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Beste lezer,
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u uw interesse kenbaar heeft gemaakt in het
initiatief Vrije middelbare school Uden. Met deze nieuwsbrief willen wij u graag
informeren: over de stappen die tot nu toe gezet zijn om dit onderwijstype in Uden
te verwezenlijken en over wat er de komende tijd op de planning staat.
In deze nieuwsbrief aandacht voor
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❖

Inspiratieavond 11 december locatie President Kennedylaan
Volgende inspiratieavonden
Facebook-pagina
Interview met een ouder van vrijeschool Waldorf Utrecht
Terugblik UC More | Proef 11 en 14 november
Ondertekent u de intentieverklaring?

Inspiratieavond woensdag 11 december
We willen u graag weer ontmoeten om het vrijeschoolonderwijs zoals wij dat voor
ons zien aan u toe te lichten. We hebben daarom een inspiratieavond gepland op
woensdag 11 december. Tijdens deze avond komen er twee interessante sprekers:
Bregje Beerman en Gerard Vrijhoeven
Beiden hebben ruim lesgevende ervaring in het voortgezet vrijeschoolonderwijs.
Bregje en Gerard zijn bezig met het ontwikkelen van een pedagogisch kompas; wat
zijn de pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs?
Er zijn deze avond oud-leerlingen van het Karel
de Grote College aanwezig en we lichten het
leerplan toe (zie afbeelding).
Ook beschrijven we het proces vanaf dit
moment tot aan de start van het schooljaar.
Tevens is dit een avond waarop u uw interesse
kenbaar kunt maken voor betrokkenheid bij de
vrije middelbare school. Dat kan door deel te
nemen aan de klankbordgroep of door op een
andere manier uw bijdrage te leveren aan de
school.
Hopelijk tot ziens op 11 december! Deze
bijeenkomst vindt plaats op de locatie
President Kennedylaan en start om 19.30 uur.
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Volgende inspiratieavonden
In het nieuwe jaar staan een drietal inspiratieavonden op de agenda. Deze avonden
zijn bedoeld om u te ontmoeten en mee te nemen in de achtergrond van
vrijeschoolonderwijs en in het bijzonder onze visie hierop. U bent van harte welkom!
21 januari: Muziekonderwijs, gamma-vakken en verhalend onderwijs op de
Vrijeschool
Sprekers: Floor-Anne van Vliet (muziek), Frans Lutters (gammavakken) en Frans Schobbe (verhalend onderwijs)
18 februari: De puber op de vrijeschool en taalonderwijs!
Sprekers: Elard Pijnaken (puber) en Jeanneke Brosky (taalonderwijs)
17 maart:

De klassenleerkracht en kunstnijverheid
Sprekers: Frans Joling (klassenleerkracht) en Robert Zadelhof (kunst)

De locatie van deze avonden is Vrijebasisschool de Zevenster aan de
Bronkhorstsingel 7 in Uden. Deze basisschool heeft een mooie zaal waar we u in
kunnen ontvangen. U bent welkom om 19.30 uur!

Facebook-pagina
U kunt ons voortaan volgen via Facebook. Als u zoekt op ‘Vrije middelbare school
Uden’ komt u terecht op onze gloednieuwe pagina waarop we allerlei nieuws zullen
plaatsen. Of u gaat er heen via deze link. Bovenstaande inspiratieavonden staan
ook op deze pagina aangegeven. U kunt hier eventueel aangeven of u naar deze
avonden zult komen. Ook kunt u hier terecht voor interessante weetjes over
vrijeschoolonderwijs en de antroposofie. Volgt u ons ook?

Interview met ouder van vrijeschool Waldorf Utrecht
Voor sommige ouders, die nog niet of minder goed bekend zijn met
vrijeschoolonderwijs, kan het fijn zijn om eens een ervaring te lezen van een andere
ouder die gekozen heeft voor een vrije middelbare school. Via onderstaande link
komt u terecht bij een interview met een ouder van Waldorf Utrecht, een
vergelijkbaar initiatief dat inmiddels het tweede schooljaar ingegaan is.
Interview ouder van Waldorf Utrecht

Terugblik UC More | proef: proeflessen vrije middelbare school
Op maandag 11 en donderdag 14 november heeft u mogelijk een van de twee
schoollocaties bezocht voor UC More | Proef: een avond waarop leerlingen en
ouders hebben kunnen ervaren hoe lessen op onze school eruit zien. Ook was onze
onderwijsgroep van de vrijeschool aanwezig. We hebben tijdens deze avonden maar
liefst zeventig kinderen een kijkje in het vrijeschoolonderwijs kunnen geven; het
waren twee fijne avonden waar wij heel erg van genoten hebben.
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Sofie van den Krommenacker heeft deze beide avonden de lessen Drama verzorgd.
Met haar enthousiasme heeft ze de kinderen meegenomen in de wereld van spel. Zij
heeft daarnaast aangegeven ook de lessen Drama te komen geven als we starten
met de vrijeschoolstroom. Geweldig nieuws!
Op maandag is er daarnaast een les Creatief door Geesje en Esther gegeven waar
ook veel uitleg is gegeven over de vrijeschool. Op donderdag heeft Alwin een les
Sterrenkunde gegeven waarbij duidelijk werd hoe een les opgebouwd is uit werken
met het hoofd, handen en hart.

Ondertekent u de intentieverklaring?
Komende maanden zijn voor ons erg belangrijk. Voor ons als onderwijsgroep is het
nodig om een beeld te krijgen van het aantal inschrijvingen dat we voor het nieuwe
schooljaar kunnen verwachten. Daarom willen we ouders die sterk overwegen hun
kind aan te melden, vragen om een intentieverklaring in te vullen.
Op de website van het Udens College en via deze link vindt u een:
formulier intentieverklaring.
Let op: dit is geen inschrijving, het verplicht u tot niets. U kunt hiermee wel aan ons
aangeven dat we door moeten gaan met dit initiatief! Tevens kunt u op dit formulier
aangeven of u lid wil zijn van de klankbordgroep.
Uw intentieverklaring is belangrijk omdat we als school in een opstartende fase
zitten. U kunt zich voorstellen dat het aannemen van goed personeel, het vinden
van geschikte huisvesting, het maken van een gedegen leerplan en het opleiden van
mensen die ons team komen versterken, een tijdrovende klus is en veel aandacht en
denkkracht vraagt. Dit doen we heel erg graag. Zeker als we zien dat er genoeg
leerlingen en ouders zijn die dit waarderen en erover denken om volgend schooljaar
naar onze mooie school te komen!
Let op: Deze intentieverklaring is een ander formulier dan het
interesseformulier waarmee u aan kunt geven om op de hoogte te willen
blijven.
De intentieverklaring is bedoeld voor leerlingen van groep 7/klas 5 en van
groep 8/klas 6.

We hopen u met deze nieuwsbrief weer wat meer op de hoogte te hebben gebracht.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we die graag. Deze kunt u
richten aan Geesje van Hoof (g.vanhoof@udenscollege.nl) of Alwin Wiersma
(a.wiersma@udenscollege.nl)
Joyce, Alwin, Yvette, Esther en Geesje
~Ik zie rond in de wereld~
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