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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
Inschrijfdagen 3 t/m 5 maart
Vrijwillige ouderbijdrage
Locatie bekend
Terugblik:
o Inspiratieavond 18 februari
o Proeflesmiddag 19 februari
❖ Missie en visie Waldorf Uden
❖ Voortgang vorming team
❖ Volgende inspiratieavond
❖
❖
❖
❖

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. Groep 8kinderen kunnen zich aanmelden voor de 7e klas (brugklas) Waldorf Uden; dat is
een heterogene klas voor vmbo-t, havo en vwo.
We zijn met onze onderwijsgroep op de locatie havo/vwo te vinden. Hier bent u van
harte welkom tijdens de inschrijfmomenten. Het adres is President Kennedylaan
22b in Uden.
Bij de inschrijving kunt u aangeven wat uw tweede keuze zou zijn op de sector
vmbo of sector havo/vwo, mocht Waldorf Uden niet voldoende inschrijvingen
behalen. De dubbele inschrijving verzekert u van een plek op het Udens College. Wij
doen er uiteraard alles aan om volgend jaar te kunnen starten en hopen op
voldoende inschrijvingen.
Indeling inschrijfdagen
Om wachttijden te voorkomen, zijn de basisscholen over deze drie avonden
verdeeld. De verdeling ziet u hieronder. Mocht u op ‘uw’ avond verhinderd zijn, kom
dan gerust op één van de andere avonden. De inschrijfmiddag is voor leerlingen van
alle scholen bedoeld.
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Dinsdag 3 maart: van 18.30 tot 20.30 uur
•
•
•
•

uit Uden: Bedir, Het Speleon, Vindingrijk, De Cirkel, De Tandem, De Maashorst
School
uit Boekel: Octopus, Regenboog en Uilenspiegel
uit Volkel: De Vlieger
en leerlingen uit Venhorst en Grave.

Woensdag 4 maart: van 18.30 tot 20.30 uur
•
•
•

uit Uden: Aventurijn, De Klimboom, Marimba, ’t Mulderke, Camelot, De Wijde
Wereld, De Sterrenkijker
uit Odiliapeel: Den Dijk
en de leerlingen uit Mill, Langenboom, Wilbertoord, Schaijk en Reek.

Donderdag 5 maart: van 18.30 tot 20.30 uur
•
•
•
•

uit Uden: De Palster, Kindplein ’t Centrum (Voorheen Paulus), IKC Raam, De
Vlonder, De Zevenster
uit Zeeland: ’t Oventje, De Vlasgaard en De Wizzert
uit Nistelrode: ’t Maxend en De Beekgraaf
en de leerlingen uit Vorstenbosch, Erp, Mariaheide en Veghel.

Woensdag 4 maart: van 15.30 tot 17.30 uur
Voor leerlingen van alle scholen, ook van buiten de regio Uden, die daarom niet
ingedeeld zijn op een specifieke dag.
Wij hechten waarde aan een inschrijving tijdens deze week maar mocht u toch
verhinderd zijn in de eerste week van maart en u wilt uw kind graag inschrijven,
dan kunt u hiervoor een afspraak maken.
De link naar het inschrijfformulier vindt u hier.

Vrijwillige ouderbijdrage
Op het bovengenoemde inschrijfformulier staat de hoogte van de reguliere vrijwillige
ouderbijdrage vermeld. Voor Waldorf Uden ziet die er echter anders uit.
De overheidsbijdrage biedt middelbare scholen momenteel voldoende om leerlingen
een diploma te laten halen. Vrijescholen werken vanuit de visie dat een kind meer
verdient dan enkel het diploma zoals omschreven in onze missie en visie (verder in
deze nieuwsbrief). Dat betekent dat zowel leraren als ouders een financiële bijdrage
leveren aan ons onderwijs. Leraren door genoegen te nemen met een gemiddeld
salaris, in tegenstelling tot collega-docenten elders in het land die met vergelijkbare
taken in een hogere salarisschaal zitten; ouders door een (vrijwillige) ouderbijdrage
te leveren van 450 euro per kind per schooljaar. Dit geld wordt besteed aan al die
extra dingen die het vrijeschoolonderwijs zo de moeite waard maken. Te denken valt
aan:
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-

-

Creatieve uren vinden plaats in halve klassen waardoor er meer aandacht en
begeleiding mogelijk is voor elk kind.
Werkweken en excursies zoals brugklaskamp, theaterweek, museumbezoek
We maken gebruiken van natuurlijke en kwalitatief goede materialen. We
kiezen bewust voor deze materialen omdat we erin geloven dat het
natuurlijke karakter van de materialen doorwerkt in het ontwikkeling van het
kind dat daarmee de natuurlijke oorsprong leert te respecteren.
Geld dat overblijft, komt in een fonds terecht waar ouders met beperkte
middelen aanspraak op kunnen maken.

De concrete invulling van het te besteden bedrag moet in de loop van onze
opstartfase nog duidelijker worden.

Locatie bekend
Tijdens de laatste inspiratieavond heeft onze directeur-bestuurder Ad van
Kemenade bekend gemaakt er een locatie is gevonden voor Waldorf Uden vanaf
augustus 2020. Dat betekent dat de voorwaarde ‘locatie’ geen belemmerende factor
meer kan zijn voor het wel of niet starten van Waldorf Uden. Zodra de
communicatie met de directbetrokkenen rond is, kunnen wij op 3 maart de precieze
locatie kenbaar maken.
Nu hebben we alles goed voorbereid om de school van start te laten gaan! Op naar
de inschrijfdagen!

Terugblik
Inspiratieavond 18 februari
Afgelopen dinsdag hebben we weer een waardevolle avond beleefd. Tijdens deze
derde inspiratieavond mochten we enthousiaste ouders ontmoeten die samen met
ons geluisterd hebben naar Elard Pijnaken die ons meenam in de wereld van de
puber. Vanuit het antroposofisch mensbeeld heeft Elard deze wervelende levensfase
verder uitgelicht, om vervolgens dieper in te gaan op de ontwikkeling van pubers en
hoe de opbouw van de lesstof per leerjaar daar aan kan bijdragen. De tweede
spreekster, Jeanneke Brosky, heeft dit zeer goed weten te verduidelijken door het
leerplan Nederlands toe te lichten. Zowel de periodes als de vaklessen zijn
inhoudelijk aan bod gekomen en daarmee heeft ze goed uit kunnen leggen waarom
de periodes zo anders zijn dan de vaklessen en waarom je beide vormen nodig hebt
om het hoofd, hart en handen goed aan te spreken.
Proeflesmiddag 19 februari
Tijdens de proeflesmiddag hebben we 28 enthousiaste kinderen mogen ontmoeten
bij VBS de Zevenster. Ze kwamen binnen, wel of niet afgezet door hun ouders, die
eigenlijk direct weer mochten vertrekken; deze middag was alleen voor de kinderen.
We hebben de groep in tweeën opgesplitst en met twee ongeveer gelijke groepen zijn
we gaan werken met mergelsteen onder leiding van Stijn Bles en hebben we een
Franse les gevolgd bij Nienke Nederveen. Alhoewel het spannend was voor zo’n
beetje iedereen (ook de docenten! Het is toch de eerste keer…) was het ijs ook zo
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gebroken en waren de kinderen lekker aan het werk. Blije snoetjes tijdens de pauze,
nog even wat ideeën en tips opgehaald bij de kinderen over hun wensen voor
aankleding van de locatie, en enthousiaste reacties achteraf. Al met al een fijne
middag!

Missie en visie Waldorf Uden
Bij een school hoort een streven, waarom willen we deze schoolstroom en waarom
ziet deze er zo uit? Dat staat beschreven in onze missie en visie. We werken deze
later nog uit met meer strategische punten op basis waarvan we de school gaan
vormgeven.
Missie
"Vanuit een vertrouwde omgeving, en midden in de maatschappij, werken we
aan het ontluiken van wie we in aanleg zijn".
Visie
•

•

•
•

•

•
•

•

Waldorf Uden gaat ervanuit dat je als kind met meer leert dan alleen je
hoofd. Wij vinden hart èn handen net zo belangrijk. Daarom besteden we
evenveel aandacht aan het cognitieve als het kunstzinnige en het sociale.
We willen leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen tot zelfstandig
denkende en vrije mensen en daarmee betekenis geven aan de maatschappij
waar zij aan deel zullen nemen in plaats van dat we leerlingen vormen naar
waar een maatschappij om vraagt. De maatschappij, die creëer jij.
In het onderwijs dat we aanbieden houden we rekening met de
ontwikkelingsfases waarin de leerlingen zich bevinden.
We zien het vrijeschoolonderwijs als onderdeel van het leven. Wat een leerling
op school doet, is voor thuis vanzelfsprekend en andersom. Als onderdeel van
de persoonsvorming horen ouders er voor ons vanzelfsprekend bij.
We willen veiligheid bieden door structuur te creëren. Dit doen we door
dagelijks eenzelfde opbouw aan te bieden met dagopening, periodeonderwijs
en kunstzinnig onderwijs in de middag.
Op jaarlijkse basis volgen we de seizoenen en hechten we waarde aan onze
eigen tradities waardoor saamhorigheid en overzicht ontstaat.
Op Waldorf Uden zijn we ons bewust van de generaties na ons en hechten we
waarde aan zorg voor de aarde waarop we leven.
We laten ons inspireren door een citaat van Winston Churchill: ‘We shape
our buildings, thereafter they shape us’. Als je aandacht hebt voor je
omgeving, waarin je in leeft, heb je aandacht voor jezelf en de ander.
We willen midden in de maatschappij staan omdat we onze kinderen willen
leren dat verbinding leidt tot zingeving.
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Voortgang vorming team
In de week van 10 februari hebben we gesprekken gevoerd met acht kandidaten
voor onze vacature. We hebben de luxe gehad om met al deze kandidaten kennis te
kunnen maken en daardoor hebben we een goede selectie kunnen maken voor de
tweede gesprekken. De geselecteerde kandidaten spreken we op korte termijn, zodat
we in maart ook het team waarmee we de school gaan starten zo goed als compleet
hebben.

Volgende inspiratieavond
In maart staat nog één inspiratieavond 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.
17 maart:

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

De locatie van deze avond 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.

Nu wordt het spannend. We hebben alles goed voorbereid en geregeld, het hangt nu
af van het aantal inschrijvingen of Waldorf Uden gaat starten. We streven ernaar
om u snel na de inschrijfdagen op de hoogte te stellen van het aantal inschrijvingen
en het besluit dat daarmee samenhangt.
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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