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Mededelingen van de Stichtse Vrije School               mei 2018  

  
Geachte ouders/verzorgers,  

 

Na een grotendeels zonnige vakantie breekt er voor de school een uitdagende en ook spannende 

periode aan. De weken voor de vakantie stonden voor een groot deel van de 10e en alle 12e klassers in 

het teken van de laatste afwikkelingen met betrekking tot de schoolexamens en de voorbereidingen 

op de centrale examens. De laatste ontbrekende of te herkansen onderdelen zijn afgerond en de 

schoolexamendossiers zijn gecontroleerd en ondertekend door leraren en leerlingen. Vanaf maandag 

na de Meivakantie volgen nu de uitdagingen van de centrale examens.  

 

Na de meivakantie komen er ook verschillende bijzondere activiteiten voor andere klassen. In juni zijn 

de werkweken voor de klassen 7 en 9, de stages voor de 10e en 11e klassen (meer over de stages kunt 

u lezen verder in dit Stichter Bericht en in de bijlage) en de landmeetweek voor de 10e klassen. Eind 

mei begint de serie buitenschoolse activiteiten voor de tiende klassen met de landenreizen naar 

Frankrijk, Duitsland en Engeland, waar ze hun opgedane taalvaardigheden kunnen oefenen in de 

praktijk, terwijl ze ook kennismaken met de cultuur van het land.  

 

Dit schooljaar hebben we voor het eerst een aparte muziekuitvoering voor klas 7 en 8, in het Figi 

Theater in Zeist. Net als bij de grote kooruitvoering in TivoliVredenburg is dit een bijzondere 

gebeurtenis voor de leerlingen. In de agenda hieronder vindt u de verschillende data van de 

activiteiten. 

 

Ook dit jaar hebben wij voor het eerst een afsluitende projectweek voor alle klassen. Deze 

projectweek wordt georganiseerd door collega’s Cindy Wolfswinkel-Burger en Hannah van Tilburg en 

staat in het teken van diverse activiteiten, van politieke discussies tot verslavingspreventie. Ook 

hierover kunt u meer lezen in dit Bericht.  

 

Voor alle leerlingen die na de vakantie beginnen met het centrale examen: heel veel succes!  

 
Gijs van Lennep  

rector    

  

  

  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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Schoolagenda           mei - juli 2018  
 

Wijzigingen voorbehouden. De meest actuele jaaragenda staat in Magister.  

 
……………………………………………….  

Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei MEIVAKANTIE  

……………………………………………….  
Maandag  14 mei t/m maandag 28 mei   Centraal Examen (NB.: klas 10M  

t/m 23 mei) 
Donderdag  17 mei    20.00 uur Ouderavond klas 9 

………………………………………………. 
Maandag  21 mei      Tweede Pinksterdag (vrije dag) 
Dinsdag   22 mei    20.00 uur Ouderavond klas 10 
Woensdag  23 mei    20.00 uur Ouderavond Klas 8 
Donderdag  24 mei    20.00 uur Ouderavond klas 11 

………………………………………………. 
Maandag  28 t/m donderdag 31 mei    Landenreis klas 10 
Dinsdag  29 mei      Centraal examen: extra afname 

Rekentoets 3F voor klas 12 VWO 
Woensdag 30 mei    20.00 uur dMR vergadering 

………………………………………………. 
Maandag  4 juni t/m vrijdag 15 juni    Stage klas 10 
Woensdag 6 juni    20.00 uur COP 
Donderdag 7 juni    19.30 uur Muziekopvoering klas 7 & 8 (Figi Theater  

Zeist) 
………………………………………………. 

Maandag  11 t/m vrijdag 15 juni     Toetsweek klas 11 
   11 t/m donderdag 14 juni    Werkweek klas 7 en 9 
Woensdag 13 juni      Uitslag Centraal Examen (normering) 
Vrijdag   15 juni      Toneelopvoering klas 8A 

………………………………………………. 
Maandag  18 juni       Stagepresentatie klas 10 

18 t/m donderdag 21 juni    Herexamens Centraal examen 
18 t/m vrijdag 29 juni    Stage klas 11 

………………………………………………. 
Maandag  25 t/m vrijdag 29 juni     Landmeten klas 10 
         Klas 7, 8 en 9 lessen t/m 4e uur i.v.m.  

Rapportvergaderingen 
………………………………………………. 

Maandag  2 t/m donderdag 5 juli    Projectweek (tijdsaanduiding) 
  2 en dinsdag 3 juli  8.30-12.00 uur Werken aan eindwerkstuk 
  2 juli      M.E.P. klas 9 en 10 (onder voorbehoud) 
Dinsdag  3 juli      Stagepresentatie klas 11 
        Sportdag klas 7 en 10 (onder  

voorbehoud) 
Woensdag 4 juli      Sportdag klas 8 en 11 (onder  

voorbehoud) 
M.E.P. klas 9 en 10 (onder voorbehoud) 

 
Vrijdag   6 juli      Afsluitende dag   

………………………………………………. 
 

Maandag  9 t/m woensdag 11 juli    Inhaalwerk klas 7 t/m 9 praktische vakken 
  9 t/m dinsdag 10 juli    Herkansingen klas 10V/11 H/V  

   PTA-onderdelen 
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 Maandag 9 juli    19.30 uur Toespreekavond klas 12B 
Dinsdag  10 juli    19.30 uur Toespreekavond klas 12C 
 Woensdag 11 juli    14.00 uur Kennismakingsmoment nieuwe 7e  

klassers plus ouders 
 

19.30 uur Toespreekavond klas 12D en 10e klas  
Schoolverlaters 

Donderdag  12 juli    14.00 uur Diplomering mavokandidaten die  
doorstromen naar de elfde klas-havo 

       16.00 uur Diplomering schoolverlaters (10e & 12e) 
Vrijdag  13 juli    09.30 uur Laatste Schooldag; bloemen mee! 
 

    
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 
Concentratieoefeningen voor examenklasleerlingen 
Beste examenklasleerlingen van klas 10 en 12 en ouders, 
 

Omdat een aantal leerlingen last heeft van zenuwen voor toetsen of moeite hebben zich te 
focussen, hebben we de vorige toetsweek ontspannings- en concentratie oefeningen 
aangeboden. Gebleken is dat leerlingen er baat bij hadden en rustiger bleven gedurende de 
toets. 
Tijdens het CE bieden we deze mogelijkheid aan voor de examenkandidaten tussen de 
examens in. 
Je hoeft je niet van tevoren op te geven maar vol=vol en je kunt niet meer binnen na de 
aanvangstijd. 
14 t/m 28 mei van 13.00 tot 13.20 u. 
Locatie: Boshuis, ruimte 1 (in de voormalige conciërgewoning) 
Christa van Kan 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Stages op de Stichtse Vrije School 

De maatschappelijke stages zijn de laatste jaren een vertrouwd gegeven geworden in het 

voortgezet onderwijs in Nederland. Wat veel mensen niet weten, is dat diverse stages al 

decennia lang deel uit maken van het vaste curriculum op vrije scholen. Zo biedt de Stichtse 

Vrije School in drie leerjaren de mogelijkheid om twee weken stage te lopen. 

In klas 9 is dat een winkelstage, in klas 10 een zorg- of beroeps oriënterende stage en in klas 

11 een bedrijfsstage of een ideële stage. Deze indeling sluit aan bij de leeftijdsfase van de 

leerlingen en biedt hen de mogelijkheid om de wereld en zichzelf op een andere manier te 

ontmoeten dan in de context van de schoolbanken. 

De leerlingen zoeken zelf hun stageplek en leren op die manier ook solliciteren. Ze worden 

hierbij geïnformeerd en geholpen door een stage coördinator, voor klas 9 en 10 mw. C. van 

Kan en voor klas 11 mw. M. Scheffers. Als ze eenmaal op stage zijn, is er per klas een 

begeleider die contact houdt en later ook hun reflectieverslagen leest. Hoewel er natuurlijk 

altijd leerlingen zijn die het behoorlijk spannend vinden om uit de vertrouwde omgeving te 

stappen en alleen een dergelijk avontuur aan te gaan, leert de ervaring dat het bijna altijd 

veel leuker en leerzamer is dan gedacht.  
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De leerlingen van klas 9 zijn dit schooljaar al op stage geweest en de andere klassen gaan in 

juni hun stage tegemoet. Een mooi artikel over de achtergrond van de zorgstage uit ‘De 

Seizoener’ van 2016 is bij dit Stichter Bericht gevoegd. 

Christa van Kan 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Verslag Contactouderplatforum 19 april jl. 

Bij aanvang van de bijeenkomst wordt er stil gestaan bij het 

overlijden van Gerah Lankhuijzen. Zij wordt gewaardeerd voor de 

inzet die zij als oud kernlid toonde voor het COP. Een aantal 

mensen is naar de herdenkingsbijeenkomst geweest in het 

Beauforthuis, waar een mooi en betrokken afscheid was georganiseerd.  

Aansluitend brengt Frans Ebskamp verslag uit vanuit de Stichting Scholengemeenschap voor 

Vrijeschoolonderwijs (SGVVS). De onderwijsinspectie zal op een nieuwe manier naar het 

onderwijs gaan kijken en Frans vertelt hoe het vrijeschoolonderwijs hierop probeert te 

anticiperen. Op proactieve wijze wordt er vormgegeven aan het nieuwe strategisch 

beleidsplan en wordt gekeken wat de gevolgen zijn voor het schoolplan. De aanwezigen bij 

het COP worden uitgenodigd om op een aantal doelen uit het strategisch plan ter plaatse 

hun feedback te geven. Dit zal meegenomen worden in de verdere uitwerking hiervan.    

 

De thema-avond over verslaving, georganiseerd i.s.m. Jellinek, had een mooie opkomst. Er 

was veel ruimte voor discussie en dit onderwerp blijkt erg te leven onder de ouders. Daarbij 

lijkt er ook behoefte te zijn om met ouders binnen dezelfde jaarlaag te overleggen, te praten 

over ‘wat spreek jij thuis af?’. Jellinek denkt graag mee met de school qua beleid. In de 

projectweek aan het einde van het schooljaar zal dit onderwerp terugkomen.  

Op verzoek van de ouders zal school voorzien in boekjes om ouders beter in staat te stellen 

te helpen bij het wiskundehuiswerk. Een aantal van de jaarlagen heeft dit reeds voor mekaar, 

binnen de andere jaarlagen wordt hier nog aan gewerkt.  

De afgelopen jaren is er landelijk een enorme groei geweest in het aantal aanmeldingen voor 

het middelbaar vrijeschoolonderwijs. Ook komend schooljaar zal er bij de SVS met vijf 7e 

klassen gestart gaan worden. Er moesten ondanks deze ‘extra klas’ toch veel kinderen (en 

hun ouders) teleurgesteld worden. In verband met onder andere logistieke beperkingen is er 

toch voor gekozen om het bij deze vijf 7e klassen te houden. In Utrecht gaat ook een 

vrijeschool-VO starten, maar daar zal -zoals het er nu uitziet - voorlopig alleen de 7e en 8e en 

misschien ook de 9e klas gevolgd kunnen worden. Wat dit op termijn betekent voor de SVS 

en het effect van een toenemend aantal inschrijvingen voor de middenbouw, hebben de 

aandacht van het schoolbestuur en het COP.  

Het enthousiasme over het concert van de 9e-12e klassen (en de vele helpende handen die 

dit mogelijk maakten) in TivoliVredenburg is groot. Er wordt met veel plezier op de avond 

terug gekeken. Wat een mooie voorstelling. En wat een trots! Het was een geweldige avond 

die voor bijzondere herinneringen zal zorgen.  

  
  
  

Contact Ouder Platform 
  SVS Zeist  

  

COP 
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Het volgende COP is op 6 juni om 20.00 uur in lokaal 106 of 117. Kom gerust een keer langs 

om deel te nemen! 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

De Projectweek met onder meer voorlichting over verslavingen  

Vanuit school willen we dit jaar aandacht geven aan het thema verslaving voor zowel de 

ouders als leerlingen. Maandag 16 april is er een ouderavond geweest in samenwerking met 

Jellinek over alcohol, roken en blowen. Het was een informatieve en interactieve avond, 

waarbij ook acteurs aanwezig waren die situaties naspeelden die thuis en op school kunnen 

voorkomen. Samen met de ouders werd dit (na)besproken en konden er ter plekke tips 

gegeven worden om situaties anders aan te pakken.  

 

Voor de leerlingen is er aan het einde van het schooljaar een projectweek waarin 

verschillende activiteiten zullen plaatsvinden, zoals sportdagen en de schoolronde voor het 

Model European Parliament, enz. Ook het thema verslaving komt aan bod en de leerlingen 

krijgen voorlichting hierover. Voor ieder leerjaar wordt er gekeken welk onderwerp past bij 

de leeftijd en welke soort activiteit daarbij geschikt is. Denk hierbij aan de uitdagingen en 

risico’s van sociale media, de problemen van gameverslaving en het gebruik van alcohol en 

drugs. Momenteel zijn we druk in gesprek met verschillende instanties om te kijken naar de 

mogelijkheden. 

Cindy Wolfswinkel 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Ingezonden mededelingen  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

 

Examenleerlingen 
Nog even en de examens komen er aan! Bij Studiekring is er examenbegeleiding en ook 

verzorgen we examentrainingen. 

 

Examentraining  

In 2 weekenddagen neem je samen met een examentrainer in kleine groepen de examenstof van 

A tot Z door. Theorie en opgaven maken. Zodat je met vertrouwen je examens ingaat. En zeker je 

diploma haalt.  

 

Examenbegeleiding 

Elke week heb je 2 uur 1 op 1 begeleiding voor het vak wat jij lastig vindt. Hier wordt aandacht 

besteed aan de examenstof èn voor examen doen. Je hebt daarnaast onbeperkt toegang tot een 

examenklas en krijgt korting op online examentraining als Examenvoorjou.nl. Er geldt een niet 

geslaagd, geld terug garantie, als je aan de voorwaarden voldoet.  

 

Kijk op onze website www.studiekring.nl voor meer informatie.  

 

Verder kunnen alle examenleerlingen van de Vrije School een planner komen halen om de laatste 

loodjes in te plannen. Ik ben dagelijks te vinden in het computerlokaal (102) tussen 15-18u.  

 

De Eindsprint 

Geen examen voor de boeg, maar wil je het einde van het jaar goed afsluiten?   

Begeleid huiswerk maken bij Studiekring. Dat is 3 tot 5 middagen per week, van 

15-18u, samen met een studiecoach werken aan je huiswerk én je planning. Je 

maakt bij ons je huiswerk in een groep en in een rustige, positieve omgeving. Op 

vaste tijden, dus vrij is vrij. Dat geeft ook rust in huis.  

 

Loop gratis een middag mee! http://www.studiekring.nl/overige-diensten/meeloopdag 

 

Lees meer over deze en andere vormen van begeleiding op onze website: www.studiekring.nl. 

Voor meer informatie over Studiekring op de Stichtse Vrije School kunt u contact opnemen met 

de vestigingsmanager van Studiekring Zeist Lyceumkwartier 

 

Judith Levink-Siers, via judithsiers@studiekring.nl of 06-19480194 

 

 

  

  

  

  

   

http://www.studiekring.nl/
mailto:judithsiers@studiekring.nl
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“Huiswerk?” “Huiswerk?”  
 

“DAAR BEN IK HELEMAAL KLAAR MEE!”  

VRIJE SCHOOL STUDIECOACHING (VSS)  
Huiswerkbegeleiding, studiecoaching en bijles, vanuit vrijeschool pedagogie 

Inschrijven van leerlingen van klas 7, 8 en 9 (1e t/m 3e  leerjaar)  
  
"Ik zit op mijn kamer achter mijn bureau en moet huiswerk maken. Ik staar naar mijn boeken en schriften die op 

tafel liggen. Maar nu? Waar, of waarmee kan ik het beste beginnen? Hoe moet ik mijn wiskunde aanpakken? En 

die Franse grammatica? Hoe weet ik of ik de stof straks echt beheers?"  

Herkenbaar? Er zijn nogal wat leerlingen die door de bomen het bos niet meer zien. Ze proberen het op eigen 

kracht, of vragen hulp aan een ouder. Maar ja: hoe zat dat ook al weer met die bijvoeglijke naamwoorden in het 

Frans, of met ontbinden in factoren, of de stelling van Pythagoras bij de wiskunde? Ouders willen graag helpen, 

maar voor hen is de stof vaak weg gezakt; of het ontbreekt aan tijd. Zulke situaties leveren stress op. Niet 

bevorderlijk voor het goede humeur binnen het gezin.  
  
Hoe kan het anders?  
De leerling gaat aansluitend aan de laatste les naar Vrije School Studiecoaching (VSS), op 5 minuten fietsafstand 

van school. Thee en/of sap staat al klaar met iets lekkers er bij. Even bijkomen van een lange dag op school. Die 

tijd gebruiken we om te kijken in agenda’s, wat er allemaal te doen staat. En daarna aan de slag! Aan de orde 

komen o.a.:  

• Huiswerk planning: het leren plaatsen in de tijd van alles wat gedaan moet worden.  
• Leerstrategieën ontwikkelen: hoe leer je heet meest efficiënt?   
• huiswerk wordt overhoord, zodat de leerling zeker weet dat het stevig “zit” •  bij het ontdekken van 

hiaten, hieraan werken door extra oefeningen; evt. ook bijles.  

Altijd in nauw overleg met de klassenleraar/mentor. De beste resultaten zijn te verwachten bij een ritme van 

minimaal twee maal per week. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van max. 7 leerlingen. We werken in de regel 

1,5-2 uur, afhankelijk van de hoeveelheid huiswerk en wat de leerling aan kan.   
Over mijzelf: Ik ben Ruud Gersons. Al 40 jaar vrijeschoolleraar met passie. (Ben ook zelf oud-leerling van de 

vrijeschool. De vrijeschoolpedagogie zit dus in de genen!) Geïnteresseerd? Laat je kind dan een keer (gratis) mee 

doen!  Verdere info en aanmelden:  Vrije School Studiecoaching (VSS), Eikenlaan 9,  3707SB  Zeist  Tel. 

0622036676   

E-mail: vss@hotmail.nl                         website: http://www.vrijeschoolstudiecoaching.weebly.com/    

  
  

http://www.vrijeschoolstudiecoaching.weebly.com/
http://www.vrijeschoolstudiecoaching.weebly.com/
http://www.vrijeschoolstudiecoaching.weebly.com/
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