NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS, SEPTEMBER 2019.

*Verslag 1ste Algemene Ouderavond schooljaar 2019-2020.
Op donderdag 5 september was de 1ste algemene ouderavond van dit schooljaar.
Tijdens deze avonden kijken we vooruit of terug op het lopende schooljaar. Belangrijke
beleidszaken worden besproken, de ontwikkelingsrichting van de school krijgt aandacht en
er is aandacht voor de organisatie van de school.
Inleiding
Ik heb in mijn inleiding aandacht besteed aan het feit dat we na 5 jaar opbouw van
Vrijeschool Parkstad op dit moment tussen 2 mijlpalen instaan.
De eerste 5 jaren zitten erop, de eerste eindexamens zijn afgenomen, we zijn gegroeid van
32 naar 240 leerlingen.
Maar we zijn op weg naar het zevende bestaansjaar. Ontwikkeling van mensen, maar ook
van organisaties voltrekt zich langs een lijn van 7-jaar fases. Niet bedoeld als strak
dogmatisch schema, maar meer als een beweeglijk plan langs bepaalde kenmerken die zich
openbaren.
De eerste zeven jaren van een nieuwe school zien er wezenlijk anders uit dan de volgende
zeven. Langzamerhand komt er een einde aan de pioniersfase van de school.
Dit zesde jaar staan we dus tussen enerzijds het eerste lustrum, waar we zeker dit jaar nog
aandacht aan gaan besteden en anderzijds de afronding van de eerste zeven jaar.
Een zesde jaar waarin LVO, het bestuur waartoe we behoren, grote veranderingen
ondergaat; waarin we in oktober opnieuw bezoek krijgen van de inspectie. Zij gaan een
kwaliteitsonderzoek houden naar de VMBO-T afdeling van onze school, die afgelopen jaar
als onvoldoende werd bestempeld; waarin we ons definitief los gaan koppelen van het
Grotiuscollege en we naar alle waarschijnlijkheid een Brinnummer gaan delen met Compass.
Dit jaar hebben we voor het eerst een 11de klas, met daarin Havo en VWO leerlingen. De
Havisten doen dit jaar voor de eerste keer eindexamen op onze school.
Nieuwe docenten
Na mijn inleiding stellen enkele nieuwe docenten zich voor. Niet alle nieuwe docenten
konden aanwezig zijn. U leert ze vast kennen de komende tijd.
De jaarkalender
Janine besteedt hierna aandacht aan de jaarkalender die nu op de website te vinden is. We
willen graag dat de jaarkalender voor ouders en medewerkers gekoppeld wordt aan de
Google-agenda, zodat u de laatste wijzigingen altijd meteen kan zien.
Zo gauw als dit gerealiseerd is, ontvangt u een link waarmee u de koppeling kan maken.
De werkgroepen.
1: De Ouderraad.
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Deze vergadert maandelijks en fungeert als klankbord voor de schoolleiding.
De Ouderraad organiseert de activiteiten van de Ouderacademie.
Zij organiseren ook de Pedagogische Zaterdag voor nieuwe ouders.
Pauline Tillmans is voorzitter van deze groep.
2: PR & Communicatie.
Deze groep vergadert minder frequent en houdt zich bezig met oa. de organisatie van de
info-avonden en de open dag; de kennismakingsmiddag en is betrokken en actief bij alle
activiteiten van de school waar PR een rol speelt.
Janine Goebbels-Finster is voorzitter van deze groep.
3: Jaarfeestengroep.
Deze groep vergadert indien nodig en houden zich bezig met de ondersteuning van
verschillende jaarfeesten.
De Adventmarkt en het Sint Jansfeest zijn de belangrijkste feesten waarbij zijn
ondersteunen.
Er is geen voorzitter en er is momenteel geen docent die verbonden is aan deze groep.
Overigens willen we met de school de Jaarfeesten iets anders gaan opzetten, daarover later
meer.
4: Klusgroep.
Deze vergadert niet, dit zijn de doeners. Ze hebben een appgroep en als er iets gedaan moet
worden op school dan vragen we via de app hulp.
Voor alle groepen zoeken we nog nieuwe mensen.
Heb je interesse om als ouder actief te zijn binnen een van deze gebieden, dan ontvang ik
graag een mailtje van u, dan zorg ik ervoor dat u toegevoegd wordt aan de betreffende
groep.
In de mail graag: naam; ouder van…..; in klas ….; telefoonnummer; wil in groep…..
De Ouderacademie
Op dinsdag 24 september geeft Manfred van Doorn een lezing over duurzaamheid. Er zijn
nog plaatsen dus geef je op bij Annet Bakels. annetbakels1@gmail.com
De ouderschenking
Bij de aanname van uw zoon of dochter ontvangt u ook een formulier over de
ouderschenking. Wij hebben uw geld hard nodig om vrijeschoolonderwijs te geven op de
manier waarop we dit nu doen.
We vragen u dringend om aan te geven welk bedrag u jaarlijks wil schenken.
Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of met
Richard Besemer, de vice-voorzitter van de VVL. rbesemer@icloud.com
Roosterzaken
De beoogde loskoppeling van het Grotiuscollege voltrekt zich in fases.
Een van de zaken waarin dit zichtbaar wordt is het rooster. We hebben nu een eigen rooster
en een eigen roostermaker.
De loskoppeling van de roosters Grotius/VSP bleek gecompliceerder dan voorzien. Vandaar
dat de eerste weken er veel onduidelijkheid was over het rooster. Heel vervelend voor zowel
leerlingen als docenten.
Langzamerhand komt de boel op orde.
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In principe is het de bedoeling dat we in de herfstvakantie overgaan op een ander
leerlingvolgsysteem: SomToday. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit definitief doorgaat.
We houden u op de hoogte.
Het rooster kent dit jaar een 9de uur. Dit is uit nood geboren voor sommige (hogere klassen).
Het paste anders niet binnen het rooster. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken.
De 2de periode, die maandag start duurt 4 weken. Dit komt omdat we dit jaar een week
langer school hebben, de zomervakantie schuift een week naar achteren. We hebben er dit
jaar voor gekozen om het zo op te lossen, na de mindere ervaringen van de activiteitenweek
van vorig schooljaar.
Op donderdag hebben de leerlingen het eerste uur van de periode geen les. Dit uur hebben
de docenten gekregen om te gebruiken als ontwikkeltijd. Een eis vanuit de CAO waar wij
deze vorm aan gegeven hebben.
Het kan zijn dat met name de coaches van de hogere klassen tijdens dit uur afspraken willen
maken met leerlingen. Zij dienen dus wel beschikbaar te zijn voor school.
Voor de leerlingen van klas 7B en 9B zal er de komende periode een tijdelijke aanpassing zijn
mbt de periode lesuren op de donderdag. Dit ivm de verdeling van audio-visuele middelen
en de aanwezigheid van docenten.




Klas 7B: donderdag 19 en 26 september geen les (les 2), donderdag 3 en 10 oktober
blokuur (les 1+2)
Klas 9B: donderdag 19 en 26 september blokuur (les 1+2), donderdag 3 en 10
oktober geen les (les 2)

Het totaal aantal lesuren voor deze periode blijft ongewijzigd.
Gymlesnieuws
Magister klopt niet wat betreft de gymlessen!! De lessen gaan volgende week gewoon door.
Uitzondering: woensdag doen we weer mee met de Euregio-cup en vallen de reguliere
lessen uit.
We zijn blij dat onze school dit jaar weer mee doet aan de Euregio-cup.
Eureka
Dit huiswerkbegeleidingsbureau start zijn 2de jaar op onze school.
We spreken hier over begeleiding die door ouders betaald wordt.
De begeleiding sluit goed aan bij het onderwijs dat de leerlingen op onze school krijgen.
Informatie over Eureka is te vinden op de site van de school.
Pauze
Na de pauze was er nog een bijeenkomst in de klas met de mentor. De mentoren zorgen zelf
voor een verslag van deze deelbijeenkomst.
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*Ouderavonden op VSP.
We onderscheiden op onze school 3 soorten ouderavonden:
1: de algemene ouderavonden: deze zijn twee keer per jaar, voornamelijk plenair.
We spreken dan over de algemene schoolontwikkelingen.
Soms gaan we in het 2de deel van de avond uit elkaar naar de eigen klas, waar de mentor dan
nog zaken kan bespreken.
2: de klassenouderavonden: deze zijn ook twee keer per jaar. Deze worden per jaarlaag
georganiseerd door de mentoren en de contactouders samen.
Het zijn inhoudelijke avonden waarop we ingaan op de inhoud en achtergronden van het
onderwijs.
3: specifieke ouderavonden: deze kunnen gaan over determinatie, PTA, examens enz. Kijk
goed in de jaarkalender wanneer deze avonden georganiseerd zijn. Vaak zijn deze avonden
voor ouders en leerlingen gelijktijdig. Ze worden georganiseerd door de
bovenbouwdocenten.
Bovenstaand is de opzet van de ouderavonden, zo bepaald door de schoolleiding. Op onze
school is ouderparticipatie een wezenlijk en zichtbaar onderdeel van de organisatie.
We vinden het belangrijk en vanzelfsprekend dat ouders, indien mogelijk aanwezig zijn bij
deze avonden.
We maken de school SAMEN met de ouders.
Deze avonden zijn bedoeld om aan schoolleiding, mentoren en docenten te vertellen waar
de zorgen zijn, welke vragen er liggen, wat gemist wordt.
De school wordt er beter van als we van u horen waar de zorgen zijn, wat onduidelijk is, wat
gemist wordt enz.
De Ouderraad is een platform waar dit sowieso gebeurt, maar wij vinden dat de hele school
betrokken zou moeten zijn bij de ontwikkeling van deze school.
Veel is al gedaan, maar veel kan nog beter!
Het is een bekend gegeven dat in de hogere klassen de belangstelling voor ouderavonden
taant. En toch zijn dit juist de belangrijke jaren om met elkaar ervaringen uit te wisselen, te
spreken over periode-inhouden evenals examenvoorbereiding. Maar we zijn veel maar dan
alleen een school waarin leerlingen worden klaargestoomd voor het examen.
Het kan in ieder geval niet zo zijn dat ouders besluiten om een ouderavond niet door te laten
gaan. Dit besluit ligt bij de schoolleiding en niet bij de individuele ouder. De school biedt de
ouders de gelegenheid tot ontmoeting en we hechten daar belang aan.

*Praktische zaken.
*Verlof vragen: als u verlof wilt aanvragen voor uw zoon of dochter vragen we u om tijdig
een mail te sturen naar ondergetekende: p.tillmans@stichtinglvo.nl
*doktersbezoek/orthodontist enz.: graag een briefje afgeven bij de conciërge.
*ziek en beter-melden zoon/dochter: een telefoontje met de conciërge.

*Schoolgids
We hebben de afgelopen weken de schoolgids aangepast voor dit schooljaar. U vindt de
schoolgids op de website van de school: www.vrijeschoolparkstad.nl
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*Agenda tot aan de herfstvakantie.
-vrijdag 20 september: geen lessen i.v.m. Waldorf 100 manifestatie in Utrecht. Dit is een
studiedag voor docenten.
-dinsdag 24 september: lezing Manfred van Doorn op vrijeschool Helianthus.
-maandag 3 oktober: geen lessen. Parkstadlab, 3de onderwijsdag voor docenten.
-vrijdag 11 oktober: begin van de herfstvakantie.

Wij strijden wij strijden tegen de draak

Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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