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Biologische slagerij
De Groene Weg Nijmegen

Het adres voor al uw biologisch vlees en 
vleeswaren, barbecue, levering aan horeca 

instellingen en kookscholen. 

Kom gerust eens langs en laat u verrassen!

De Groene Weg slagerij Bas Derksen 
Groenestraat 189 | 6531 HE Nijmegen 
T: 024 355 50 60 | F: 024 350 11 20
nijmegen@degroeneweg.nl | nijmegen.degroeneweg.nl 

VOLG ONS!
@de_groeneweg  

De Groene Weg slagerij Bas Derksen

www.Heemhuys.nl

Jacobine Mülschlegel
Opaalstraat 170, Nijmegen

T: 024 - 350 53 43 
E: opaaltje@heemhuys.nl

 

 

Door ouders meer 
zekerheid te bieden, 
hebben ook de 
kinderen meer rust.

Gastouderopvang

Opaaltje 
bestaat 10 jaar!
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Opaaltje 
kleinschalig

kinderdagverblijf...

...nog enkele plaatsen 
vrij in de loop van 2020

Jacobine Mulschlegel en 
Catherine van Pol

Heyendaalseweg 205, Brakkenstein
tel. 06-19892491
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de 
Caty’s

Lot Etty
T 06•26•500•416
E info@decatys.nl
W www.decatys.nl

Wilt u zelf ook wel eens rustig
van uw feest of etentje kunnen genieten?

Dan is het tijd voor de Caty’s,
voor al uw catering wensen!

Femke Klein – Kunstzinnig Therapeut Beeldend
Jan Willem Passtraat 59, 6525 CN Nijmegen
024-8480319, therapieweek@outlook.com 

Kijk voor kunstzinnige therapie, therapiegroepen, 
therapieweken en cursussen op www.therapieweek.nl

He
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Kunstzinnige Therapie Beeldend
voor kinderen en volwassenen

Heeft je kind of heb jij last van een lichamelijke ziekte, 
psychische klachten, problemen op school, thuis of werk, 
of heb je levensvragen? 

Met gesprekken en kunstzinnige oefeningen help ik jou 
of je kind hier grip op te krijgen en weer gezond verder 
te kunnen. 

Kijk voor informatie op www.therapieweek.nl/therapiesessies
en neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek!

                                 

  De therapie wordt deels vergoed vanuit de  

                               aanvullende verzekering. 
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Schoolkrant Vrijescholen Nijmegen
Branding

Lente 2020

In deze Branding...  

  1  Omslag            Lieve klas 7F

  5 Hallo: Hart voor de zaak   Frans Schobbe

  6 Hart voor het onderwijs   Jacco Schouw

  8 Kunst aan de muur    Frans Schobbe

10 Carnaval foto’s    Norbert Voskens

12 Speksteen en mergel   Frans Schobbe

13 Klassewerk: Natuurkunde in de 6e klas  Jean-Pierre van Groeningen

14 Gespot Meander    Tommy KGC

15 Onderweg    Jacco Schouw  

16 Werk uit de klas          Kleuterklas Bea 

17  Zin in de lente    Jacco Schouw

18 De 32: Vertelstof in de kleuterklas  Frans Schobbe  

22 Concerten in de Vereeniging   Nieuws uit Nijmegen   

27  ‘Hard en moet’ of ‘hart en moed’?  Peter van Oosten 

28 Dag van de Franse taal   Tessa Chatrou

30  Grease foto’s    Monique Goris

32 Boeksels     Klas 8A 

34 Gespot KGC    Tommy KGC

35 Bordtekenen, magie op het zwarte vlak Frans Schobbe

40  Strip     Rifka klas 9F

42  Valentijnsbriefjes    Leerlingen KGC

48 Strip     Merleijn 6B 

             

          

Redactie
Anne-Marie Lucker, Christine 
Monten, Monique Goris, Hannah 
Berns, Jacco Schouw, Colet Falke 
(ouders), Frans Schobbe (docent 
Meander), Mayke Oakes (docente 
KGC).

 

Advertenties & lay out
Colet Falke en Hannah Berns
opmaakbranding@gmail.com
Deadline advertenties: 
10 mei 2020   

Oplage
1200 stuks

Colofon

De Branding is het tijdschrift van en voor Meander vrijeschool voor basisonderwijs en het Karel de 
Grote College, Regionale School voor Voortgezet Onderwijs. De Branding verschijnt vier keer per 
jaar in elk seizoen en is een platform voor ouders, leerlingen, leerkrachten en belangstellenden.

Tarieven advertenties 
hele pagina (16 x 23 cm) € 100,00
halve pagina (16 x 11 cm) € 50,00
1/4 pagina (8 x 11 cm) € 25,00

Tarieven zijn per nummer.
Factuur wordt één keer per jaar,
in de zomer verstuurd.

Meander vrijeschool voor basisonderwijs
Celebesstraat 12, 6524 KE Nijmegen 
024-360 03 56 
www.vrijeschoolmeander.nl

Karel de Grote College scholengemeenschap 
voor voortgezet vrijeschoolonderwijs
Wilhelminasingel 13-15, 6524 AJ Nijmegen 
024-382 04 60 www.kgcnijmegen.nl

Karel de Grote College
Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

De Branding in 2019-2020 

Deadline Verschijning
27 sept 22 okt Herfst
22 nov 17 dec Winter
21 feb 10 mrt Lente
22 mei 23 juni Zomer

Redactieadres:
redactie@branding-nijmegen.nl
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Leerplan avonden:  
het ijzer smeden als het heet is 
 
Op 8 en 15 april moet je even noteren. Dan komt 
gastspreker Frans Lutters vertellen over het 
leerplan van de vrijeschool. Frans is een leraar 
met ervaring op de Basisschool en de Middelbare 
school. Hij kan uit eigen ervaring veel vertellen 
over de samenhang tussen leerplan en 
ontwikkelingsfasen van kind en puber.  
Zeer aan te bevelen! 
Aanvang van beide avondvoordrachten: 19.30 u. 
Locatie: Meander, Celebesstraat 12 
Kosten: € 12,50 per avond 
Aanmelden: info@vavoo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schildercursus 
Creatief en informatief 
 
In het voorjaar kun je een creatieve en vooral 
leerzame cursus volgen bij Frans Schobbe. Hij 
leert je verschillende schildertechnieken zoals we 
die op de vrijeschool toepassen.  
Vijf avonden waarin veel wordt geschilderd en je 
informatie krijgt over het leerplan, de 
pedagogische functie van het schilderen en welke 
therapeutische functies het kan hebben. 
Data: 13, 20, 27 mei en 3, 10 juni 2020 
locatie: Vrije School Meander Celebesstraat 12 
tijd: 19.30 tot 22.00 u 
kosten: € 60,00 (inclusief alle materialen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrije Academie voor Ouders en Opvoeders 

Agenda voorjaar 2020 

Advertenties
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Hallo: Hart voor de zaak

Door Frans Schobbe

Het thema van deze Branding is hart, in de drieslag hoofd, hart en handen. De 
oude Egyptenaren hadden een speciale relatie met het hart. Voor hen was het 
hart ‘de harde schijf voor het leven’. Alles wat een mens deed, dacht, voelde en 
beleefde werd daarin opgeslagen. Als je overleden was ging je met je hart in 
de hand naar ‘de zaal van de kosmische orde’ en daar werd je hart op de proef 
gesteld met de vraag: heb je een goed leven geleid? Als je hart alle proeven 
doorstond dan slaagde je voor het eindexamen ‘entree tot het hiernamaals’. 
In het mensbeeld van de Egyptenaren was je hart niet een machine die bloed 
rondpompt maar een vitaal IK-orgaan waarin je hele persoonlijkheid en je 
geheugen een plaats vinden. Je hart voelt met jou en de wereld mee. En in onze 
zegswijzen en spreekwoorden klinkt die oude visie nog hier en daar door: volg 
je hart, hart voor de zaak hebben, het doet pijn aan mijn hart, een gouden hart 
hebben, een hart van steen en zo verder.

In dit nummer gaat het over hart voor onderwijs. En dat is in tijden van 
massaal lerarenprotest een actueel thema. Hart voor de school hebben gaat 
over betrokkenheid, ook een zaak van het hart. De 32 gaat deze keer over 
sprookjes in de kleuterklas en wat mij vooral opviel tijdens het interview met de 
kleuterjuffen en meesters was hun betrokkenheid bij kind en sprookjes. Met hart 
en ziel van verhalen houden, en weten wanneer je kinderen welk verhaal nodig 
hebben om te groeien. Dat is wat ik zag. En als ik weet dat ze Grease gaan spelen 
op het KGC dan weet ik zeker dat er heel wat harten sneller gaan kloppen: 
van de jongens en meisjes die meespelen maar ook van alle ouders die zich 
nostalgisch laten meevoeren op de romantische liedjes van die succesmusical.
Da’s voedsel voor het hart.
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Hart voor het onderwijs

Wel of niet meedoen
Docenten van Meander hebben met zijn allen meegedaan met alle 
stakingsdagen. Op het Karel de Grote College deed een minderheid 
mee. Die verschillen zie je bij meer vrijescholen. Er zijn docenten die 
hun recht om te staken willen gebruiken maar er zijn ook docenten die 
staken geen zinvolle manier vinden om een verandering binnen het 
onderwijs te bewerkstelligen, bijvoorbeeld omdat de gemiste lessen 
alsnog moeten worden gegeven en dit de werkdruk weer niet ten 
goede komt. 

Marijke Bogers, docent op Meander, deed wel mee met de stakingen 
maar vooral om solidair te zijn met de stakende collega’s: “De 
stakingen gaan vooral over geld en werkdrukverlaging. Hoewel ik vind 
dat de beloning voor docenten in de onderbouw gelijk mag zijn aan 
die van docenten in de bovenbouw ontbreekt het voor mij vooral aan 
een goede visie op het onderwijs. Dat is niet simpelweg op te lossen 
door er meer geld bij te doen.”

Eisen
Minder werkdruk en meer salaris zijn de twee belangrijkste eisen van 
de stakers die steeds in de media worden genoemd. De werkdruk 
was ook voor Mayke Oakes, docent op het Karel de Grote College, een 
reden om mee te staken: “Door verkeerde keuzes en bezuinigingen 
is er inderdaad een ongezond hoge werkdruk.” Voor Frans Schobbe, 
docent op Meander is meer salaris een deel van de oplossing: “Voor 
mij gaan de stakingen over de noodzakelijke herwaardering van ons 
beroep. Wij zijn de belangrijkste schakel tussen kind, ouder en wereld 
en de garantie voor een welopgevoede en geschoolde generatie 
na ons. Het vak heeft elke vorm van maatschappelijke waardering 

verloren, de salarissen zijn decennialang bevroren en we zijn 
continu bestookt met bezuinigingen en nieuwe eisen. Dus bij 
die 4,5 % die we nu gekregen hebben moet nog eens 5,5% 
om het recht te zetten. Want waardering wordt gemeten met 
salarisschaal.”

Gebrek aan visie
Over de werkdruk en het salaris wordt nog altijd onderhandeld 
tussen de stakers, bonden en politiek. Hoewel deze twee zaken 
concreet genoeg lijken om snel tot een akkoord te kunnen 
komen, is het maar de vraag of de fundamentele problemen in 
het onderwijs hiermee worden opgelost. Voor Marijke Bogers zou 
het moeten beginnen met een gezonde visie op het onderwijs, 
die nu ontbreekt. “De focus op geld en efficiëntie zijn redenen dat 
we nu in deze situatie zitten. Er moet een herwaardering komen 
voor het beroep van leerkracht, een beroep waarvoor je als het 
goed is met je hart kiest. Een goede visie voor de lange termijn, 
daar is behoefte aan. Een visie die ook voortkomt uit de praktijk 
en niet alleen achter een bureau is bedacht. Hoe willen wij dat 
onze kinderen opgroeien en wat vragen wij daarin van ze? Daar 
zou het nu over moeten gaan.”

Creatief staken
Docenten zijn op de stakingsdagen naar het Malieveld in Den 
Haag gegaan of naar bijeenkomsten in andere steden. Er waren er 
ook die thuis gingen werken, klusjes doen op school of hun lessen 
wel door lieten gaan. Vrijescholen door het land gaven soms nog 
op een ‘alternatieve’ wijze vorm aan de stakingen. Zo gingen de 
Zwolse onderbouwscholen Ridder Joris en Michaëlschool begin 

Dichte scholen, demonstrerende leerkrachten en ouders die opvang moesten 
zien te regelen voor hun kinderen. Op 30 en 31 januari staakten leerkrachten 
uit het primair en voortgezet onderwijs opnieuw voor minder werkdruk en 
meer salaris. Hoe werd er op vrijescholen gestaakt? En waar gaan de stakingen 
over voor de docenten?

Door Jacco Schouw



7 7 

november 2019 ieder afwisselend één dag dicht, maar stonden 
de leerkrachten die dag niet op het Malieveld maar juist voor de 
klas in de school die wel open was. Dus twee juffen of meesters 
op dertig leerlingen in plaats van één. De docenten wilden wel 
iets doen met de stakingen maar niet weer naar het Malieveld, 
daarom hebben ze het omgedraaid en zijn ze gaan werken op de 
manier die ze graag zouden willen: met een betere bezetting in 
de klas.

De onderbouw van vrijeschool Utrecht deed ook mee aan de 
stakingsdag van 6 november 2019. Omdat je met een dichte 
school weinig van je kunt laten horen besloot het lerarenteam 
samen met ouders en kinderen een dag eerder op het schoolplein 
een staaklied te zingen. Het lied opent met “Wat zou het fijn zijn, 
prioriteit zijn, erkenning voor de prachtigste taak.” De tekst werd 
geschreven door juf Mieke Haring in de hoop dat het lied een 
originele manier is om mensen te raken. Ze vond deze manier om 
de staking te beginnen passend bij het onderwijs dat ze geeft, 
waarin veel gebruik wordt gemaakt van kunst en muziek. Het 
vervolg van het lied is duidelijk over de problemen die worden 
ervaren: “Bomvolle klassen, zou het nog passen, niemand valt in, 
de klas wordt verdeeld. Stress en vermoeidheid, de kwaliteit lijdt, 
dat is wat er nu speelt.” Door het lied gezamenlijk te zingen werd 
duidelijk dat niet alleen de leraren zich zorgen maken maar ook 
de ouders de ernst van de stakingen inzien.

Bronnen: www.destentor.nl, www.rtvutrecht.nl
Foto: RTV Utrecht, Elisa van der Vlist
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Kunst aan de muur:  
Romeinse iconen

Normaal kun je een vrijeschool klaslokaal herkennen aan de kleuren van de muren. Op de Celebesstraat is 
ervoor gekozen de muren neutraal in een zandig wit te schilderen. Maar stap voor stap krijgt elk lokaal een 
eigen muurschildering. Elke vakantie wordt er aan gewerkt door meester Frans.

Door Frans Schobbe

In de zomervakantie van 2018 startte het meerjarenproject 
in alle stilte op. Niemand wist ervan en pas na de vakantie 
zagen de collega’s het eerste resultaat.

De stille start
Het begon met een muurschildering in het lokaal beneden 
in de uiterste hoek naast de administratie. Er kwam een 
hele muur vrij in het klaslokaal van de 6e klas. De Romeinse 
geschiedenis is daar het centrale thema en beroemde 
Romeinse gebouwen werden het uitgangspunt. De keuze 
viel op het Colosseum, het Senaatsgebouw, de triomfboog 
van Constantijn en het Pantheon.

Colosseum
Het Colosseum is een bouwwerk dat tussen 74 en 80 na 
Christus werd gebouwd onder de keizers Vespasianus en 
zijn zoon Titus. Het is een icoon voor het oude Rome en de 
geschiedenis ervan is nauw verbonden met gladiatoren. 
Over het bekende ‘brood en spelen’ wordt in de zesde klas 
ruimschoots verteld. 

Het Senaatsgebouw 
Dit gebouw is gedurende eeuwen in gebruik geweest als 
katholieke kerk en bleef daardoor gaaf bewaard. Het is 
belangrijk om de geschiedenis van republiek naar keizerrijk 
te beschrijven in de geschiedenislessen.
 
Triomfboog van Constantijn 
Deze is gekozen omdat triomfbogen een typisch Romeinse 
verschijnsel zijn en horen bij de militaire geschiedenis 
van het rijk. Het pantheon is een wonder van technisch 
vernuft met zijn enorme koepel en rond binnenruimte. 
De zuilen aan de voorkant zijn uit één stuk graniet 
gehouwen en komen uit Egypte. Om die te verplaatsen 

was een megaproject. Het gebouw laat de hoge graad van 
technisch kunnen zien dat de Romeinen bezaten en ook 
hun talent om te organiseren.

Maison carrée
In het klaslokaal van de andere zesde klas (tegenover de 
lerarenkamer. Daar koos ik voor het thema keizer Augustus 
in combinatie met de gaafst bewaarde tempel die in het 
Franse Nimes staat. Het wordt tegenwoordig het maison 
carrée genoemd en hij is gebouwd in 16 voor Christus 
in opdracht van Marcus Vipsanius Agrippa. De tempel 
was gewijd aan zijn beide zonen, Gaius en Lucius Caesar, 
overigens niet te verwarren met de beroemde Romeinse 
keizer Gaius Julius Caesar. Anders dan bij vele andere 
Romeinse heiligdommen het geval was, heeft deze tempel 
de tand des tijds goed doorstaan.  Agrippa was een vriend 
en toegewijd dienaar van keizer Augustus en hij was ook 
verantwoordelijk voor de bouw van het eerste pantheon. 
Dat er nu staat is het derde. Voor het tempeltje zette ik 
een bekend keizerbeeld van Augustus in karakteristieke 
houding. En achter de vleugel van het schoolbord maakte 
ik een verrassing: het woord Rome in Romeinse kapitalen. 
Dat kun je alleen zien als het bord wordt dichtgeklapt. 

En verder
In de beide vijfde klaslokalen zijn de schilderingen 
inmiddels ook af en in de vierde klas is het project bijna 
voltooid, dan volgt de andere vierde. Daarna werk ik in elke 
vakantie omlaag naar drie, twee, een en daarna wellicht 
ook de kleuterlokalen, als daar plaats is. In de volgende 
Branding zal ik over die in de beide vijfde klassen wat meer 
informatie geven.
Loop gerust eens binnen na schooltijd om de schilderingen 
te bekijken, je kunt ze namelijk niet zien vanuit de gangen.

Techniek 
Voor de schilderingen maak ik gebruik van een soortgelijke 
techniek als waarmee we op school werken: aquarel in 
een sluiertechniek. Dat betekent dat er meerdere lagen 
over elkaar worden geschilderd met lichte aquarelverf. 
De verf mengde ik met een bindmiddel dat meteen ook 
bescherming biedt en een lichte glans geeft. 
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Carnaval 2020

Foto’s: Norbert Voskens
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Speksteen en mergel

Mineralogie gaat over gesteenten en mineralen. Over keien en mooie steentjes. Over de 
aarde en het grote avontuur dat onze planeet is. Waar niets onbeweeglijk is ook al lijkt 
dat wel zo. In werkelijkheid is alles voortdurend in een cyclische beweging rond aan het 
gaan. Daarom staat er ook een zinnetje in de ochtendspreuk vanaf de vierde klas dat luidt: 
‘waarin de stenen rusten.’ Dat klopt omdat gesteenten en stenen zich altijd ergens in een 
cyclus bevinden en ze soms een tijdje mogen rusten in een berg of vitrinekast.

En terwijl we tijdens de periodetijd tussen half negen en half elf diep de aarde in onze 
verbeelding indoken om kostbare stenen te vinden kwamen de stenen op andere 
momenten ook echt langs. Op donderdag werkte juf Ria met speksteen met de helft 
van de klas. Speksteen is een heerlijk materiaal om te leren vormgeven. Zachte steen 
makkelijk te bewerken en na een goede polijstsessie glanst het materiaal als het beste 
marmer.  

En tegelijk mocht de andere helft van de klas werken met een fors brok mergel.  Een 
gesteente dat voelt als geperst zand. Korrelig en zachtgeel van kleur. We kennen het in 
Nederland van de mergelgroeves in de omgeving van Maastricht. Het is een zeer zachte 
kalksteensoort die je zelfs met je nagels kunt bewerken. Elke leerling kreeg een fors brok 
met de opdracht er een hoofd van te maken. Geen geringe opgave voor een twaalfjarige 
omdat je bij het bewerken van steen nooit meer terug krijgt wat je hebt weg gehaald. Dat 
kennen ze niet van het boetseren waar je altijd weer kunt herstellen wat is mis gegaan.

Zo kwamen mineralogie en handenarbeid even heel mooi samen.

Soms komen dingen mooi samen en dan moet je opletten. Het 
gebeurde bijvoorbeeld toen 6B mineralogie had, de weken voor de 
krokusvakantie. 

Door Frans Schobbe
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Klassewerk: Natuurkunde  
in de 6e klas

Zelden staat bij een proef vooraf vast wat er het resultaat van moet zijn. Het gaat om wat de 
leerling aan de proef waarneemt en ervaart, niet om de theorie achter de proef. Dat laatste 
kan het resultaat zijn van een door leerlingen uitgevoerd onderzoekje. De thema’s die in de 
periode Natuurkunde voorbij kwamen zijn ook van dien aard: containerbegrippen van het 
alledaagse zoals licht, geluid, warmte, kleur, magnetisme en elektriciteit. En bij elk proefje 
stelden we ons steeds dezelfde drie vragen: wat heb ik nodig voor deze proef? Wat doe ik? 
En wat zie ik? 

Tijdens de periode-lessen natuurkunde is het streven om bij iedere leerling interesse 
en belangstelling voor de wereld te ontwikkelen en dat gecombineerd met een eigen 
ordeelsvermogen. Iedere leerling doet in kleine groepjes waarnemingen, oefent de eigen 
oordeelsvorming en inzicht. Elke leerling werkt dit uit in het periodeschrift. Een mooi 
traject om zelfvertrouwen te krijgen in beleving en waarneming. Van deze individuele 
periodeschriften natuurkunde in klas 6A enkele voorbeelden. 

In klas 6 gaat het bij het vak natuurkunde om het waarnemen van verschijnselen en het tot bewustzijn 
brengen van gevoelens en gedachten die hierbij gewekt worden. Daarom worden de proefjes eenvoudig 
gehouden en wordt aangesloten bij alledaagse ervaringen.

Door Jean Pierre van Groeningen
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Gespot

Weet jij het?

Beschrijf zo precies mogelijk waar jij denkt dat deze foto genomen is (of maak er 
zelf een fotootje van) en stuur de oplossing vóór 8 april naar redactie@branding-
nijmegen.nl. Je mag ook een briefje in de brievenbus van de Branding op school 
doen. Na  15 april ligt de prijs voor de winnaar bij de receptie. 
Mjam!

Maak kans op een smakelijke PRIJS!

Foto: Tommy KGC
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Onderweg

Kinderen van de Meander vinden elke dag hun weg van 
huis naar school en weer terug. Ze komen van heinde 
en verre. Ieder in hun eigen unieke en tegelijkertijd zo 
herkenbare wereld. In iedere Branding een kort interview 
met een mens dat onderweg is te worden wie het is.

Door Jacco Schouw

Hoe heet je en hoe oud ben je?

Ik ben Mayte. Ik ben 5 en al bijna 6! Ik zit in de kleuterklas. 

Welke juf of meester heb je? 
Juf Marijke. En op maandag en woensdag juf Eva. 

Waar woon je? 
Ik woon in Berg en Dal. Niet alleen. Met mama, papa, Joël en Aran. En 
poes Minette. We wonen boven op de berg. Ik kan al zelf helemaal 
naar boven fietsen want ik heb 3 versnellingen. 

Met wie speel je graag in de klas? 
Met Muriël, Hannah en Noor. 

Op welke plek speel je graag? 
In het bovenhuisje in de klas. Dan spelen we vadertje en moedertje. En 
doktertje, dan doen we schorten aan en verpleegstersmutsen op. 

Wat eet je het liefst en wat vind je niet lekker? 
Ik vind friet, pannenkoeken en poffertjes het lekkerst. Ik lust geen rode 
kool. 

Wat wil je later worden? 
Mama. Ik speel heel vaak met mijn poppen.

Voor de volgende edities zoeken we een 4e en 6e 
klasser. Vindt jouw kind het leuk om bevraagd 
en gefotografeerd te worden? Stuur een e-mail 

naar redactie@branding-nijmegen.nl
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Werk uit de klas

Uit de kleuterklas van juf Bea
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Zin in de lente

Al dagen bivakkeer ik in mijn slaapkamer met dichte 
gordijnen. Een stevige bronchitis en hoge koorts hebben 
mij aan bed gekluisterd. Buiten jaagt een koude wind 
regendruppels tegen de ruiten. Door mijn kortademigheid 
werkt mijn hart harder dan normaal en ben ik te onrustig om 
te slapen. Een boek lezen of met mijn telefoon bezig zijn gaat 
niet: een flinke hoofdpijn zorgt ervoor dat ik de buitenwereld 
nauwelijks kan verdragen. Maar als er om me heen weinig 
gebeurt dan dienen allerlei zaken in mijn hoofd zich aan, 
de auto heeft een APK nodig en wat moet er nog allemaal 
gebeuren op mijn werk? 

Ik zucht, wat is het moeilijk om dagen binnen te moeten 
blijven en alleen te zijn met je gedachten. Ik verlang naar 
de lente, kom maar op met die geurende bloesems en het 
gegons van bijen en hommels.

De zon breekt door de wolken en een straaltje licht valt op het 
bed. Schaduwen van de appelboom voor het huis tekenen 
zich af op de gordijnen. Ik kijk naar buiten. In eerste instantie 
lijkt de boom helemaal kaal maar als je goed kijkt zie je dat er 
al bloemknoppen aan de takken zitten, wachtend op hun tijd 
om open te gaan. Terwijl ik weer onder de dekens zak mijmer 
ik over het cyclische karakter van de natuur en gezondheid 
en ziekte. Er verdwijnt iets, het is allemaal even bar en boos 
maar tegelijkertijd is onder de oppervlakte alweer iets nieuws 
aan het ontstaan. De gedachte fleurt me een beetje op: ik voel 
me nu slap en weerloos maar de koorts is ook dingen in mijn 
lichaam aan het opruimen waardoor ik straks de buitenwereld 
weer met frisse moed kan betreden. 
Drie maanden geleden, op het hoogtepunt van de herfst, 
is mijn vader overleden. Ik mis hem en rouw om wat er niet 
meer terugkomt. Toch krijg ik ook zin om weer vooruit te gaan 
kijken. Allereerst moeten zijn spullen worden opgeruimd. Wat 
neem ik mee en wat niet? Wat is er blijvend en hoe zal het 
daarmee verder gaan?

Zachtjes gaat de slaapkamerdeur open en mijn dochtertje 
Mayte komt binnen. Vol eerbied schuifelt ze naar het hoopje 
papa in bed met een prachtige tekening die ze vandaag in 
de kleuterklas voor me heeft gemaakt. Ik geef haar een dikke 
knuffel en zet de tekening naast mijn bed. Ze loopt de kamer 
uit. Ik kijk haar na, wat wordt ze groot! Ik kan niet wachten tot 
ze weer buiten speelt in de lentezon en komt vragen of ze haar 
jas uit mag omdat ze het warm heeft.

Door Jacco Schouw
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Sprookjes zijn, zoals dat in vrijeschooljargon heet, voedsel voor de ziel. Een 
belangrijke vraag is dan vanaf welke leeftijd je die kinderziel gaat voeden met 
die beeldenrijkdom. In ontwikkelingsperspectief zijn kleuters, of misschien 
exacter uitgedrukt kinderen vóór de tandenwisseling, nog niet toe aan die 
voeding. Wat vertellen kleuterleidsters en leiders dan wel? 
Met die vraag ging ik in gesprek met mijn collega’s van de kleuterafdeling.

Door Frans Schobbe

Sprookjes van Grimm of niet?
Van heel lang geleden wist ik van het bestaan van een lijst met sprookjes van Grimm die 
verteld worden in de kleuterklas. Welke criteria daar aan ten grondslag lagen en wie die lijst 
samenstelde heb ik me nooit afgevraagd, tot nu. Hoe zit dat? Bestaat er zo’n lijst vroeg ik. 
Juf Loes: ‘Ja zo’n lijst bestaat. Wie die heeft bedacht is niet duidelijk. Hij wordt voortdurend 
aangepast en er bestaat geen eenduidigheid over. Juf Bea heeft zo’n lijst en daar hebben we 
het over gehad. Er is een lijst met sprookjes verdeeld over de maanden van het jaar en die is 
best logisch.’
 
Juf Bea: ‘De Drie mannetjes in het bos is een echt winterverhaal dus dat sprookje staat in 
januari. Ik heb die lijst vanuit overlevering uit Stuttgart, ongeveer 20 jaar geleden, gekregen. 
Toen waren er nog kleuterconferenties. We hebben ook een artikel van Hennie de Gans en 
ook daar wordt een lijst vermeld. Zij zegt dat de sprookjes van Grimm bedoeld zijn voor 
de eerste klas en dat in de kleuterklas de herhaalsprookjes en de bakersprookjes verteld 
worden. In de kleuterleeftijd werk je nog aan het etherische (de levenskrachten) en dat doe 
je door middel van die herhaalsprookjes. Er wordt ook wel gezegd dat vier sprookjes van 
Grimm voor de oudste kleuters per jaar al voldoende is.’

Welke sprookjes kies je dan?
Juf Bea: ‘Je moet je eigen keuzes maken en vertellen wat bij jou past, neem jezelf maar als 
maatstaf. Eerst moet je je de beelden van een sprookje eigen maken en dan voeg je er pas 
woorden aan toe. Dan kun je het vanuit jezelf vertellen aan het kind.’ Juf Loes: ‘Ik nam altijd 
de sprookjes die ik als kind heel mooi vond. Juf Bea: ‘Bij het herhalen van een sprookje 
probeer je steeds dezelfde woorden aan te houden. Kleuters genieten van die herhaling en 
helemaal als je ook steeds precies dezelfde woorden gebruikt. Je kunt dan zonder zorgen 
hetzelfde sprookje een hele week door elke dag vertellen. Er komt een moment dat ze het 

In iedere Branding een 
korte uitleg over een 
onderscheidend kenmerk 
van de vrijeschool. Wat 
kenmerkt ons onderwijs, 
hoe ziet dat er uit en 
waarom doen we dat zo? 
In 8 jaar en 32 Brandings 
komt het belangrijkste 
langs.

Deel 7

Vertelstof in de kleuterklas

De
32
Waarom doen we wat we doen, zoals
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bijna woord voor woord mee kunnen zeggen. En dat hoort ook zo 
bij herhaalsprookjes, dan werken ze pas goed. Moeilijke woorden 
hoef je niet uit de weg te gaan, door de herhaling pakken ze die 
wel op en ook de betekenis. Juf Mieke: ‘Twee kleuters zeiden tegen 
elkaar onder het spelen: ‘Kom we gaan schrijden.’ Juf Linda: ‘Ik 
vind dat de bakersprookjes ook meer het taalgevoel bij kinderen 
aanspreken en die van Grimm meer het beeldende. De herhaling en 
de vaste volgorde spreken het taalgevoel erg aan.’

Dus minder Grimm?
Juf Bea: ‘Bakersprookjes zijn nou ook weer niet belangrijker dan 
die dan Grimm. Dat verschilt per klas, de ene keer heb je een hele 
jonge klas waar je veel in herhaling moet en dan heb je een oude 
groep waar ik echt niet veel herhaalsprookjes ga vertellen, na één 
keer weten ze het wel. Die moet je meer voer geven, een langer 
verhaal met moeilijke woorden en veel meer beelden dan een 
herhaalsprookje.’ Juf Mieke: ‘Het is beide en het is aan de leerkracht 
om aan te voelen wat bij de groep past. Soms heb je een grote klas 
en het hagelt en waait buiten, dan ga je een bakersprookje doen. 
Dat is dan heel mooi. Het wisselt per keer en het uitspelen van 
zo’n verhaal vinden ze fantastisch. Het mooie is dat als je dat vaak 
aanbiedt dat ze het dan zelf gaan doen.’

Vertellen, voorlezen en het digibord
Juf Linda: ‘Ik vind het altijd bijzonder wat er gebeurt in een klas als 
je een sprookje vertelt. Je hebt kinderen waaraan je ziet dat dit de 
belevenis is van school.’ Juf Loes: ‘Dat hoort bij ons. Bij mijn weten 
worden sprookjes in het reguliere onderwijs niet meer verteld. Er 
wordt sowieso niet meer verteld alleen voorgelezen. Of er klinkt een 
luisterceedee.’ Meester Menno: ‘Ja, dat ken ik van een stage in een 
kleuterklas. Het digibord werd opgestart en dan had je een online 
prentenboek. Je drukte op play, het verhaal werd droog voorgelezen 
door een stem en dan zag je de bladzijde omslaan. Dat was het 
moment dat ik niet meer in het regulier onderwijs wilde.’

Nog even voor de goede orde...
Als je die lijst ziet met die sprookjes per maand, wie van jullie doet 
daar iets mee? Juf Janneke: ‘ik zie hem nu voor het eerst.’ Juf Linda: 
‘Ik kijk gewoon zelf welk sprookje ik passend vind.’ Er is dus geen 
internationale of nationale lijst waaraan iedereen zich conformeert? 
‘Nee!’

Sprookjes voor elke maand
Januari: de drie mannetjes in het bos
Februari: de zeven raven/ de gouden gans
Maart: het kind van Maria
April: Assepoester
Mei: Broertje en zusje
Juni: Sneeuwwitje en Rozenrood
Juli: Doornroosje/De trouwe Johannes
Augustus: Vrouw Holle
September: De twee gebroeders
Oktober: IJzeren Hans
November: De Sterrendaalders/Vrouw Holle
December: Sneeuwwitje

Sprookjes voor het hele jaar
Sneeuwwitje
De drie mannetjes in het bos
Assepoester
Raponsje
De 12 broeders
Van de Machandelboom
Doornroosje
Vrouw Holle
Het meisje zonder handen
De 6 zwanen
Het boshuis
Bontepels

Literatuur
Hennie de Gans: Nog een keer
Loïs Eijgenraam: Bakersprookjes
Rudolf Geiger: met sprookjesprinsen op weg
C.J. Schuurman: Er was eens … er is nog
Mellie Uyldert: De verborgen wijsheid van sprookjes

we het doen? 32 artikelen over wat de vrijeschool inhoudt
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Advertenties

Hertogstraat 102
 6511 SE Nijmegen

024 - 2046000
www.regenboog-nijmegen.nl

Welkom in onze prachtige winkel 
met speelgoed van vertrouwde 

én van nieuwe merken!  

Nieuw adres!
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www.BSONijmegen.nl

www.Toverster.net

• Baby-, dreumes-, en peuteropvang: Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes
• Peutergroep de Toverster
• Buitenschoolse opvang voor kleuters: de Toverfluit en de Bosbengels
• Buitenschoolse opvang voor sportieve kinderen: Oberon-Sport
• Buitenschoolse opvang voor buiten kinderen: Keizer Karel, de Bosbengels  

en de verkenners
• Buitenschoolse opvang voor creatieve en muzikale kinderen: de Flierefluit

Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes en BSO Nijmegen 
Een warme en veilige plek voor uw kind(eren)

Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie 
van Rudolf Steiner.
  
Voor meer informatie kijkt u op de websites of neemt 
u contact op met ons kantoor:  
Fransestraat 30, 6524 JC Nijmegen.  
Telefoon: 024 844 33 47

www.Zonne-straaltjes.nl

Warme opvang voor baby, dreumes en peuter. Adres: Burghardt vd Bergstraat 114, 6512 DR Nijmegen

Fijne speelochtenden op de peuterspeelzaal. Adres: van Gentstraat 106 Nijmegen

Buitenschoolse Opvang Nijmegen: waar u en uw kind echt keuze hebben!

Hexxje Design

Advertentie
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Advertenties

Bloemenveld

drankenspeciaalzaak

WINKELCENTRUMMOLUKKENSTRAAT
“Kwaliteit, service en winkelgemak in de buurt “ 

en natuurlijk
een uur 
vrij parkeren !

 Email:    info@deknollentuin.nl
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Advertenties

Duurzaam, biologisch 
en fairtrade winkelen op 

twee locaties in 
Nijmegen.

Van Nature | Hét duurzame warenhuis 
Burchtstraat 126

Van Nature | Dé biologische speciaalzaak
Gerard Noodtstraat 135-137

www.vannature-nijmegen.nl

Ambachtelijk Biologisch

Brood en Gebak

Tegen inlevering 
van deze 

waardebon 
ontvangt u 

een mueslibol 
naar keuze bij
Bakker Arend
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Vocaal spektakel

Superlatieven schieten tekort, het jaarlijkse schoolconcert van het Karel de Grote College (KGC) in 
Concertgebouw De Vereeniging was van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Ruim 700 leerlingen gaven acte de 
présence en brachten het publiek in de tot de nok toe gevulde concertzaal van De Vereeniging in opperste 
vervoering. 

Frank van Raaij, nieuwsuitnijmegen.nl
Bron: www.nieuwsuitnijmegen.nl  | Fotospread van fotograaf: Ger Neijenhuyzen, nieuwsuitnijmegen.nl

Naast het bovenbouwkoor onder leiding van dirigent Jan Jaap Nuiver, brachten ook leerlingen uit de middenbouw onder leiding 
van Annemarieke Visser een aantal schitterende werken ten gehore. De hoge diversiteit van het concert werd extra benadrukt 
door solo-optredens van enkele zeer getalenteerde leerlingen, optredens van de groep schoolmusical en leerlingen uit de 
examenklas muziek. 

Muisstil 
Muisstil was het bij het imponerende optreden van violiste Lola-Aleida Pansier die het stuk ‘Allegro Brillante’ speelde van 
componist William ten Have. Ondanks het griepseizoen was er geen kuchje te horen in de concertzaal. Een welhaast nog groter 
compliment dan het ovationele applaus dat haar na afloop van haar optreden ten deel viel. Het publiek genoot, dit was van 
uitzonderlijke klasse. 

Ouderkoor 
Dit jaar was er voor het eerst ook een ouderkoor. Een initiatief van Jan Jaap Nuiver, dirigent, pianist én arrangeur aan het KGC. 
Tot zijn grote verrassing reageerden bijna 70 enthousiaste ouders op zijn uitvraag, waaronder 18 mannen. Een perfecte mix en 
als het aan Nuiver ligt zeker geen eendagsvlieg. ‘We hebben niet alleen hard gewerkt, maar ook ontzettend veel lol met elkaar 
gehad. Het was echt een feestje om met deze dolenthousiaste ouders te mogen werken’, aldus Nuiver. 
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‘Hard en moet’ of 
‘hart en moed’?

Zo af en toe zijn er momenten dat ik terug denk aan mijn eigen 
middelbare schooltijd in de jaren ‘70 van de vorige eeuw op de 
eerste vrijeschool van Nederland in Den Haag. Een school zonder 
eindexamens en toetsweken. Waar het periodeonderwijs duurde 
van 8:30 tot 10:30 uur. Met elk jaar een toneelproductie en een 
handgeschreven getuigschrift zonder cijfers.  

 
Door Peter van Oosten, conrector KGC 

Van niveaus hadden we geen flauw idee. Iedereen mocht er zijn en we zaten 
tot en met de 12e bij elkaar in één klas. Maar na het jaar 2000 moesten 
alle vrijescholen er aan geloven: schoolexamens, centrale examens, cijfers, 
vakkenpakketten (profielen), lesmethodes, een examenreglement en –
commissie, leerlingen sorteren op niveau, et cetera, et cetera: welkom in 
de wereld van meten en wegen, van slagen of zakken, van competitie, 
slagingspercentages en percentielscores: ‘hard en moet’.  
 
Onlangs werd op het KGC de nieuwste opzet van de toetsweken geëvalueerd: 
vier in plaats van drie toetsweken per schooljaar. Dit om de toetswoede wat 
te kaderen: want met vier toetsweken zouden er toch écht geen PTA-toetsen 
meer buiten deze weken worden gepland! En iedere toetsweek gespreid over 
twee lesweken, om tijdens het ingebouwde weekend weer wat op adem te 
kunnen komen voor de laatste lading toetsen.  
 
Bij de evaluatie waren uiteraard ook leerlingen uitgenodigd. Die namen de 
moeite om in hun vrije tijd hun ervaringen te delen en de school te adviseren. 
Goede zaak, het gaat immers om hen! Al snel werd duidelijk dat we in ieder 
geval van toetsweken gespreid over twee schoolweken zo snel mogelijk 
afscheid gaan nemen, ook al was dit een idee van leerlingen.  
 
Vorig jaar las ik een aardig artikel in NRC: ‘wat het onderwijs kan leren van 
zwemles’. Alle kinderen door elkaar in kleine groepen; dus geen aparte klasjes 
voor getalenteerde zwemmers, ouders op veilige afstand, leren door doen 
en héél veel oefenen! Juf of meester doet het voor en doet mee, werkt aan 
zelfvertrouwen, moedigt aan, stuurt bij en geeft complimenten waar het maar 
kan: ‘hart en moed’. De toets (het afzwemmen) is een feestelijk moment, want 
de kinderen laten dan zien wat iedereen al wist: ze kunnen het! Laten we onze 
feestelijke afzwemmomenten (toetsweken) een beetje exclusief houden, 
als iets om naar uit te kijken: drie per jaar dus. En in de tussenliggende 12 (!) 
schoolweken heel veel doen, oefenen, zelfvertrouwen opbouwen, zodat de 
toets alleen nog maar een bevestiging is van wat iedereen al wist: je kunt het! 
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Chocolat
In klas 7 bakten de leerlingen onder leiding van docent Sébastien Léstang pains 
au chocolat en pains perdus. De verhoudingen van de ingrediënten klopten niet 
helemaal, waardoor de chocoladebroodjes wel érg veel chocolade bevatten... De 
leerlingen vonden het prachtig en vragen sindsdien iedere week wanneer ze weer 
mogen koken.

La Musique
In klas 8 vergrootten de leerlingen hun kennis over Frankrijk en de Franse taal en 
cultuur door fanatiek mee te doen aan een pubquiz. Van vragen over de langste 
rivieren en grootste steden van Frankrijk (de Loire, Parijs, Lyon, Marseille), tot de 
ingrediënten van ratatouille (courgette, aubergine, paprika, tomaat en ui), de 
bewoner van planetoïde B612 (le Petit Prince), en afsluitend een heuse Franse 
muziekronde: leerlingen stortten zich vol overgave op deze ludieke activiteit.

Gallia
Het zestigjarig jubileum van Astérix et Obélix was het uitgangspunt van de 
activiteiten in klas 9. Leerlingen mochten hun eigen strippagina ontwerpen, met 
uiteraard deze Franse vriendenin een hoofdrol. Astérix et Obélix belandden zo 
regelmatig in Nijmegen, in Kleve, op het KGC en zelfs in Amerika en Engeland, 
getuige de prachtige strippagina van Rifka uit 9F hiernaast. 

Brel
Klas 10, 11 en 12 stonden volledig in het teken van het Franse chanson. De 
hoogtepunten uit de geschiedenis van het Franse chanson kwamen voorbij, evenals 
geslaagde –en minder geslaagde –bewerkingen en vertalingen van verschillende 
liederen. Ne me quitte pasvan Jacques Brel stond bijzonder in de aandacht in klas 11. 
Leerlingen werd gevraagd ieder een eigen couplet te vertalen. 

Merle uit 11F: “Door deze liedjes kreeg ik een ander beeld van Frankrijk en ervoer 
ik hoeveel de taal kan uitdrukken. Donc le français, c’est sympa, pratique, partout et 
pourtous!”

Dag van de Franse Taal 2019

Het Karel de Grote College vierde eind 2019, samen met vele andere scholen in Nederland 
de Dag van de Franse Taal. Het gebouw was prachtig versierd met posters gemaakt door 
leerlingen uit de 7e en 8e klas. Docenten waren gekleed in bleu-blanc-rouge (mét béret) en 
er waren vers gemaakte quiches en Franse kaasjes. Al met al een zeer geslaagde dag waar 
de vakgroep Frans met veel plezier op terugkijkt.

Door Tessa Chatrou, namens de vakgroep Frans van het KGC.
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Repetitie voor de musical

Foto’s: Monique Goris
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Boeksels

Erinn

Crystal

Senna

Werk uit klas 8A van mevrouw Keuken
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Maurits

Amon

Tije

Alma
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Gespot

Weet jij het?

Beschrijf zo precies mogelijk waar jij denkt 
dat deze foto genomen is (of maak er zelf een 
fotootje van) en stuur de oplossing vóór 
8 april naar redactie@branding-nijmegen.nl. 

Na 15 april ligt de prijs voor 
de winnaar bij de receptie. 

Mjam!

Oplossing 
Gespot 
Winter 2019

De prijs is 
gewonnen door 
Justin.

Maak kans op  
een smakelijke PRIJS!

Foto: Tommy KGC
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door Frans Schobbe

Alleen vrijescholen hebben nog die ouderwetse zwarte schoolborden in 
de lokalen hangen. Ze worden inmiddels omringd door scholen waar die 
zijn verdrongen door de oh zo vernuftige digitale exemplaren. Zijn wij nou 
ouderwets of juist verstandig?

Vier boeddhistische monniken buigen zich vol overgave gedurende wel 
drie volle weken over een zandmandala. Als die dan zijn religieuze functie 
heeft vervuld, wordt hij met een paar bezembewegingen uitgewist - en 
het zand wordt in de rivier geofferd. Hoe mooi kan vergankelijkheid 
zijn? Vrijeschoolleerkrachten kennen het geheim, maar we moeten 
het wel koesteren. De kunst van het bordtekenen lijkt daar wel wat op. 
Vrijeschooljuffen en -meesters wijden zich ook met overgave aan de kunst 
en vernietigen dat moois weer, zij het niet met een bezem. Maar net zoals de 
kunst van boeddhistische monniken, is ook het bordtekenen een kunstvorm 
in de marge, en misschien wel een verdwijnende. 

Kunstzinnig onderwijs
Een van de vaardigheden waarmee vrijeschoolleraren laten zien wat 
‘kunstzinnig onderwijs’ nou eigenlijk betekent, is bordtekenen. Zo’n fraai 
bewerkt schoolbord illustreert hoe vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuurkunde kunstzinnig vormgegeven kunnen worden. Maar ook rekenen 
en taal zien er op een bord vaak zeer fraai uit. Op veel scholen in het hele land 
zie ik daar steeds weer verrassend originele voorbeelden van. 
Tegelijk zien we om ons heen dat we de enigen zijn die nog zo werken. Maar 
dat combineert wel mooi met het vertellen van sprookjes en verhalen, daarin 
zijn wij ook de laatste der Mohikanen. 

Dooie digiborden
Met vrijwel niets kun je diepte, schaduwen, bomen, schepen, van alles maken, 
terwijl je het eigenlijk niet tekent. Dat maakt bordtekenen zo magisch. En 
dat krijg je met geen enkel ander medium zo groot voor een klas zichtbaar 
gemaakt. Ik zie nu die digiborden ontzettend veel verschijnen. Ik zie de 
waarde er wel van -  ik kan  daarmee zo een film tonen, een sheet laten zien of 
wat dan ook. Maar in kunstzinnig opzicht vind ik het erg kaal en doods. Geen 
kunst toch een prachtig berglandschap tevoorschijn toveren op een digibord. 
Als je Wifi het maar doet anders sta je mooi voor paal met je lege witte vlak.
Kunst en ambacht
Het is een kunst dat bordtekenen maar ook een ambacht, je beheerst het 
pas na veel oefening. Ik zie het zowel op de Meander als het KGC en ik wil bij 
deze al mijn collega’s bedanken dat zij de moeite nemen dit ambacht in ere te 
houden. Dat is een zaak die mij aan het hart gaat, dat wou ik even kwijt.

Bordtekenen, magie
 op het zwarte vlak
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Winnende strip NK striptekenen
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Rifka, klas 9F
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Valentijnsbriefjes
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Mededelingen

In mei leggen alle vogels een ei, maar er staat die maand nog meer te gebeuren op de Meander.  
Hij komt, hij komt, want Bart Spijkerboer gaat per 11 mei als nieuwe directeur aan de slag.  
Natuurlijk gaan wij van de Branding hem interviewen. Heb jij ook een vraag die je aan hem wil stellen? 
Mail deze dan naar redactie@branding-nijmegen.nl of stop hem in onze brievenbus naast het kantoor 
van Marloes. En wellicht nemen we hem mee in ons interview!

Beste ouders, 
 
Ik ben erg blij dat ik de Meander kan komen versterken als schoolleider. Ik hoop jullie straks te kunnen treffen op 
het schoolplein of op een ouderavond voor meer kennismaking. Nu alvast een paar zinnen over mijn achtergrond. Van 
oorsprong ben ik (1964) docent drama en ik heb de laatste 25 jaar mijn eigen bureau gehad voor training, coaching en 
advies. Ik heb daarin onder andere leiderschapstrajecten verzorgd, vooral voor zorg, overheid en onderwijs. En nu is 
het tijd om zelf de eindverantwoordelijkheid te gaan nemen. Dat doe ik graag op een vrijeschool. Ik loop nu stage als 

schoolleider op de vrijeschool in Den Bosch. Van huis uit ben ik enigszins bekend met de antroposofie en 
ik volgde zelf de Vrije Hogeschool in Driebergen. Toen mijn dochter op Meander en het KGC zat, ben 

ik al die jaren actief betrokken geweest als ouder (schoolkrant, St. Jansfeest, Kerstspelen, ouderkring 
KGC). Ik zie er naar uit om leiding te komen geven aan deze  
prachtige school met levendige kinderen, een sterk team en betrokken ouders. 

Tot in mei! 
Bart Spijkerboer 
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Let op! 
Wil je ook iets 

kwijt in de 
Branding?
redactie@
branding-

nijmegen.nl
voor 22 mei

Juf Jeanine van klas 5B  is op 17 januari getrouwd 
met haar Tom. Feest voor de hele klas! Proficiat!!

Over de verbouwingsplannen
Wij liggen met de verbouwingsplannen goed op koers. Eind 2019 is bij docenten 
én leerlingen opgehaald waar een vernieuwd en updated KGC-gebouw aan 
zou moeten voldoen. Inmiddels is door architect en installateur de laatste hand 
gelegd aan een schetsontwerp voor een gebouw dat ons past qua duurzaamheid, 
onderwijskundige inrichting en uitstraling. Een gespecialiseerd bureau (ICS) is op 
dit moment bezig om in een businesscase de financiële paragraaf uit te werken. 
Het schetsontwerp (wat en hoe) en de business-case (kosten en hoe betalen we 
die) worden afgestemd met bestuur en medezeggenschapsraad. Zij volgen de 
stappen die wij zetten en adviseren ons over de inhoud, communicatie en andere 
relevante aspecten. 

Ondertussen is de zoektocht naar een tijdelijke locatie nog in volle gang! Gelukkig 
hoeven we dat niet alleen te doen: de gemeente en enkele collega scholen denken 
met ons mee. We hopen nog steeds dat we alle leerlingen bij elkaar kunnen 
houden tijdens de verbouwing, maar mocht dat niet mogelijk zijn, dan weten we 
dat andere scholen in soortgelijke situaties ervoor kozen om de prioriteit te leggen 
bij de leerlingen in het examenjaar. Die ervaring nemen we natuurlijk mee in onze 
afwegingen. In de zomereditie van de Branding meer nieuws. 

Wordt vervolgd!
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Al 15 jaar de school om jezelf en je intuïtie te ontwikkelen. In januari, april en september kun je  
bij ons starten met een cursus. 
Voor alle informatie over de cursussen, readingen  
door studenten, open dagen en gratis proeflessen  
kijk op www.intuitieftraject.nl.

ALWAYS 
TRUST 

YOUR GUT
BASISCURSUS INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Femke Klein – Kunstzinnig Therapeut Beeldend
Jan Willem Passtraat 59, 6525 CN Nijmegen
024-8480319, therapieweek@outlook.com 

Kijk voor kunstzinnige therapie, therapiegroepen, 
therapieweken en cursussen op www.therapieweek.nl

He
xx

je 
D
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Therapiegroep voor jongeren (KGC) 

met psychische problemen

Voor jongeren met stress, angsten, depressieve  
gevoelens, onzekerheid, eenzaamheid, of andere  
problemen. 

* 6 Bijeenkomsten van 1,5 uur op donderdag 16.00 – 17.30 uur
* Plus 1 intake, 3 ind. sessies van 1 uur en 1 ind. terugkomsessie 
* We praten met elkaar en doen oefeningen die je helpen

Traject 1: Do. 7, 14, 21, 28 nov., 5 en 12 dec. 2019

Traject 2: Do. 26 maart, 2, 9, 16, 23 april, 14 mei 2020

  
  Kijk voor informatie op  
  www.therapieweek.nl/therapiegroepen 
  en neem contact op voor een  
  gratis kennismakingsgesprek!

Nergens worden we meer met onszelf 

geconfronteerd dan in relaties. Doorbreek vicieuze 

cirkels en investeer in vertrouwen, begrip en  

verbinding.

Relatietherapie: partners

Relatiecoaching: relatie-APK, familie, werk 

Familie Opstellingen:  individueel

www.mirabrouwer.nl 

info@mirabrouwer.nl

06 2719 3558 

MIRA BROUWER RELATIEPRAKTIJK

Relatietherapie & Opstellingen

Vrijblijvend

Kennismakings-

gesprek

Relaties laten opbloeien

MINDFULBODY 
 

Holistische massage 
en bewustwording 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA S SA GE T HE R APIE ,  K IN DE R MA S S A G E , 

Z WA N GE R S C HA P S MA S S A G E  EN  

ONTS PA NNIN G SM A SS AG E  
 
 
 
 

AUK JE WODDEMA  
 

KLAPPEIJ EN PAD 6 TE BER G EN D AL  
 

06 18644348   W W W.M IN DFULBOD Y.NU   
    VER GOED  D OOR  ZOR GVERZEKER AAR S  

Advertenties
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Voor workshops, cursussen, projecten, inspiratiedagen en verhuur

Creatieve en natuurlijke broedplaats 
voor kinderen en volwassenen

Kijk voor meer informatie en het aanbod op www.debroederij.nl

ontmoet ontdek inspireer creëer

Advertenties

		
        

Coaching in werk       
Lichaamsgerichte psychotherapie   
Relatietherapie 
Psychologisch onderzoek 
 
Tanja Konig 
Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid 
Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP 
www.respectvoormensenwerk.nl 
info@respectvoormensenwerk.nl 
06‐51790345 
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Merleijn klas 6B


