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ieuwsbrief Waldorf Uden,
vrijeschool voor vmbo-T, havo & vwo

Beste lezer,

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u uw interesse kenbaar heeft
gemaakt in Waldorf Uden, vrijeschool voor vmbo-T, havo & vwo. 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
❖ Proeflessen Waldorf Uden
❖ Terugblik:
o Klankbordgroep 14 januari
o Open dag 18 januari
o Inspiratieavond 21 januari
❖ Voortgang vacature
❖ Besluitvorming locatie laatste fase bereikt
❖ Voorstellen Nienke Nederveen
❖ Volgende inspiratieavonden
❖ Inschrijfdagen 3 t/m 5 maart

Proeflessen Waldorf Uden
Op woensdag 19 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur organiseren we een
proeflesmiddag voor leerlingen uit de 6e klas / groep 8. We willen onze mogelijk
toekomstige leerlingen een goed beeld geven van lessen op de vrije school. We
kunnen ze op dit moment nog geen kennis laten met de locatie, maar we willen ze
wel meer bieden dan we tot nu toe gedaan hebben om een idee te krijgen waar ze
voor kiezen. Daarom geven we deze middag een ambachtelijke kunstles en een
theoretische taalles. Inschrijven voor deze middag kan via deze link. U komt dan
terecht op onze website. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht via
waldorf@udenscollege.nl.
Voor de 5e klas / groep 7 organiseren we later dit schooljaar een soortgelijke
middag, waarschijnlijk in mei of juni. We hebben besloten n.a.v. de hoeveelheid
reacties tijdens de open dag, dat we de groep toch uit elkaar gaan halen, zodat de
schoolverlaters zich ook echt met elkaar kunnen verbinden die middag.

Terugblik
Klankbordgroep 14 januari
Dinsdag 14 januari heeft de onderwijsgroep van Waldorf Uden de eerste
bijeenkomst gehad met de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit een grote club
van enthousiaste ouders die ons initiatief een warm hart toe dragen en graag de
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armen uit de mouwen willen steken om ons te helpen bij het vormgeven van
Waldorf Uden. Het mooie van deze groep is dat al de betrokkenen over verschillende
kwaliteiten beschikken, die nu én in de toekomst van onschatbare waarde zullen
zijn voor onze school. Tijdens deze avond hebben we het prachtige nieuwe bord met
daarop de naam Waldorf Uden onthuld en zijn de meest uiteenlopende zaken de
revue gepasseerd en daar waar mogelijk al opgepakt, zoals bijvoorbeeld het
vormgeven van de folder voor de open dag, waarvoor dank aan Brigitte Timmers.
Een tweede bijeenkomst zal plaatsvinden na de inschrijfavonden in maart zodat we
gerichter kunnen kijken naar waar de hulp het hardste nodig is. De vrijeschool
biedt niet alleen betekenisvol onderwijs aan, maar heeft ook een sterk verbindend
karakter en daar is dit een prachtig voorbeeld van.
Open dag 18 januari
Wat zijn we overdonderd deze dag! We hadden op een goed aantal bezoekers
gehoopt en ons lokaal ingericht met tafels waaraan leerlingen een moodboard
konden maken of een biografie konden schrijven. We hadden werkstukken ter
inzage neergelegd en we hebben folders laten maken met daarin de belangrijkste
vragen en antwoorden over Waldorf Uden. Maar dat we halverwege de dag alweer
nieuwe folders moesten gaan printen, dat hadden we niet verwacht! We ontmoetten
veel toevallige passanten die positief het lokaal verlieten en veel geplande bezoekers
met extra vragen of die gewoon even weer contact wilden maken. We kijken er heel
voldaan op terug.
Inspiratieavond 21 januari
Een paar dagen later stond de tweede inspiratieavond gepland; ook hier was de
opkomst weer prima. Sprekers deze avond waren Floor-Anne van Vliet over koor en
muziek op de vrijeschool. Zij nam een deel van het schoolkoor van VBS de
Zevenster mee dat ons getrakteerd heeft op een deel van hun repertoire, waarin we
leerden waarom er op vrijescholen (meerstemmig of in canon) gezongen wordt.
Frans Schobbe was de tweede spreker van de avond. Hij nam ons direct mee in het
oudste verhaal dat ooit is teruggevonden. Vervolgens vertelde hij over het belang
van verhalen in het vrijeschoolonderwijs; het is niet slechts ter vermaak maar heeft
een sterk pedagogisch doel, namelijk het bevorderen en voeden van de ontwikkeling
van de kinderen.
Na afloop van deze twee sprekers hebben we nog ruimte gemaakt om vragen te
beantwoorden, waaronder de vraag over digiwijsheid: hoe geeft Waldorf Uden hier
aandacht aan? Antwoord daarop is dat we zeker digiwijsheid (digitale vaardigheden
en kennis over hoe om te gaan met apps en internet) gaan aanbieden. Dat hoort
thuis in een school die midden in de maatschappij staat. We zetten echter de
computer niet in elke les in. In het periodeonderwijs in de ochtend wordt in de regel
geschreven. Tijdens vaklessen is er wel ruimte voor. Het is echter geen doel maar
een middel.

Voortgang vacature
De vacature voor klassenleerkracht, die we voor de kerstvakantie online hebben
geplaatst, heeft een goed resultaat opgeleverd. Binnenkort worden de eerste
gesprekken gevoerd met de sollicitanten. We hebben zeer goede hoop dat het team
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door deze procedure aangevuld gaat worden met één of meerdere teamleden.
Langzaam maar zeker krijgt de school steeds meer vorm en inhoud. Mooi om te
merken dat e.e.a. organisch verloopt en ook de ruimte krijgt die het verdient!

Besluitvorming locatie laatste fase bereikt
In de afgelopen maanden heeft onze directeur-bestuurder Ad van Kemenade hard
gewerkt aan het verkrijgen van een locatie voor onze school. Inmiddels kunnen we
zeggen dat we in de laatste fase van besluitvorming terecht zijn gekomen. Hoewel
we de locatie daarmee nog niet weten, en haar daarom nog niet kunnen onthullen,
vinden we het wel fijn om alvast mee te delen dat er veel schot in de zaak zit en dit
naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een feit zal worden.

Voorstellen Nienke Nederveen
Bonjour!
“Apprendre devient un fabuleux voyage à la découverte du monde et de soi-même.”
Ik ben Nienke Nederveen en docent Frans op het Udens College.
Eén van mijn eerste leservaringen was tijdens een stage op de vrijeschool in
Eindhoven, 19 jaar geleden. Ik voelde meteen dat het vrijeschoolonderwijs bij me
paste, het was een heel mooie en leerzame ervaring. Ik ging daarna op
ontdekkingsreis en werkte op een MBO voor toerisme, een Daltonschool en nu
alweer tien jaar op het Udens College H/V. Ik werk(te) overal met heel veel plezier,
als docent Frans en mentor/ coach van leerlingen uit klas 1, 2 en 3 van VMBO-T,
HAVO en VWO en sinds dit jaar ook als docentcoach.
De vrijeschoolervaring bleef altijd een inspiratiebron en dat werd nog versterkt door
de enthousiaste verhalen van mijn man over zijn schooltijd op de vrijeschool. Ik ben
dan ook ontzettend blij dat Uden ook een middelbare vrijeschool zal krijgen én dat
ik daar Frans mag gaan geven. Toen enkele jaren geleden de eerste bijeenkomsten
over een mogelijke oprichting in Uden plaatsvonden, werd ik zo enthousiast dat ik
de opleiding vrijeschooldocent bovenbouw ben gaan doen. Ik leerde heel veel over de
antroposofie. Ook onderzocht ik hoe ik het (Franse taal) onderwijs nog inspirerender
kan maken, zodat leren een ‘fabuleux voyage’ wordt en we de wereld en onszelf
verder mogen ontdekken.
Ik ontdek de wereld trouwens graag figuurlijk, maar ook letterlijk. Ik houd van
reizen, La France, bien sûr, maar ik ben ook gek op Latijns-Amerika en deze zomer
ga ik met mijn man en kinderen op Interrail door Europa.
Verder houd ik van hardlopen, lezen, eten met vrienden, koken met groenten uit de
moestuin en paardrijden op IJslanders.
Ik kijk heel graag naar mensen, écht kijken, écht luisteren, ontmoeten.
Au revoir !
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Volgende inspiratieavonden
In februari en maart staat nog een tweetal inspiratieavonden op de agenda. Deze
avonden zijn bedoeld om jullie te ontmoeten en mee te nemen in de achtergrond van
vrijeschoolonderwijs en in het bijzonder onze visie hierop. Jullie zijn van harte
welkom.
18 februari: De puber op de vrijeschool en taalonderwijs
Sprekers: Elard Pijnaken (over de 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 jullie in
kunnen ontvangen. Jullie zijn welkom om 19.30 uur.

Inschrijfdagen 3 t/m 5 maart
Het is bijna zover! Het moment van inschrijven voor Waldorf Uden
komt steeds dichterbij. Op dinsdagavond (3 maart), woensdagmiddag
en -avond (4 maart) en donderdagavond (5 maart) zijn de
inschrijfdagen van het Udens College. Zet deze alvast in uw agenda.
We zullen aanwezig zijn met onze onderwijsgroep op de locatie
havo/vwo. We hopen natuurlijk op uw komst!
U schrijft zich naast bij Waldorf Uden ook in (als u dat wilt) bij het
Udens College h/v of vmbo-t. De dubbele inschrijving verzekert u van
een plek op het Udens College in het geval Waldorf Uden het
minimum aantal inschrijvingen niet behaalt.

We hopen u met deze nieuwsbrief weer 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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