Jongen in mijn klas
Er is een jongen in mijn klas,
iemand die altijd al bij mij was.
Nooit gezien, nooit gemerkt,
altijd rustig in de klas gewerkt.

Vindt hij mij aardig?
Of eigenaardig?
Vindt hij mij stom?
Misschien ook wel dom?

Totdat ik iets speciaals voelde,
iets wat in mij krioelde.
En ik voelde dat het door hem kwam
dat mijn hart ging als BAM BAM BAM

Als dat zo is,
weet dan dat ik hem mis.
Maar ik zal altijd blijven dromen.
Tot hij naar me toe zal komen.

Ik voel me vrij,
ik voel me blij.
Alsof ik alles kan.
Maar... Wat vindt hij ervan?

Naomi Kantebeen klas 9

Periode Nederlands: poëzie, docent Julia
Duijvekam

Beste ouders/verzorgers,
Na een heerlijke vakantie maken leerlingen zich op om in het lengende licht hun schoolgang
zonniger te maken. Dat dit niet voor iedereen geldt, moge duidelijk zijn. Immers de puberteit
maakt zelfs in het voorjaar soms somber.
‘Het moet toch heerlijk zijn om weer in het licht naar school te fietsen?’, begroet ik een jongen
aan de deur. ‘Ik krijg hoofdpijn van te veel licht.’ ‘Het is toch een prettige periode van het jaar?’
‘Noem het maar prettig. Ik moet vrolijk zijn omdat het lente is, maar ik ben niet vrolijk.’ ‘Wat is
er aan de hand?’ ‘Ik moet me niet zo aanstellen, zeggen mijn ouders.’ ‘Tja, ouders…’ ‘Ze
snappen er niks van.’ ‘Van jou niet?’ ‘Van mij niet, van het leven niet.’ Stilte. De jongen staat
ongemakkelijk aan z’n tas te frunniken. ‘Het is uit met mijn vriendin.’ ‘Jeetje, wat vervelend voor
je.’ ‘Dat kun je wel zeggen.’ Zucht. ‘Weet je wat mijn ouders dan zeggen?’ ‘Vertel.’ ‘Dat ik me
niet zo moet aanstellen, want ik heb nog een heel leven voor me en het wordt lente. Bah.’
Een goed voorjaar gewenst namens alle medewerkers,
Elard Pijnaken

Rector
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*SE-week 3 examenklassen
*Informatiebijeenkomst over 70-minutenrooster
*Ouderavond 9 vmbo over examenjaar en MBO
*Feestelijke ingebruikname zonnepanelen
*Mondelinge examens maatschappijleer 10E
*Mondelinge examens maatschappijleer 10D
*Lesvrij i.v.m. voorlopige plaatsingsvergaderingen
*Vanaf 12.00 uur lesvrij (vervolg vergaderingen)
*Ouderavond examenklassen havo/vwo over
examenvoorbereiding en diploma-uitreiking
*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
*Ouderavond 10 vmbo over examenvoorbereiding
en diploma-uitreiking
*Bouwkundepresentaties 11C
*Herkansingen examenklassen
*Ouderavond 9e klassen over Ardennenkamp
*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 7 mrt, 19.30u.
Ma 11 mrt, 19.30u; vanaf 19.15u
staat de koffie/thee voor u klaar.
Do 14 mrt, 09.45u.
Do 14 mrt.
Vr 15 mrt.
Ma 18 mrt.
Di 19 mrt.
Di 19 mrt, 19.30u; vanaf 19.15u
staat de koffie/thee voor u klaar.
Wo 20 mrt, 19.30u.
Do 21 mrt.
Do 21 mrt, 19.00u.
Vr 22 mrt.
Ma 25 mrt, 09.00u.
Ma 25 mrt, 19.30u; vanaf 19.15u
staat de koffie/thee voor u klaar.
Di 26 mrt, 19.30u.
Do 28 mrt t/m wo 3 apr.
Wo 27 mrt, 19.30u; vanaf 19.15u
staat de koffie/thee voor u klaar.
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:
Di 23 – vr 26 apr:
Wo 24 – ma 29 apr:
Vr 20 sept:

- Kookworkshops ‘Nadia’s Cantina’, 17.00 – 19.00u.
- Lenteschool (in de Meivakantie).
- 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. Klik hier voor de flyer. U kunt om 18.00 uur komen mee-eten voor 3,50 euro.
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Lenteschool
Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de Lenteschool, die dit schooljaar in de
eerste week van de Meivakantie wordt gehouden. De Lenteschool wordt in samenwerking met
Lector georganiseerd en vindt plaats van 23 april tot en met 26 april op de eigen locatie van
Lector in Oegstgeest.
De Lenteschool is bedoeld om zittenblijven te voorkomen. Tijdens de Lenteschool werken de
leerlingen aan één of twee vakken, waarbij de nadruk ligt op het herhalen van lesstof die de
leerling onvoldoende beheerst, alsmede het inhalen van lesstof die de leerling gedeeltelijk of
geheel gemist heeft. Leerlingen die in aanmerking komen voor deelname aan de Lenteschool
worden na de voorlopige plaatsingsvergadering in maart door school geselecteerd. U als
ouder/verzorger kunt zelf ook met uw zoon/dochter bespreken of de Lenteschool eventueel
voor hem/haar een optie is en dit met de mentor of vakdocent van uw kind bespreken. Het is
wel zo dat de school uiteindelijk beslist welke leerlingen er in aanmerking komen voor
deelname aan de Lenteschool.
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 vindt u in de bijlagen via onderstaande link.
Het programma voor 20 september wordt nog vormgegeven. Aanmelden etc. komt later. Lees
meer…

Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Het gaat goed met de aanmeldingen! 15 maart is de deadline. De teller staat vandaag op 123
aanmeldingen. We hebben voor maximaal 146 leerlingen plaats. Wij gaan er vanuit dat we
komend schooljaar kunnen starten met vijf brugklassen met een evenwichtige opbouw qua
niveau. Hartelijk dank voor uw inzet om de school formeel of informeel te promoten!
Positief oordeel van de Inspectie voor alle afdelingen van het Marecollege
In haar jaarlijkse beoordeling van de leerresultaten en de opbrengsten kent de Inspectie van
het Onderwijs aan alle afdelingen (Vmbo-t, Havo en Vwo) van het Marecollege het predicaat
voldoende toe. De inspectie kent de volgende oordelen: voldoende, zwak en zeer zwak. Reden
om trots te zijn! Onder opbrengsten verstaat de Inspectie de mate waarin de school erin slaagt
om leerlingen het diploma op het niveau van het basisschooladvies te laten halen en om deze
leerlingen zonder zittenblijven of schooluitval door hun schoolloopbaan te leiden. De
medewerkers van het Marecollege zijn blij met deze beoordeling en werken hard om ook dit
schooljaar samen met de leerlingen en de ouders weer een positief resultaat neer te zetten.
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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 in de zaal voor leerlingen.
Deze bijeenkomst is bezocht door ca. 150 leerlingen. De schoolleiding gaf uitleg en ging in
gesprek met de leerlingen. Er ontstond een geanimeerd gesprek. As. donderdagavond vindt
een informatiebijeenkomst plaats voor ouders, waarvoor u reeds bent uitgenodigd. U bent
uiteraard van harte welkom.
Klassenbesprekingen team bovenbouw h/v
Dit jaar stellen we in de vergaderingen van de bovenbouw een aantal klassen centraal.
Doel is om op een andere manier dan gebruikelijk naar de klas als geheel te kijken, dus niet
alleen naar cijfers en resultaten van individuele leerlingen, maar ook naar de menselijke kant
van de klas. Daarbij betrekken we de leeftijdsfase waar de leerlingen zich in bevinden. Hierbij
stellen we ons een aantal vragen, zoals: wat is het beeld van de klas, wat is de kracht van de
klas, hoe kan deze klas uitgedaagd worden en wat heeft deze klas van ons nodig? Zijn er
leerlingen die we meer aandacht zouden moeten geven?
De klas heeft zelf de mogelijkheid om van tevoren ook deze vragen te beantwoorden, zodat
we van twee kanten dit op elkaar kunnen laten aansluiten. Dit jaar worden er drie 10e klassen
besproken. Wanneer een klas besproken is, kan de mentor hier iets over vertellen tijdens de
ouderavond.
Herinnering tevredenheidsonderzoek Vensters voor Verantwoording voor ouders
Veel scholen, waaronder het Marecollege, vinden het belangrijk om zich te verantwoorden
richting betrokkenen en geïnteresseerden. Daarbij is het doel om op een open en
vertrouwenwekkende wijze een eerlijk beeld te geven van de kwaliteit die de school levert. Het
project Vensters voor Verantwoording, een project van de VO-raad in samenwerking met de
4

onderwijsinspectie en het Ministerie van OCW, biedt deze mogelijkheid. Om die reden hebben
we als school besloten om deel te nemen aan dit project. Het streven is om snel en betrouwbaar
alle scholen van Nederland met behulp van 21 indicatoren in kaart te brengen. Op deze manier
is een vergelijking met andere scholen van dezelfde soort binnen en buiten de regio mogelijk.
Eén van de indicatoren is de tevredenheid van ouders. In deze indicator wordt de algemene
tevredenheid van ouders weergegeven. Daartoe is een korte vragenlijst ontwikkeld die op alle
deelnemende scholen onder ouders wordt afgenomen, zodat vergelijking inderdaad mogelijk
wordt. Om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken, is het wenselijk dat zoveel mogelijk
ouders deze vragenlijst invullen. Invullen van de 15 vragen neemt niet meer dan 5 minuten van
uw tijd in beslag.
U heeft per mail een verzoek ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Mocht u nog niet in de
gelegenheid zijn geweest de vragenlijst in te vullen, dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog
te doen. De vragenlijst kan tot uiterlijk 10 april 2019 worden ingevuld, via deze link:
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/2SGFHLD.
Vensters voor Verantwoording publiceert de resultaten op de volgende website:
https://www.scholenopdekaart.nl/. Deze website wordt met name veel geraadpleegd door
ouders van kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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.

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. 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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