Goed vrijeschoolonderwijs is: de mogelijkheid om te zijn, wie je eigenlijk wil zijn. Je leert vrij
denken, doen en laten, ook door de kunstvakken.
Bella 9c.

Heb je zelf informatie waarvan je denkt dat dat voor de hele school nuttig is, stuur het door
naar wisse@marecollege.nl. Wij zullen dan kijken of er een plekje voor is in deze nieuwsbrief.

*SE-week 3 examenklassen
*Feestelijke ingebruikname zonnepanelen
*Mondelinge examens maatschappijleer 10E
*Mondelinge examens maatschappijleer 10D
*Lesvrij i.v.m. voorlopige plaatsingsvergaderingen
*Vanaf 12.00 uur lesvrij (vervolg vergaderingen)
*Solo-afsluiting dans klas 11 en 12 h/v
*Lesvrij i.v.m. landelijke conferentie vrijescholen
*Afsluiting muziek en beeldend klas 11 en 12 h/v
*Uitreiking LVS
*Deadline aanvragen herkansingen examenklassen
*Bouwkundepresentaties 11C
*Herkansingen examenklassen
*Eindborrel profielwerkstukken 10 vmbo
*Leerlingen Frans uit 10 havo/vwo naar Parijs
*Tafeltjesavond, op afspraak
*Volleybaltoernooi klas 9 t/m 12, sporthal De Zijl

Vanaf do 7 mrt.
Do 14 mrt, 09.45u.
Do 14 mrt.
Vr 15 mrt.
Ma 18 mrt.
Di 19 mrt.
Wo 20 mrt, 19.30u.
Do 21 mrt.
Do 21 mrt, 19.00u.
Vr 22 mrt.
Ma 25 mrt, 09.00u.
Di 26 mrt, 19.30u.
Do 28 mrt t/m wo 3 apr.
Do 28 mrt, 15.30-16.00u.
Vr 29 mrt.
Wo 3 apr + ma 8 apr, vanaf 18.00u.
Do 4 apr, na 2e lesuur.

Data van activiteiten waarover in deze nieuwsbrief geschreven wordt
Vr 15 mrt + vr 14 juni:
Wo 24 – ma 29 apr:
Vr 20 sept:

- Kookworkshops ‘Nadia’s Cantina’, 17.00 – 19.00u.
- Connect Conferentie, voor leerlingen.
- Waldorf100 Conferentie & Festival.

Nadia’s Cantina
Kookworkshops voor leerlingen en jongeren uit de buurt op vrijdagmiddag 15 maart en 14
juni. Vind je het leuk om mee te helpen? Klik hier voor de flyer. Je kunt ook om 18.00 uur komen
mee-eten voor 3,50 euro.
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Connect Conferentie voor leerlingen, 24-29 april 2019 én Landelijke Waldorf100
Conferentie & Festival, 20 september 2019
In 2019 bestaat de vrijeschool in internationaal verband 100 jaar. Wereldwijd wordt dit op
verschillende plaatsen en op verschillende manieren gevierd en beleefd.
Voor het jongerencongres Connect, dat plaats vindt in de meivakantie, kunnen leerlingen vanaf
klas 10 zich aanmelden. Informatie hierover vind je in de bijlagen via onderstaande link.
Het programma voor 20 september wordt nog vormgegeven. Aanmelden etc. komt later. Lees
meer…

Interesse om na je examen au pair in Frankrijk te worden?
Een gezin in Frankrijk zoekt een vrouwelijke au pair voor schooljaar 2019-2020. Lees hier de
tekst in het Engels en hier in het Frans.
70-minutenrooster een feit
Op 7 februari heeft de vMR (vestigingsmedezeggenschapsraad) ingestemd met het 70minutenrooster. Daarmee geven we het vrijeschoolonderwijs een impuls. Door invoering van
een 70-minutenrooster worden er minder vakken op één dag gegeven (maximaal vijf). Het
rooster wordt daarmee overzichtelijker en minder gefragmenteerd. Daarbij is er minder
tijdverlies door overlooptijd na elke 45 minuten in het huidige rooster. In deze leseenheid is
meer tijd voor differentiatie en aandacht voor individuele vragen.
Docenten verheugen zich erop om hun ervaring met periodeonderwijs nu ook in de vakles te
kunnen inzetten. Om de vormgeving van een 70-minutenles voor te bereiden, wordt een
intensieve samenwerking aangegaan met Hogeschool Leiden onder leiding van lector Aziza
Mayo. Zij zal ook de gewenste effecten van de invoering van een 70-minutenrooster samen
met het team en de leerlingenraad monitoren. De schoolleiding is nog in gesprek met de
leerlingenraad om tot een goede oplossing te komen voor lesuitval. Onderzocht wordt welke
lessen vervangen dienen te worden en welke faciliteiten nodig zijn om leerlingen de
mogelijkheid te bieden zelfstandig te werken bij lesuitval.
Afgelopen dinsdagmiddag vond een informatiebijeenkomst plaats voor jullie in de zaal. Deze
bijeenkomst is bezocht door ca. 150 leerlingen. De schoolleiding gaf uitleg en ging met jullie
in gesprek. As. donderdagavond vindt een informatiebijeenkomst plaats voor jullie ouders,
waarvoor zij reeds zijn uitgenodigd.
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.
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Re-integratie
- Mark Koelman is gestart met het verzorgen van de lessen biologie. Voorlopig blijven Annette
Vonk en Hanneke Klarenbeek zijn zorgtaken uitvoeren.
- Sandra Tromp is momenteel aan het re-integreren.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in principe op woensdag 3 april. De meest actuele
gegevens kun je altijd vinden in het jaarrooster op de website.

Alle wijzigingen met betrekking tot je persoonsgegevens (denk aan ander e-mailadres,
verhuizing, wijziging van mobiel nummer, etc.) kunnen doorgegeven worden via het
contactformulier op onze website.
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