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Een nieuwe lente…..
Vandaag is het zondag, 29 maart.
Zomertijd, daar verheug ik me elk
jaar weer op. Als het ‘s avonds
langer licht blijft, lijkt het wel of ik
ook meer energie heb. Alleen was
deze eerste dag in de zomertijd een
kliederkletsnatte regendag binnen.
Vandaag is het Palmzondag, het
begin van de Goede Week, de week
van voorbereiding naar het
Paasfeest.
In alle opzichten zal deze goede
Week voor mij anders zijn dan
voorgaande jaren.
Allereerst moet ik voor het eerst in
32 jaar werken op Goede Vrijdag,
dat is echt even wennen. Verder
ben ik alleen het allerlaatste lesuur
van deze week in de klas en dan
willen we samen aandacht besteden
aan het Paasfeest.
In het basisonderwijs van de
vrijeschool staat het Palmpaas- en
het Paasfeest vooral in het teken
van het nieuwe leven, de lente. In
de 6de klas, als de verhalen van de
Romeinen een belangrijke rol spelen
in de vertelstof is het mooi om de
verhalen rondom het einde van het
leven van Jezus te vertellen. In deze
klas zal ik daar vrijdag ook op een
eigentijdse manier aandacht aan
besteden.

Nieuw leven, groeikracht, ook onze
school is in een fase gekomen van
groei. We hebben bijna 50 nieuwe
aanmeldingen binnen gekregen voor
onze school. Dit betekent dat we
volgend jaar met 2 nieuwe 7de
klassen kunnen starten.
Op dit moment zijn de
kennismakingsgesprekken in volle
gang en ik vind het heerlijk dat ik
alle toekomstige leerlingen
persoonlijk kan spreken. Opnieuw
raakt het me dat leerlingen zo goed
weten wat ze nodig hebben om op
te groeien. Geen leerstof maar
ontwikkelingsstof, veel doen en veel
kunst. Geen cijfers, maar reflectie,
geen straf maar motivatie.
Op papier lijkt het soms zo
gemakkelijk om al deze idealen te
beschrijven, maar als je iedere dag
in de schoolrealiteit staat dat zie en
voel je dat dit het enige is dat telt.
En het is niet altijd gemakkelijk om
hier naar te leven, soms wil je
gewoon dat de leerling doet wat je
zegt, luistert en zijn/haar werk doet.
Maar een goed gesprek doet meer
dan huiswerk, een vraag levert meer
op dat een vermaning.
Afgelopen week zijn we met een
flinke school/bestuursdelegatie naar
de vrijescholen voor middelbaar
onderwijs in Breda en Eindhoven
geweest. Het was een leerzame dag
met veel informatie. De dag heeft
bijgedragen aan het beeld wat
allemaal mogelijk is op een
vrijeschool. En dat er geen
vrijeschool hetzelfde is. Een school

wordt gevormd door de mensen die
er werken! Wij zijn hard aan het
werken aan de volgende stap in de
bouw van onze school: hoe gaan we
verder na de 9de klas. We houden
jullie natuurlijk op de hoogte.
De volgende nieuwsbrief zal op de
website verschijnen. Drie weken
geleden hebben we een
informatiemiddag gehad met de
webbouwer. We zijn de eerste
school van LVO Parkstad die met
een groep leerlingen samen de
website gaat beheren. Aanvankelijk
loopt alles via mijn autorisatie, maar
gaandeweg krijgen de leerlingen
daar steeds meer zeggenschap in.
Het is voor mij heel leuk en
leerzaam om mee bezig te zijn.
Ook onze eigen klas ontwikkelt zich
snel richting 8ste klas. We zijn nu met
28 leerlingen. Een klas die flink
gegroeid is in alle opzichten.
Ontwikkeling wordt ook zichtbaar in
het document dat jullie op vrijdag
10 april ontvangen: het
Paasportfolio. Ik heb op de vorige
ouderavond al verteld dat we
toewerken naar een document wat
samengesteld is uit reflecties van de
leerling en reflecties en
beoordelingen van de leraar. Nieuw
aan dit document is dat de
leerlingen een balansverslag
gemaakt hebben, waarin ze
reflecteren op hun eigen leren en
werken tot nu toe dit schooljaar.
De vaklessen en periodes staan in
een overzicht bij elkaar met een
woordbeoordeling en de

beoordelingen van de periodes
vanaf de wiskundeperiode worden
erbij gegeven. De map is nog niet
helemaal wat het uiteindelijk moet
worden, maar we groeien er dit jaar
organisch naar toe.
Ik merk met veel dingen dat dit jaar
ook een jaar is van veel uitproberen,
van voortschrijdend inzicht. Werken
zonder boeken is fijn, goed en
belangrijk, maar stelt ook veel eisen
aan voorbereiding, organisatie en
opbergen. Tijdens de pedagogische
vergadering hoor ik regelmatig: dat
ga ik volgend jaar helemaal anders
doen.
En zo hoort dat op een vrijeschool.
Ook wij zitten in een leerproces,
veel ervaren leraren die de sprong
wagen om op een vrijeschool te
werken. Werken op een vrijeschool
is ook werken aan jezelf. Doordat je
zelf voortdurend lerend in je vak
staat wordt de leerling gestimuleerd
om aan het werk te gaan. Zo
vormen we een vruchtbare bodem
waar idealen kunnen ontkiemen.
En dan zijn we langs een mooie
boog weer terug in de Goede Week.
Al heel veel jaren ga ik op Goede
Vrijdag naar de Sint Janskerk in
Maastricht, naar een prachtige
uitvoering van de Johannes-Passion.
Deze muziek van Bach ontroert en
raakt me ieder jaar opnieuw.
Alles wat moeilijk is, wat zwaar is
wordt opgetild en in een ander licht
gezet.
Dat is mijn manier om naar het
Paasfeest toe te groeien. Om te

zoeken waar mijn ontwikkeling ligt,
waar mijn gevecht en worsteling
plaatsvindt.
De wereld vraagt om sterke
mensen. De kinderen die nu in deze
wereld
opgroeien hebben veel vertrouwen
in de wereld. Laten wij ze helpen om
ze te laten uitgroeien tot sterke
persoonlijkheden, die weten wie ze
zijn en vertrouwen hebben in
zichzelf en van daaruit de kracht
putten om hun plaats in de wereld
te vinden.
Ik wens jullie allemaal een fijn
Paasfeest.
Pauline.

Houtbewerking
Iedereen kreeg per groepje een blok
hout. O de beurt moest iedereen er
een stuk vanaf zagen. Toen gingen
we verder met het tekenen van een
lepel. Daarna tekenden we het op
het hout. Toen begonnen we te
werken, eerst met een beitel en met
de hamer (in de vorm van een fles).
Als je dat gedaan hebt moest je met
de rasp en de vijl. Uiteindelijk moest
je nog met het schraapstaaltje de
laatste ‘haartjes’ ervan af halen en
dan nog schuren en oliën.
Emma van der Wilt & Romy

Leerlingen over houtbewerken
Houtbewerking
Wij (klas 7, Vrijeschool Parkstad)
krijgen houtbewerking van Jenny.
De houtbewerklessen gaan goed, je
krijgt een blok hout en na een
maand of zo heb je een lepel, kome,
mes. In het lokaal wordt serieus
gewerkt het is ook wel gezellig. Als
eerste maak je een lepel en dat iets
wat jezelf wilt, bijvoorbeeld een
kom of een vla schep.
Als eerst zaag je het blik en dan ga je
met een beitel het figuur eruit
halen, dan raspen, vijlen en schuren
met vier soorten schuurpapier. Dan
alleen nog oliën en klaar.
Mayra&Carmen

Lepel van Jorrik

Lepel van Roy

Lepels klas 7

Periode natuur klas 7
Met de periode natuurkunde
hebben we het over drie
onderwerpen gehad: geluid, licht en
hefbomen. De periode was op het
We moesten dan de eerste 2 uur op
een andere school met andere
leerlingen, ander lokaal en een
vreemde leraar.
Met Jos hadden we een afspraak
gemaakt, als hij een schrijffout
maakte dan kregen we een snoepje.
Aan het eind van de periode hadden
we 13 snoepjes verdiend en
misschien krijgen we 14, omdat we
zo’n leuke klas waren. We kregen
ook een proefwerk aan het eind,
was super makkelijk.
Elle Rutten

Mededelingen
Ziekmelden
Wanneer een leerling ziek is vragen wij u
dit aan het begin van de dag telefonisch te
melden aan de conciërge op de Jeeg,
zodat deze dit binnen register kan
registreren.
Telefoon: 045-5742941.
Als de leerling weer beter is moet het kind
een briefje meenemen en afgeven aan de
conciërge, anders blijft de leerling in
Magister staan als ongeoorloofd afwezig.
Als de leerling iets later komt i.v.m
orthodontie enz. kan dit worden
doorgegeven aan Pauline.

Kamp klas 7
Momenteel zijn de voorbereidingen voor
het kamp, aan het eind van dit schooljaar,
van onze klas al in volle gang.
Dit kamp zal plaatsvinden van 15 juni t/m
18 juni 2015

Vanuit de VVL
Advertentie Seizoener
Graag willen we u op de mogelijkheid
wijzen om een advertentie te plaatsten in
de eerstvolgende uitgave van Seizoener,
het kwartaaltijdschrift voor ouders van
vrijescholen. Hierin is opgenomen de
schoolkrant als hartkatern, verzorgd door
de Vereniging Vrijeschoolonderwijs
Limburg (VVL) in samenwerking met de
Bernard Lievegoedschool in Maastricht en
de Vrijeschool Parkstad in Heerlen.
Deze Seizoener wordt vier keer per jaar in
een gemiddelde oplage van 800
exemplaren verspreid aan alle
ouders/verzorgers, de medewerkers van
de scholen en andere geïnteresseerden in
het vrijeschoolveld in Maastricht, Heerlen
en omgeving.
1. Een advertentie plaatsen kan al vanaf €
50,- Hiermee wordt uw bedrijf, product
en/of dienst onder de aandacht gebracht
van vele lezers. Daarnaast ondersteunt u
de schoolkrant als hartkatern van
Seizoener waardoor alle ouders van deze
scholen op een eigentijdse wijze worden
geïnformeerd over het
vrijeschoolonderwijs.
Voor meer informatie over het adverteren
neemt u contact op met
info@vrijeschoollimburg.nl of
secretariaatvvl@gmail.com
Namens de Vereniging
Vrijeschoolonderwijs Limburg.

Agenda maart april en mei
2015.
April 2015:
Ma 6-4: 2de Paasdag: leerlingen zijn vrij.
Ma 27-4 t.m. Zo 10-5: meivakantie

Mei 2015:

Do 14+Vr 15-5: Hemelvaart: vrij
Wo 20-5: 3de ouderavond klas 7.
Ma 25-5: 2de pinksterdag: vrij

Juni 2015
15 t/m 18 juni: kamp klas 7

Fijne paasdagen

