlingen die zich niet lang kunnen concentreren?

Wij zijn al gewend aan een leseenheid van 90 minuten (voorbeeld: periodeles, gym,
kunstblokken). Daarnaast bereiden we ons voor om onze lessen naar denken/voelen/willen af
te wisselen.
5.

Kunst en gym hebben nu 90-minutenlessen. Krijgen die minder lestijd?

Nee. Gym en kunst geven evenveel minuten per opleiding uit als nu het geval is. Maar dit kan
betekenen dat er gedurende een halfjaar vaker gym of kunst gegeven wordt. In het rooster
wordt uiteraard gezocht naar een harmonische opbouw van vakken.
6.

Wordt de periode-les korter?

Ja. De periode-les gaat van 90 minuten naar 70 minuten. In de middenbouw wordt een zesde
periode-les georganiseerd. Hierdoor neemt de lestijd van de periodes in de middenbouw
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nauwelijks af. In de bovenbouw worden alle periodelessen 70 minuten. Maar hier wordt de tijd
die ingeleverd is, gecompenseerd door langere vaklessen. Periodes die geen vaklessen kennen,
duren meer weken.
7.

Hoe wordt een 70-minutenles opgebouwd?

Veel docenten hebben reeds ervaring met een 90-minutenles. De docenten worden getraind
in het verzorgen van een 70-minutenles.
8.

Hoe wordt rekening gehouden met lesuitval?

Er worden meer ruimten ingericht om lessen te vervangen of zelfstandig te werken.
Waldorf 100
In september 2019 bestaat de vrijeschool 100 jaar. Zowel landelijk als op regionaal niveau
wordt dit feestelijk gevierd. Voor het Marecollege zijn twee docenten benoemd, Stephanie ter
Poorten en Ans Anthonio, die zich met de festiviteiten bezig zullen houden. Graag willen we in
beeld brengen hoe het gaat met onze oud-leerlingen, hoe ze terug kijken op hun
vrijeschoolperiode én of ze geworden zijn wie ze willen zijn. Wij willen hen portretteren in korte
filmpjes.
De werkgroep WALDORF 100 is op zoek naar ouders, die interviews met oud-leerlingen kunnen
filmen voor de schoolsite. Heeft u ervaring met filmen en wilt u meehelpen aan de vormgeving
van een stukje van onze schoolsite? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar:
terpoorten@marecollege.nl.
Open brief aan de minister van onderwijs
Een aantal leerlingen heeft een open brief aan de minister van onderwijs geschreven over de
klimaatmars van 7 februari. De tekst kunt u hier lezen.
Laptops
Tijdens SE- en CE-weken zijn er minder laptops beschikbaar voor leerlingen om te lenen bij de
receptie. Deze laptops zijn dan in gebruik door het examenbureau.
Digitale ontmoetingsplaats

(Ingezonden bericht)
Waldorfdating.com, de digitale ontmoetingsplaats voor het vinden van vriendschappen
of een partner. Voor wie? Ben je (oud)leerling, ouder met kinderen op de vrijeschool,
(oud)leraar of draag je de vrijeschool een warm hart toe? Meld je dan aan. Klik hier voor meer
informatie.
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Re-integratie Mark Koelman
Mark Koelman is begonnen met zijn re-integratie. Voorlopig verzorgt hij nog geen lesgebonden taken. Na de voorjaarsvakantie hopen we dat hij de eerste biologielessen kan gaan
geven. Zijn lessen worden al sinds enige tijd vervangen door Shalini Goerdat.
Afwezigheid Sandra Tromp
Sandra Tromp is momenteel ziek. Wij wensen haar beterschap. Ook haar lessen worden
vervangen. Dit wordt verdeeld over drie docenten, te weten Barbara Sloots, Eline Dekker en
Jacky Elbers.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in principe op woensdag 6 maart. Wijzigingen
voorbehouden. De meest actuele gegevens kunt u altijd vinden in het jaarrooster op onze
website.

Alle wijzigingen met betrekking tot de persoonsgegevens van leerlingen en ouders (emailadres, verhuizing, wijziging van mobiel nummer, etc.) kunnen doorgegeven worden via het
contactformulier op onze website.
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