Maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
Het was een mooie gewaarwording om een paar weken geleden ‘incognito’ op de open dag van het
Marecollege rond te lopen en te ervaren hoe goed deze dag georganiseerd was. En hoe goed
iedereen er in slaagde om over het voetlicht te brengen wat het vrijeschoolonderwijs inhoudt. Om
te zien hoe ook veel leerlingen actief meehielpen. En natuurlijk om te merken hoe groot de
belangstelling voor de school is. Dat toont zich nu in alle aanmeldingen die we deze periode
binnen krijgen.
Het was een vreemde gewaarwording afgelopen maandag om als nieuwe rector, voordat ik de
school binnenkwam, een protocol te krijgen met de richtlijn dat we elkaar geen handen kunnen
geven. Hoe begroet je nieuwe mensen, hoe maak je kennis? Het gaf wel gelijk stof tot praten. Het
Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Dat vroeg van ons als schoolleiding ook meteen de
wakkerheid om de juiste dingen te doen, u heeft er over kunnen lezen in ons bericht hierover.
Het was een zeer prettige gewaarwording om, toen ik eenmaal binnen was, de warme, open en
rustige sfeer van het Marecollege te ervaren. En te merken dat niet alleen de open dag, maar de
hele school goed georganiseerd is. Waar de aandacht ligt waar hij moet liggen: bij de leerlingen en
hun ontwikkeling. En ook om te zien hoe zorgvuldig de overgangsperiode tussen het vertrek van de
vorige rector Elard Pijnaken en mijn komst was ingericht.
Het voorjaar lonkt, de regen lijkt even gestopt en de narcissen barsten uit de grond, een mooie tijd
om te beginnen als rector. Ik zie er naar uit om met u allen kennis te maken de komende periode.
Ariëtte Kasbergen

Rector

*Mondelinge examens Nederlands 11B + 11C
*PWS-markt 4 havo, Hogeschool Leiden
*11A, B en C naar ‘Othello’ in Schouwburg
*SE-week 3 examenklassen
*Mondelinge examens Frans 12A
*Mondelinge examens Duits 12A
*Ouderavond 9D/E over MBO, examenjaar + Cambridge Engels

Ma 2, wo 4, do 5 + vr 6 mrt.
Wo 4 mrt, 14.00-16.00u.
Vr 6 mrt, 20.15u.
Ma 9 t/m vr 13 mrt.
Ma 9 + di 10 mrt.
Ma 9 + do 12 mrt.
Ma 9 mrt, 19.30u; koffie/thee
staan vanaf 19.15u klaar.
*Mondelinge examens Frans 11B/C
Di 10 + do 12 mrt.
*Lesvrij na 11.20u i.v.m. studiemiddag personeel
Wo 11 mrt.
*Literatuurpresentaties Frans 11A
Do 12 mrt, 13.00-18.30u.
e
*CPE (centraal praktisch examen) kunst 10D/E, 1 deel
Ma 16 mrt, 13.10-15.45u.
*Toneelweek 11C
Ma 16 t/m vr 20 mrt.
e
*1 Mare-avond ‘Autobiografisch schrijven’, cursus in 3 avonden Ma 16 mrt, 19.30u.
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*Lesvrij i.v.m. voorlopige overgangsvergaderingen;
geldt niet voor 11C (toneel) en 10D/E (CPE kunst)!
*Start Cito klas 7
*Lesvrij na 12.40u i.v.m. voorlopige overgangsvergaderingen
*Ouderavond 11B/C + 12A over examenvoorbereiding en
diploma-uitreiking
*Mondelinge examens maatschappijleer klas 10D
*CPE (centraal praktisch examen) kunst 10D/E, 2e deel
*Toneeluitvoering 11C voor ouders en belangstellenden
*Uitreiking LVS
*Toneeluitvoering 11C voor aantal klassen
*Mare-avond ‘Autobiografisch schrijven’, 2e avond
*Stageweek 9C
*Mondelinge examens maatschappijleer klas 10E
*Ouderavond 10D/E over examenvoorbereiding en diplomauitreiking
*Deadline aanvragen herkansingen examenklassen
*Ouderavond klassen 9 over Ardennenkamp
*CPE (centraal praktisch examen) kunst 10D/E, 3e deel
*Lesvrij na 12.40u i.v.m. studie-tweedaagse personeel;
geldt niet voor 10D/E (i.v.m. CPE kunst)!
*Lesvrij i.v.m. studie-tweedaagse personeel
*Herkansingen SE’s examenklassen
*Toneelweek 9A
*Excursie 10C naar rechtbank
*Mare-avond ‘Autobiografisch schrijven’, 3e avond
*Tafeltjesavond op afspraak
*Eindborrel profielwerkstukken 10 vmbo
*Toneelvoorstelling 9A voor ouders en belangstellenden
*Toneelvoorstelling 9A voor aantal klassen
*Leerlingen Frans uit 10B/C naar Parijs
*Tafeltjesavond op afspraak
*Solopresentaties dans 11e klas
*Volleybalsportdag klas 9 t/m 12, Vliethorsthal Voorschoten;
geldt niet voor 10D/E (i.v.m. CPE kunst)!
*CPE (centraal praktisch examen) kunst 10D/E, 4e deel
*Presentaties beeldend en muziek 11A/B/C + 12A

Ma 16 mrt.
Di 17 mrt.
Di 17 mrt.
Wo 18 mrt, 19.30u; koffie/thee
staan vanaf 19.15u klaar.
Wo 18 mrt.
Do 19 mrt, 13.10-15.45u.
Do 19 mrt, 20.00u.
Vr 20 mrt.
Vr 20 mrt.
Ma 23 mrt, 19.30u.
Ma 23 t/m vr 27 mrt.
Ma 23 mrt.
Ma 23 mrt, 19.30u; koffie/thee
staan vanaf 19.15u klaar.
Di 24 mrt, 09.00u.
Wo 25 mrt, 19.30u; koffie/thee
staan vanaf 19.15u klaar.
Do 26 mrt, 13.10-15.45u.
Do 26 mrt.
Vr 27 mrt.
Ma 30 mrt t/m vr 3 apr.
Ma 30 mrt t/m vr 3 apr.
Ma 30 mrt, 08.30-12.00u.
Ma 30 mrt, 19.30u.
Wo 1 apr.
Do 2 apr, 15.30-16.00u.
Do 2 apr, 20.00u.
Vr 3 apr.
Vr 3 + za 4 apr.
Ma 6 apr.
Wo 8 apr, 19.30u.
Do 9 apr, vanaf 08.40u.
Do 9 apr, 13.10-15.45u.
Do 9 apr, 19.30u.

Data van (latere) activiteiten waarover in deze nieuwsbrief geschreven wordt
*Concert VOLK
Za 18 apr, 16.00u.
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11A, B en C naar ‘Othello’
De leerlingen van 11A, B en C gaan vrijdagavond 6 maart naar de voorstelling ‘Othello’ in de
schouwburg in Leiden. Dit is heel relevante stof voor de vakken CKV (gekoppeld aan toneel) en
Engels- het SE Engels in de week daarna gaat ook over Othello - dus er wordt verwacht dat ze
allemaal naar het toneelstuk komen!
De voorstelling begint om 20.15 uur. De leerlingen worden uiterlijk om 19.45 uur in de schouwburg
verwacht. Kaartjes worden door school betaald.
Mare-avond Autobiografisch schrijven (cursus in drie avonden), door Miranda Scheperboer
De leerlingen van klas 11 havo en 12 vwo sluiten hun vrijeschoolperiode af met een of twee
Biografieweken. In die lessen schrijven ze over hun eigen verleden, heden en toekomst en blikken
ze terug op hun schoolperiode. Tijdens drie avonden ervaart u aan den lijve wat de leerlingen zoal
doen in deze geïndividualiseerde Parzivalperiode en schrijft u over uw eigen leven.
- Data: 16, 23 en 30 maart, 19.30 uur.
- Kosten: 20 euro per persoon voor 3 avonden.
- Inschrijven graag vooraf per mail via info@marecollege.nl.
- Klik hier voor de flyer en kijk voor meer informatie op onze website.

Tijdelijke vervanging
Michelle Moeskops (docente Nederlands) heeft aangegeven dat ze al een tijdje een grote droom
heeft: een half jaar reizen. Zij heeft samen met haar vriend besloten om van maart t/m augustus
op reis te gaan, naar Zuid-Amerika. Gelukkig kan en wil ze daarna weer terugkomen op het
Marecollege en is ze er weer vóór de start van het nieuwe schooljaar.
Vanaf de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie zal Wim Rombouts de lessen van Michelle
overnemen. Het gaat om al haar lessen, dus zowel de periodelessen als de vaklessen. Wim
Rombouts is een zeer ervaren docent. Hij heeft er veel zin in om op het Marecollege aan de slag te
gaan.

Oproep vrijwilligers om te surveilleren
Beste ouders/verzorgers,
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken om tijdens toetsweken te surveilleren. Mocht u daar zin in en
tijd voor hebben, dan kunt u contact opnemen met Yvonne Sanders van het examenbureau, via
examenbureau@marecollege.nl. Bij voorbaat dank!
Reminder tevredenheidsonderzoek
Klik hier voor informatie en link naar het tevredenheidsonderzoek.
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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Nieuws uit de vMR
3x per jaar vergadert de vMR van het Marecollege met de vMR-ren van de twee andere vrijescholen
in district Zuid West Nederland (Den Haag en Rotterdam). Tijdens deze vergadering worden
zogenaamde boven-schoolse onderwerpen besproken; onderwerpen die van belang zijn voor alle
drie de scholen, zoals bijvoorbeeld de financiën of de functiemix. Ook geeft de bestuurder
toelichting op de voortgang van zaken op de drie verschillende scholen. Van de onderwerpen die
deze keer op de agenda stonden, was vooral veel aandacht voor de nieuwe plannen van het kabinet
over de vrijwillige ouderbijdrage. Het schijnt dat er scholen zijn die kinderen uitsluiten van
activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt door ouders. Dat wil het kabinet in
de toekomst voorkomen. Gelukkig herkennen onze scholen dit helemaal niet; mocht iemand de
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan wordt er altijd gezocht naar een oplossing
(maatwerk). Daarnaast is er onder andere gesproken over de inrichting van de ontwikkeltijd en de
invoering van de functiemix.
De leerling-geledingen van de 3 vMR-ren vergaderen tijdens de MR- bijeenkomst apart met elkaar
en delen hun plannen aan het eind van de vergadering met de overige leden van de MR. De
leerlingen gaven aan dat de Rotterdamse en Haagse school wat hen betreft veel meer aandacht
mochten besteden aan de Vrijeschool-identiteit. Over het Marecollege werd gezegd dat de school
een goed voorbeeld is hoe de Vrijeschool-identiteit wel ingebed is in het onderwijs. Een mooi
compliment voor onze school.
Uiteraard is er nog veel meer besproken tijdens deze MR-bijeenkomst. Mochten jullie behoefte
hebben om meer informatie over deze vergadering te krijgen, neem dan alsjeblieft contact op met
Mariette ( 06-53367232) of Jorien (06-51381444).
Uitwisseling
Floris Dobler uit Parijs heeft 2 maanden bij ons in klas 10a gezeten en gaat ons nu weer verlaten.
Hij was in het gastgezin van Naomi uit 10a; zij gaat van 1 maart tot 18 mei op uitwisseling naar de
vrijeschool in Parijs en zal bij Floris in het gezin verblijven. Floris heeft zijn ervaringen op papier
gezet, zie bijlage.

Verhalen uit de Metamorphosen

(Ingezonden bericht van Jeugdboekhandel Silvester)
De Metamorphosen van Ovidius bevatten een schat aan verhalen uit de Romeinse (en Griekse)
oudheid. Verhalen over Goden en over mensen, over de macht van de liefde en de wanhoop waartoe
zo’n liefde kan leiden.
Hermine van Helden, Hans Platenkamp, AnneMargriet Veldhorst en Janneke Tanja staken de
koppen bij elkaar en kozen een aantal verhalen uit deze collectie die onderling op een verrassende
manier samenhangen. Ze lieten er hun vier totaal verschillende vertelstijlen op los, met als
resultaat een heerlijk lange voorstellingen die bij vlagen absoluut hilarisch is.
We nemen u 3 uur lang mee op reis in deze wonderlijke wereld van Goden, mensen en monsters uiteraard op gezette tijden onderbroken voor koffie, thee en wat lekkers. Klik hier voor de flyer.

4

Concert VOLK
Op zaterdag 18 april om 16.00 uur geeft het Vrijeschool Oud-leerlingen- en docentenkoor VOLK weer
een concert in de zaal van het Marecollege. Zie flyer voor meer informatie.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in principe op woensdag 1 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 (e-mailadres,
verhuizing, wijziging van mobiel nummer, etc.) kunnen doorgegeven worden via het
contactformulier op onze website.
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