NIEUWSBRIEF OUDERS, maart 2019.

Beste ouders, voor jullie ligt de volgende nieuwsbrief.
Ik wil jullie graag op de hoogte brengen over de volgende zaken:

*voortgangsgesprek inspectie.
*info-avonden en open dag.
*werkgroep jaarfeesten.
*ouderacademie van start.
*workshop hemelkunde.
*Waldorf 100.
*aanmeldingen schooljaar 2019-2020.
*agenda voor de komende maand.
*nawoord
*voortgangsgesprek inspectie.
Op dinsdag 12 maart komt de inspectie opnieuw naar school voor het 2 de
voortgangsgesprek.
De insteek van dit gesprek zal zijn: hoe volgen wij de leerlingen, hoe laten we dit zien, hoe
communiceren we dit met de ouders enz.
Ook spreken we over het cyclisch volgen van de onderwijsontwikkelingen en de
onderwijsresultaten.
De feedback die jullie als ouders hebben gegeven over de portfoliogesprekken en de nieuwe
manier van gespreksvoering nemen we mee in ons verhaal.
Omdat wij geen reguliere school zijn met reguliere methodes en cijferlijsten wordt van ons
gevraagd om helder en inzichtelijk aan te geven hoe we dit proces volgen en beschrijven.
De afgelopen maanden ben in intensief aan de slag gegaan met een aantal evaluatieve
documenten vanuit LVO.
Deze documenten zijn er om cyclisch al je onderwijsactiviteiten te beschrijven, te evalueren
en te verbeteren.
Deze werkzaamheden hebben er in grote mate toe bijgedragen dat we nu meer inzicht
hebben in wat we doen, waarom we het doen en hoe we dit willen vastleggen.
Dit is een proces wat echt past bij deze fase van de opbouw van de school.
Zaken komen op de grond en moeten in beleid worden vastgelegd en geborgd.
Dit keer zal het gesprek alleen plaatsvinden met de schoolleiding, Marcel, Janine en
ondergetekende, aangevuld met de directeur van het Grotiuscollege, van het
Romboutscollege en een beleidsmedewerker van LVO.
Deze mensen hebben ons de afgelopen weken intensief ondersteund bij de
verbeterplannen.
In de volgende nieuwsbrief laat ik weten hoe het gesprek is verlopen.
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Als alles gaat zoals we dat voor ogen hebben, dan komt de inspectie op 5 en 6 november
weer voor een 2daags kwaliteitsonderzoek en we hopen dat we dan voldoende worden
beoordeeld op alle punten.
Dan ontvang je als school een basisarrangement en gaan we verder op de ingeslagen weg.
De koppeling tussen Vrijeschool Parkstad en het Grotiuscollege wordt besproken op het
niveau van het College van Bestuur. Daar kan ik verder nog geen mededelingen over doen.

*info-avonden en open dag.
De afgelopen maand hebben we nieuwe ouders en leerlingen in de gelegenheid gesteld om
kennis te maken met onze school.
Onze nieuwe locatie wordt door velen als zeer prettig ervaren en we denken dat dit bij de
aanmeldingen wel een positieve rol kan gaan spelen.
De beide info-avonden werden goed bezocht en tijdens de open dag was het erg druk.
Ik wil op deze plaats de inzet van de PR-groep, de inzet van alle ouders en leerlingen die
betrokken waren, benoemen.
Geweldig dat jullie met zoveel enthousiasme en werklust onze school in beeld gebracht
hebben.
Ik heb gedurende de open dag veel gesprekken gevoerd, maar vooral veel complimenten
gekregen over de manier waarop we de dingen hier op school samen doen: leerlingen die op
hun vrije dag komen helpen, al het lekkers op de tafels, ouders die vertellen, de prachtige
boekjes gemaakt door o.a. Astrid Voorn van de PR-groep. Het zag er allemaal even verzorgd
uit.
En natuurlijk moet ook de inzet van onze docenten genoemd worden, zij zijn zoals ze ook in
de les zijn: enthousiast, betrokken en bereid om te zoeken naar het wezen van iedere
leerling, door verbinding te zoeken. Daarin ligt onze kracht.

*werkgroep jaarfeesten
De ouderwerkgroep jaarfeesten leeft dit jaar wat in de luwte.
Dit heeft o.a. te maken met het feit dat Marieke al geruime tijd ziek is en zij eigenlijk deze
taak over zou gaan nemen.
Door de inspectiedrukte en de verhuizing is het er bij mij een beetje bij ingeschoten om deze
groep goed te bedienen.
Verder merken we dat we in de school leerlingen hebben die steeds meer zelf willen en
kunnen doen.
Er is een jaarfeestengroep van de leerlingen die heel voortvarend aan het werk gaan bij ieder
feest dat we vieren.
Maar toch…..
Ik vind het wel belangrijk dat deze groep ouders elkaar leert kennen en we ervoor zorgen dat
zij ook weten waarom ze in deze groep zitten en wat van ze verwacht wordt. Dat is niet
duidelijk op dit moment.
Ik plan een vergadering na de vakantie waarin ik de mensen van deze groep uitnodig op
school. Daarin bespreken we dan wat er allemaal speelt op het gebied van de jaarfeesten en
welke rol ouders bij welk feest kunnen vervullen.

*ouderacademie van start.
Op woensdag 27 maart gaat de ouderacademie officieel van start.
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De eerste activiteit is georganiseerd en we hopen dat veel mensen zich aanmelden voor
deze avond.
Er volgt dit schooljaar waarschijnlijk nog een avond, daarna gaat de ouderraad hard aan het
werk om voor volgend schooljaar een aantal activiteiten te organiseren.

*workshop hemelkunde.
Op 22 februari waren we met een groep van ongeveer 15 personen, ouders en docenten, bij
elkaar voor een workshop hemelkunde van Peter Evers.
Peter werkt al vele jaren als docent op de vrijeschool in Venlo.
Het was een interessante avond waarin we vooral veel gedaan hebben met elkaar om inzicht
te krijgen in de bewegingen van de zon, maan en de aarde.
Ook hebben we aandacht besteed aan de dierenriemtekens.
Peter geeft vele cursussen in het land rond deze materie en hij is graag bereid om nog eens
terug te komen voor een dag of zelfs een weekeind, waarin je wat dieper in kan gaan op
processen in dit interessante vak.
Het was een fijne avond met elkaar.

*Waldorf 100.
2019 is het jaar waarin we het 100-jarig bestaan van het vrijeschoolonderwijs vieren.
Wij gaan dit op zaterdag 30 maart op een bijzondere manier vieren, het eerste moment dat
we met onze school stilstaan bij dit jubileum.
We zijn benaderd door de Freie Waldorfschule in Aken of we wilden aansluiten bij een
manifestatie die zij organiseren in de Aula Karolina.
We hebben besloten om daaraan mee te doen, om grensoverschrijdend aan mensen te laten
zien wat vrijeschoolonderwijs is.
Er is een voorbereidingsgroep nu actief om dit verder vorm te geven.
Binnenkort krijgen jullie van hen meer informatie over deze dag.
Jullie zijn in ieder geval allemaal welkom op 30 maart in de Aula Karolina in het centrum van
Aken.
Nadere informatie volgt binnenkort.
Binnen onze eigen PR-groep worden nog meer feestelijke momenten voorbereid en in
september is er een landelijke manifestatie voor ouders, leerlingen en docenten in Utrecht.
Ook daarover krijgen jullie binnenkort meer informatie.

*aanmeldingen schooljaar 2019-2020.
De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar komen sinds begin deze week binnen.
We hopen dat we weer 2 nieuwe klassen kunnen openen.
Vanochtend, 1-3, staat de teller op 24, bijna één klas vol.
Het is altijd spannend om naar de teller te kijken. We houden jullie op de hoogte.
Er hebben dit jaar 128! leerlingen een dagje meegelopen met de huidige 7de klassen. We
hopen toch echt dat daar de helft van ook daadwerkelijk gaat komen.

*agenda voor de komende maand.
*11,12,13,15 maart: profielgesprekken klas 9.
*12 t.m. 15 maart: 3de SE-week klas 10 Mavo.
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*12 maart: 2de voortgangsgesprek inspectie.
*14 maart: studiedag docenten, leerlingen zijn vrij. Let op!! Deze dag komt in de plaats van
21 maart die gepland stond als roostervrije dag voor de leerlingen. Op 21 maart is er dus
gewoon school.
*19 maart: klassenouderavond voor alle klassen. 19.00 tot 21.00 uur.
*27 maart: ouderacademie: activiteit met Marcel Seelen en Pascalle Kusters.
*30 maart: Waldorf 100 activiteit in Aken voor ouders, leerlingen en docenten.

*nawoord
Het is nu, om 9.30 uur, nog stil in de school, de 9de klassers houden hun stagemarkt na 2
weken hard werken in de verschillen de winkelbedrijven. Er zijn periodeproefwerken en er
wordt afgerond.
Straks rond 12.00 uur zal het feest losbarsten. Ik ben er trots op dat we met onze school het
carnavalsfeest vieren al weten we ook wel dat niet alle leerlingen dit carnavals-gen bij zich
dragen. Maar toch….
Het feestgedruis zal ook tot boven in ons kantoor doordringen, terwijl ik gesprekken voer
met leerlingen die een weekje meegedraaid hebben.
Want de open dag heeft ons ook een paar leerlingen gebracht die al op een andere
middelbare school zitten en op zoek zijn naar ander onderwijs met meer ruimte voor eigen
ontwikkeling.
De school groeit en bloeit, maar er is en blijft veel werk. Zeker niet alles loopt zoals we dat
willen, er zijn vele uitdagingen.
De belasting van de docenten is hoog, soms te hoog. Met een kleine groep mensen moet
heel veel werk verzet worden.
Het is een grote opgave voor ons om ons ideaal steeds voor ogen te houden: een school
waar leerlingen zichzelf optimaal kunnen ontplooien.
Fijn als jullie als oudergroep ons daarbij ondersteunen, door feedback te geven over alles
wat we doen en te helpen als we daarom vragen.
Een fijne carnaval en een goede vakantie gewenst.

Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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