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Opaalstraat 170, Nijmegen

De Groene Weg slagerij Bas Derksen
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de
Caty’s

Kunstzinnige Therapie Beeldend
voor kinderen en volwassenen

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

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

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

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.

Femke Klein – Kunstzinnig Therapeut Beeldend

Kijk voor kunstzinnige therapie, therapiegroepen,
therapieweken en cursussen op www.therapieweek.nl
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VAVOO nieuw aanbod
Lezing: het ijzer smeden

Het kan nog: de oudercursus

Onderzoeker, leraar (kunst)geschiedenis en veelgevraagd
spreker Frans Lutters zoekt antwoord op de belangrijkste
vraag: welke samenhang is er tussen alles wat wij doen op
de vrijeschool en het mensbeeld dat wij hanteren? Zo kom
je bijvoorbeeld er achter waarom leerlingen bij ons pas in
de vierde klas breuken leren bij het rekenen terwijl dat in
methodes al in de tweede klas voor komt.
Of waarom kleuters geen voorbereidend reken- en
taalonderwijs krijgen.
Boeiend voor ouders van zowel kleuter- als puberouders,
en alles er tussenin.
Frans Lutters kan daar na een lange loopbaan in het basisen middelbaar onderwijs buitengewoon boeiend over
vertellen.

Iedere cursusdag behandelen we menskunde (levensfasen
en ontwikkelingsfasen van het kind), euritmie
(bewegingskunst) en het 14-jarige leerplan van de
vrijeschool. Gedurende het jaar maak je zo kennis met het
antroposofische gedachtegoed. Er zijn nog 3 zaterdagen
waarvoor je je kunt aanmelden.
Wanneer 8 februari, 18 april en 20 juni
Tijd van 10 tot 16 uur
Kosten € 50 per zaterdag
Over de Vavoo

Zaterdag 14 september was de start van de
Ouderacademie. Met 11 deelnemers was dat met minder
dan we hadden gehoopt maar het werd een goede
start. Loek Dullaart trapte af met een inleiding over de
eerste zevenjaarsfase in de ontwikkeling van het kind.
Over deze fase van nul tot zeven jaar vertelde Loek met
veel praktische verwijzingen naar zijn eigen kinderen en
kleinkinderen.
na de lunch nam Dicky Dubbelman het euritmiegedeelte
van de dag op zich. het was vermoeiender dan de
deelnemers verwachtten en erg leuk om zo kennis te
maken. Zowel op de basisschool als op het Karel de Grote
College wordt euritmie gegeven, dus als leerling krijg je dit
vak wekelijks gedurende 12 jaren.
Op 23 november was de tweede bijeenkomst. De volgende
staat gepland voor 8 februari 2020, Je kunt nog aansluiten
want dit wordt pas de derde dag, daarna volgen er nog
twee. Contant betalen per dag is geen probleem. Enne…
de soep is top.

Wanneer 18 en 25 maart en 8 en 15 april
Tijd van 19.30 tot 21.30 uur
Kosten € 12,50 per avond of € 50,- voor de hele serie.
(contant voldoen)
Workshop: nat-in-nat schilderen

Leer nat-in-nat schilderen, een typische aquareltechniek,
en ontdek de pedagogische waarde van het schilderen in
de vrijeschool. Frans Schobbe leert je schilderen zoals ook
de kinderen dat leren. Geen voorkennis vereist. Materiaal
inbegrepen. Naast het zelf schilderen gaan we ook in
op de pedagogische en therapeutische functie van het
schilderen. We staan stil bij het leerplan schilderen van klas
1 t/m 6 en bekijken werk van kinderen in verschillende
klassen. We kijken ook naar kleurwerkingen en het gebruik
daarvan in klaslokalen. Maar het belangrijkste is dat je elke
avond met een resultaat naar huis gaat.

Locatie Karel de Grote College
Tijd 10.00 tot 16.00 uur
Kosten € 50,- (mag contant op de dag zelf of overmaken)

Wanneer 13, 20 en 27 mei, en 3 en 10 juni
Tijd van 19.30 tot 22 uur
Kosten € 60 voor 5 avonden of € 12,50 voor 1 avond
(contant te voldoen)

Meer weten en aanmelden? Ga naar www.vavoo.nl
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HALLO
Leuk voor later

Het jaar loopt op zijn eind, het jaar waarin we 100 jaar Waldorf vierden. Misschien is dat nog
niet helemaal klaar, we mogen het hele schooljaar stilstaan bij het jubileum, toch?
En niet tot het eind van het schooljaar is Harry Gubbels directeur van de Meander. 12,5 jaar
(‘bijna’ zegt hij zelf ) heeft hij de leiding gehad. Veruit het meest memorabele is de verhuizing
naar de Celebesstraat. Ik heb Harry niet al die jaren meegemaakt maar ik zal hem missen. We
wisten natuurlijk dat hij ambities had en dat hij solliciteerde, daarvan hield hij het team altijd
precies op de hoogte. Alleen bij de laatste heeft hij ons in het duister gelaten tot het moment
waarop de beslissing was genomen. Hij vertrekt naar het midden van het land, standplaats
Driebergen-Zeist.
In dit nummer nemen we alvast een beetje afscheid met een interview.
Bij het Karel de Grote College bereidt men zich voor op een grote verbouwing, heb ik gehoord.
Het gaat er vast op vooruit en dat is dan weer leuk om te weten als je nu een kleuter op de
Meander hebt zitten. Leuk voor later.
Misschien zie je het niet meteen maar de Branding is begonnen aan een verandering, zeg maar
gerust vernieuwing. We hebben er twee redactieleden bij gekregen, erg fijn! Jacco zal zich
gaan richten op het schrijven van bijdragen en Hannah is een expert in vormgeving. Wat dat
laatste betreft dat kun je al een beetje zien. De vormgeving gaat stap voor stap veranderen.
Belangrijker is de verandering van het concept. In plaats van thematisch, zoals de Branding de
afgelopen jaren werd gemaakt, gaan we met vaste rubrieken werken. Een voorbeeld daarvan
is de 32, de rubriek over de kenmerken van de vrijeschool die de komende 6 jaar een vast
onderdeel zal zijn, tot er 32 klaar zijn.
Ook de verdeling Meander, Karel de Grote College wordt beter zichtbaar gemaakt door vóór
de nietjes en ná de nietjes te gaan hanteren als verdeelpunt. U gaat het allemaal zien. Maar dit
nummer heeft nog losjes een thema dat bij de drieslag: hoofd, hart en handen hoort. Die drie
spelen, in de hoofden van de redactie in ieder geval, op de achtergrond mee. Kunt u erachter
komen welke van de drie het dit keer is?
En overigens…
Ook de Branding-redactie ervaart de effecten van de nieuwe privacy wetgeving (AVG), dat
gaat de lezer ook merken. We moeten steeds scherper letten op momenten dat we aan
naamsvermelding doen of volwassenen en kinderen in beeld brengen. Zo hebben we alle
oude edities van de site gehaald omdat die niet voldeden aan de nieuwe richtlijnen.
Heeft u het formulier ingeleverd bij de administratie? Dat is voor ons dan weer: leuk voor later.
Frans Schobbe
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DAG HARRY
Het is wat! Na 12,5 jaar neemt directeur Harry Gubbels op 31 december
afscheid van basisschool Meander. Daarmee is hij naar eigen zeggen ‘by far’ de
langszittende directeur geweest. Harry: ‘De eerste jaren hier waren echt heel pittig
maar op een dag zei een collega: ‘maar jij bent iemand die niet weg loopt.’ Dat ik
toen zo het vertrouwen kreeg, dat kwam wel aan. Het raakte me’.
Door Monique Goris en Frans Schobbe

Voorgangers bleven niet langer dan 3 jaar en Harry heeft dan ook
in veel opzichten echte verandering gebracht. Harry: ‘Je staat op de
drempel om te vertrekken en dan denk je: goed dat ik dit gedaan
heb…’

Eerste stappen

In de week dat zijn dochter Pien in 2007 werd geboren, reisde Harry
van Zoetermeer naar Nijmegen om een sollicitatiegesprek te voeren.
‘Dus we hebben met Pien in de Maxi-Cosi naar huizen in Nijmegen
gekeken,’ zegt Marjolein, ‘gelukkig hoeven we dat nu niet te doen.’
Harry gaat in Zeist werken, maar Nijmegen blijft zijn woonplaats.
Nou ja, we doen het ermee.
Harry: ‘We woonden in 2007 in Monster, toen kort in Zoetermeer. We
kregen steeds meer kinderen en daar was het huis niet op ingericht.
Ik dacht, weet je, ik ga gewoon een nieuwe baan zoeken. Ik ben een
rondje gaan bellen naar middelbare vrijescholen. Na een gesprek
met de middenbouw-coördinatrice in Zutphen dacht ik: ik wil niet
dat iemand mij nog zo aanstuurt. Dat was hem gewoon niet.’
Harry wist toen dat hij directeur wilde worden. Via een collega
kwam Nijmegen in beeld en na een gesprek met Vincent van
Dam (toen interim-directeur van de Meander) volgde een echte
sollicitatieprocedure. Toen die was afgerond kon het huizen zoeken
van start gaan.

Echte tropenjaren

‘De eerste jaren waren heel pittig. Ik was onervaren en relatief
jong. Er waren in het team maar drie mensen jonger dan ik. Ze
waren ook niet gewend aan een hiërarchische structuur. In de rol

van directeur was dat voor sommigen wel heel erg zoeken en voor
mezelf trouwens ook. En Pallas was in die dagen nog niet erg goed
georganiseerd. Maar een paar jaar later ging dat beter.

Omslag

‘In 2008 of 2009 was het aantal leerlingen gedaald naar 316.
Ter vergelijk, we zitten nu op bijna 500. Ik heb toen het initiatief
genomen om met een aantal ouders die er verstand van hadden
naar onze PR te kijken. We ontwikkelden toen in goed Nederlands
een heus masterplan. Dat hielp wel, en zoiets hadden we ook nog
nooit eerder gedaan bij de Meander.
’Marjolein: ‘ik denk dat Harry heel daadkrachtig is en besluiten
heeft genomen die voor het team belangrijk zijn geweest. Hij heeft
ervoor gezorgd dat het op poten kwam te staan. Daarbij horen ook
beslissingen die niet voor iedereen fijn waren maar waardoor het
wel een goede basis is geworden. Als hij een besluit neemt dan is
het ook zo, dan komt hij er niet op terug. Je kunt op Harry bouwen,
ook privé.

Beste herinnering

‘Da’s natuurlijk een moeilijke maar ik vind de samenwerking met de
mensen hier heel fijn. Ik vind het belangrijk dat je poogt de mensen
op de goede plekken te krijgen. Dat beslis je niet in je upje, dat doe
je samen. Zo bouw je een school, door heel erg op vertrouwen te
gaan. Dat is mijn uitgangspunt: altijd vanuit vertrouwen werken.
Dat merk ik nu ik weg ga, want allerlei mensen komen nu met
documentjes waar ik een handtekening onder moet zetten.
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Afspraken moeten nu nog wel even worden vastgelegd voor de
toekomst.’

Leiderschap

‘Ik ben heel oplossingsgericht. Toen ik hier begon beantwoordde
ik, bij wijze van spreken, een mail al voor ik hem binnen had.
Daarin ben ik echt op de rem gaan staan. Soms lossen dingen zich
vanzelf op, soms moet je er even goed over nadenken. En waar
ik aan gewerkt heb, omdat ik er van nature niet zo goed in ben, is
de persoonlijke relatie. Ik ben redelijk zakelijk maar het is ook van
belang dat je goed bent in het relationele.
‘Ik zie de Meander als een vrijeschool anno 2020 waar heel goed
nagedacht wordt over wat we willen en waarom we dat willen en ik
hoop dat er goed gekeken blijft worden naar hoe we de vrijeschool
vorm willen geven. Ik denk dat de school warmte uitstraalt, en
dat 9 van de 10 leerkrachten en leerlingen hier graag zijn. Ik hoop
dat dat over vijf jaar nog steeds zo is. Wat betreft de relatie met de
bovenbouw zou ik willen dat het veel dichter bij mekaar komt en
dat leerkrachten van Meander in de klassen 7 en 8 les geven, zoals
dat vroeger was.
Vanuit de Vereniging voor vrijescholen zijn we daarnaar aan het
kijken. Er is een beweging die kijkt naar veranderingen in het
onderwijs aan 10 tot 14 jarigen. Ik denk dat het in die leeftijd
heel belangrijk is dat je één vaste persoon hebt waar je les van
krijgt. Dat wiskunde dan misschien een tandje minder is, en dat
het niet met alle periodes kan, vooruit…, maar ik zou graag de
onderbouwkwaliteit terugzien in de 7e en 8e klassen. Sommige
leraren hebben dat, maar veel ook niet.

Toekomst

Na een relatief korte opzegtermijn van 2 maanden start Harry in het
nieuwe jaar als bestuurder van een nieuwe coöperatieve vereniging
van vrijescholen, opvang en BSO in Midden-Nederland. Harry: ‘Het
is fijn dat ik zo snel aan de slag kan daar, want het is een nieuwe
samenwerking; de mensen willen aan de slag en wachten echt op me.
Dat is ook wel heel spannend hoor, kan ik je zeggen!
Harry solliciteerde al een tijdje en was daar open over naar zijn
team. Harry: ‘Ik ben geen carrièreplanner, maar sinds 2014 zit ik in
het landelijk bestuur van vrijescholen. Dan zit je al meer op zo’n
bestuurdersstoel en merk je hoe leuk dat ook is. Er liggen tal van
uitdagingen. Bij Pallas heb ik bijvoorbeeld gezien welke impuls
een lerarenbeurs brengt voor leerkrachten. Zoiets opzetten zou
bijvoorbeeld mooi zijn.

Vervanging

Er wordt nog gewerkt aan de vacaturetekst, die wordt binnenkort
opengesteld. Naar verwachting zal er rond juni 2020 een nieuwe
directeur zijn. Tot die tijd is Leoniek Roncken interim-directeur. Ze
heeft Harry al eerder vervangen toen hij tijdelijk bij een andere school
insprong.
We gaan ongetwijfeld nog van Harry horen in de toekomst. Als het
niet via de Branding is, dan wel op een podium ergens… Voor nu een
heel gemeend dankjewel, succes en veel plezier in dat wat komen
gaat!

`
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Er was een periode dat er allemaal mensen
weg moesten. Naast Harry zorgden ook
ouders ervoor dat er meer kinderen
kwamen. Toen kreeg hij het vertrouwen, en
doordat er meer kinderen kwamen konden
die collega’s toch blijven’
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‘Tien jaar geleden liep ik hier binnen. Ik wist niks
van cijfers maar Harry zei: ‘Ach kijk maar, alles is
meegenomen.’ Dus daar zat ik. Het is een hartstikke
leuke plek en dat komt zeker ook door Harry’
‘Harry, dat vond ik leuk, dat je tegen mij zei: ‘Leoniek,
je doet het hartstikke goed,’ terwijl je in het fietsenhok
stond.
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In iedere
Branding
een kort interview
herkenbare wereld. Maak kennis met één van hen.

Hoe heet je en wie ben je?

Ik ben Finlay, met een á en i-grec. Ik ben 8 jaar en zit in de
2e klas.

Waar woon je?

In Hatert met mama en onze poes Nibbit. Mama noemt
katten altijd naar eten. Onze vorige katten heetten Mocca
en Wokkel. Het leukste aan Nibbit is dat ze zo schattig is,
vooral haar oogjes. Alleen als ze lief is dan. Maar eigenlijk is
ze altijd lief.

Wat vind je het leukst op de Meander?

Buitenspelen! En dan vooral freeze-tikkertje. Dan moet je
stilstaan als je getikt bent, totdat iemand je weer vrij tikt.
Ik hoef niet zo de tikker te zijn, ik vind het juist leuk om
stil te staan en om hulp te roepen want dan hoef ik lekker
niks te doen.

Wat vind je het stomst op school?

M’n mond dichthouden! Dat moet ik altijd. En ik vind het
verschrikkelijk om te lezen. En dictee is ook stom, dat is zó
saaiiii!

Wie is je favoriete juf of meester?

Meester Christian, dat is een invaller. Die maakt zelfs
grapjes ónder het leren. En de leukste les vind ik meester’s
werkboek Getal en Ruimte. Die sommen zijn lekker
moeilijk.

Over 10 jaar, wie zou je dan willen zijn?

Ik zou wel een uitvinder willen worden. Dan ga ik elke
dag naar een laboratorium om dingen te bedenken.
Waarschijnlijk met heel veel mensen, want ik hoor van heel
kinderen dat ze wel uitvinder willen worden. Het liefst zou
ik een fiets die vliegt uitvinden. Dat lijkt me cool.

Stel nu dat je morgen ineens de directeur
van de school bent, wat zou je dan als
eerste doen of veranderen?
Niks eigenlijk. Het is gewoon goed zo.
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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 6

De
32
Waarom doen we wat we doen, zoals

Schrijven en lezen in de 1e klas
Rudolf Steiner gaf aan dat kinderen bij wie de tanden wisselden, zo rond het
7e levensjaar, rijp waren om te leren lezen en schrijven. Het doorkomen van
de ‘grotemensentanden’ zag hij als het teken dat bij het kind krachten vrij
komen om te leren, om naar de 1e klas te gaan.
Door Els Geeraets, docent Meander
Leren schrijven en lezen is een complex proces. Horen en zien moeten gekoppeld worden
aan tekens. Die tekens vertegenwoordigen klanken. Groepjes tekens kunnen anders klinken,
en hebben ook nog een betekenis die andere mensen begrijpen. Wat hoor ik voor klanken?
Hoe voeg ik klanken samen tot een woord? Kan ik onderscheid zien tussen de letters?
Dezelfde letter herkennen in een andere context? Een reeks letters pakken als woord? Fijn
motorische vaardigheid is onontbeerlijk net als ruimtelijke oriëntatie. Bewegen van links
naar rechts op het papier. Richting van boven naar beneden. Rechte en kromme lijnen in
alle richtingen. Begrippen als begin of eind, etc. Kortom; het is zo complex dat het bijna een
wonder is dat iedereen kan leren lezen en schrijven. De kennismaking met de letters in klas
1 heeft altijd een feestelijk karakter! Drie uitgangspunten zorgen ervoor dat kinderen vanuit
welbevinden en nieuwsgierigheid, ieder op eigen niveau, kunnen instappen.

1 Elke medeklinker heeft een karakter

Dit karakter is universeel en het verbindt de vorm van de letter met de klankkleur. Schrijf
maar eens woorden op die beginnen met een J. U zult ontdekken dat al deze woorden een
connectie hebben met een beweging in de klank. Daarmee kom je het karakter op het spoor.
De klinkers hebben een heel ander karakter dan de medeklinkers. Zij hebben een stemming
of emotie. OOO verbaasd, AAA verwondering, EEE afkeer. De twee- tekenklanken hebben dit
ook.
Geluid (klank) nodigt uit tot bewegen en dat doen kinderen graag. J-woorden: juichen,
jongen, jacht, jurist, janken, juist, jij, jippie, jas, jojo, jurk, jokken, uitjouwen, jaguar, jakhals en
vul maar aan. Karakteristiek is hier het uitgaande en terugkerende. Ook in het geluid J-J-J.

2 Elke letter heeft een beeldkwaliteit

De vorm komt voort uit het plaatje. Welk plaatje bij welke letter hoort is via dezelfde weg
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we het doen? 32 artikelen over wat de vrijeschool inhoudt
als hierboven te ontdekken waarbij het helpt om veel voorwerpen
voor de geest te halen. En wat doen kinderen graag? Tekenen!
Teken bijvoorbeeld een jojo waarbij het klosje net beneden is. Eerst
met mooie kleurtjes, een stevig touwtje, de hand erbij. Teken nu
alleen de jojo in één kleur. En teken dan de letter J. Een verhaal erbij
over jongetje Joep die jengelde om een jolige jojo. Bij het verhaal
wordt een spelletje en een versje om te leren bedacht. Het versje
bevat veel woordjes met een J. Op het bord verschijnt een mooie
jojo-tekening en de letter J. Als ze het versje kennen, wordt het
opgeschreven. Allerlei oefeningen met letterherkenning vullen
verder de les.

3 Van tekening naar letter

Het schrift heeft zich in de geschiedenis ontwikkeld vanuit tekens.
Denk maar aan hiërogliefen, spijkerschrift en de Chinese karakters.
Het is de weg van vereenvoudiging en abstrahering. En deze weg
bewandelen de kinderen ook. Schrijven is in het begin tekenen. De
letter wordt getekend, van groot naar klein. Dit vormen is een hele
klus. Het komt er op aan het heel precies te doen anders is het een
andere letter! Als de vorming automatisch gaat, wordt het tekenen
schrijven. Er wordt dus heel veel geoefend. Schrijfbewegingen
ondersteunen het lezen en herinneren. Steiner geeft aan dat
kinderen vooral leren lezen door tekst die zij kennen op of over
te schrijven. Dus tijdens het leren schrijven, wordt het lezen
gestimuleerd. Gedachten op papier zetten in een verhaal of een
versje is een volgende stap, die de kinderen in klas 1 zeker gaan
zetten. Eerst misschien een titel en later een tekstje bij een tekening.
Dit alles is de ontdekkingstocht van de leerkracht met zijn/haar
klas. Hoe bijzonder is het dan als juf of meester op een dag een kind
hoort voorlezen en een verhaaltje ziet schrijven. De kwartjes lijken
gevallen, ineens is de sleutel gevonden. Bij de één snel, bij de ander
pas na lange tijd.

Schoolbrede verbeterafspraken

In de loop van de jaren zijn er enkele toevoegingen en
veranderingen op Meander doorgevoerd. Dit was nodig om
kinderen met leermoeilijkheden tegemoet te komen, en om
te blijven voldoen aan de toenemende eisen van de inspectie.

Letterbeelden worden nu bijvoorbeeld aangeboden vanuit
drukletters. Dit is een enorme stimulans voor het lezen van gedrukte
boekjes. Toen de letters in hoofdletters werden geleerd, was het
aantal leesboekjes zeer beperkt. Ook wordt nu de methode Zo leren
kinderen lezen ingezet. Deze geeft een tijdspad waarin de letters
worden aangeboden. Er zit een ‘gebaar’ bij voor iedere letter, die
door de hele klas geleerd wordt. Dit ondersteunt het analyseren
en synthetiseren via zowel de visuele als auditieve weg. Het
vindt een vervolg in de spellingsmethode Staal. Een aantal jaren
geleden introduceerde de school de serie Leeslijn als oefenstof
met opbouwend AVI-niveau Kinderen lezen daarnaast boekjes uit
de bibliotheek op school (BOS). In klas 2 wordt het lopend schrift
geoefend (voorheen klas 3). De handschrift-schriftjes worden
dankbaar gebruikt als oefenmateriaal tot in de hogere klassen.

Het schrijf- en leesonderwijs in
klas 1 is een feest (gebleven)

Alle kinderen binnenboord!

Er zullen kinderen in de klas zijn, die al kunnen schrijven en lezen
als ze starten in klas 1. Voor anderen is het nog helemaal nieuw. De
vrijeschoolmanier heeft bewezen voor al deze kinderen goed te zijn.
Kinderen die naar klas 1 komen en al kunnen schrijven en lezen,
blijven binnenboord door verbredende opdrachten. Het lezen wordt
gevoed met boekjes uit de bibliotheek op school, mogelijk tekstjes
aansluitend bij het letterbeeld. Voor het schrijven zullen zij eerder
met kleiner formaat schrijf-motorische-oefeningen aan de gang
kunnen dan hun klasgenootjes. De weg van groot naar klein kunnen
zij misschien sneller afleggen. Ook kunnen zij met inhoudelijke
schrijfopdrachten aan de gang zoals een versje of een verhaaltje
schrijven. Vanuit het gezamenlijk instappen via de prachtige
letterbeelden, tekeningen en verhalen, komt iedereen, op haar/zijn
eigen moment tot deze vaardigheden.
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Naar de ArenA en het Rijksmuseum
Hoewel ik als conciërge geregeld een glimp opvang van
jullie kinderen, was ik erg dankbaar dat ik meekon als
begeleider van de beide 6e klassen op hun excursie naar
het Rijksmuseum. Leerkrachten Frans en Jean Pierre
(JP) hadden een dagvullend programma verzorgt, dat
gezamenlijk begon in een enorme bus.
Door Harald Storm, conciërge en ouder Meander
We rolden Nijmegen uit, de snoepzak ging van achter naar voor,
opgewonden kreten en mooie verhalen klonken door de ruimte.
Daarbij zit Frans Schobbe te midden van het tumult, rustig een
boekje over de Romeinen te lezen.
En als zo’n bus dan toch rijdt kan je net zo goed nog iets anders
cultureels doen in de buurt. De eerste stop was daarom de Johan
Cruijff-Arena, het roemruchte Ajax voetbalstadion. En dat bleek een
schot in de roos.

Stadion

Klas JP begon bovenin op het balkon: “Wat is zo’n stadion groot!”
En “wat is de klas van Frans klein” klinkt het om me heen toen de
andere 6e aan de rand van het veld ver onder ons verscheen.
We klommen via een perstrappetje naar beneden. Zagen daar
de skyboxen waar Maxima, maar belangrijker Internetfenomeen
Enzo Knol weleens een potje volgt. We mochten in de kleedkamer
op de spelersbankjes zitten en kregen uitleg over het duidelijke
verschil met de kleedkamer van de gasten. Er hingen shirts, wellicht
echt volgens de gids, van sterren als Pogba en Ronaldo. En dan
eindelijk via de spelerstunnel, begeleidt door een opname van
stadiongeluiden, naar de rand van een onmetelijke zee van groen.
Helaas was de tijd veel te kort, dus langs de perskamer en vele cups
gejaagd op weg naar de volgende ‘tempel van vermaak’.
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Rijksmuseum

Een van de weinige overeenkomsten tussen beide is dat we ook hier
wegvallen bij de maat van het gebouw. We werden ontvangen in
een bijgebouw, de originele tekenschool, vanwaar er groepen met
een gids het museum in trokken.
En ook dat was erg geslaagd: in plaats van te verdwalen in de
enorme collectie, kregen de leerlingen een reeks opdrachten met
daarbij gericht bezochte objecten. Aan het eind van de tour vertelde
men ons, zouden ze met zelfgemaakte inkt een kaart intekenen.
Onze gids vertelde bijvoorbeeld over motieven op plafond en
vloer. En dan sta je daar opeens met die elf/twaalfjarigen in de
eregalerij met aan het eind dat wereldberoemde meesterstuk. Bij de
Nachtwacht aangekomen kregen we uitleg met voorbeelden van
röntgenopnamen, waaruit bleek dat de afgebeelde vlag eerst aan
de andere kant geschilderd was.
We liepen langs scheepsmodellen, schilderijen van in die tijd
exotische vruchten, roofbuit en door de beroemde Hollandse
luchten gesierde afbeeldingen van zeeslagen.

Per klas in het atelier aan de slag om eerst met zwarte kool en water
inkt te maken. Daarmee konden de kinderen zich uitleven om een
kaart te creëren met de tropische vrucht, het schip of wellicht een
ander detail dat opgevallen was in de rondleiding.

Opvallend detail

Een detail van een geheel andere orde dat mij opviel, werd
bevestigd door spontane uitspraken van de gidsen en buschauffeur:
“wat zijn jullie klassen rustig, beleefd en geïnteresseerd”. Het was
voor mij heerlijk om deze kinderen en vooral de band met hun
leerkrachten een dagje mee te mogen maken.
Hier stop ik om niet te hoeven berichten over de terugweg met
drie-en-een-halve-uur-file die nogmaals bevestigd hoe ver weg
Amsterdam is.
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Mis je niks?
De kinderen van de Meander nemen dassen, handschoenen,
broodtrommels, mutsen, petten, regenkleding en meer mee naar
school. En weer mee naar huis. Het is een niet alleen een komen
en gaan van kinderen, maar ook van hun kleding en spullen. En er
blijft wel eens wat achter…
Door Anne-Marie Lucker, ouder

Dassen, handschoenen,
broodtrommels, mutsen,
zonnebrillen, drinkbekers,
paraplus, regenlaarzen,
petjes en meer….

Op de Meander willen we zorgvuldig met ieders spullen omgaan. De gevonden
voorwerpen worden verzameld en we zorgen ervoor dat er gelegenheid is om
dat wat verloren werd, weer terug te vinden. Gek genoeg, maken maar heel
weinig mensen gebruik van die mogelijkheid.

Houd social schools in de gaten

Via ons digitale systeem houden we iedereen op de hoogte wanneer er weer
een mogelijkheid is om de gevonden voorwerpen te bekijken om te zien of daar
misschien dan die dure regenjas of die geliefde drinkbeker is beland. Je bent
vaak op vrijdagmiddagen welkom, soms ook op een woensdagmiddag.

Wat als er geen baasje komt?

Sommige spullen blijven maaaanden liggen. Die leggen we dan na verloop van
tijd apart. Bezoekers kunnen deze spullen tegen een kleine (vrijwillige) bijdrage
meenemen. De opbrengst gaat naar het eindkamp van de 6e klassen.

Laatste kans!

Op woensdagmiddag 8 januari 2020 kun je voor het laatst snuffelen tussen
de spullen die in 2019 zijn achtergebleven. Daarna beginnen we weer met
een schone lei. Ben je iets kwijt en lukt het je niet om langs te komen op de
‘openingstijden’? Meld je dan even bij de conciërge, dan denken we met je mee.
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laat van je horen
Voor alle kinderen van Meander is er nu een heuse
Brandingbrievenbus. Door Harald gemaakt en opgehangen bij Marloes
van de administratie, direct als je binnenkomt. Kan niet missen.
Door Anne-Marie Lucker, ouder
Heb je een mooie tekening, strip of gedicht voor de
Branding? Wil je je hart luchten of heb je gewoon een
mooi verhaal? Doe hem in de brievenbus. Misschien sta
jij dan wel in de volgende Branding!
Je mag alles inzenden wat je wilt, maar om je op weg
te helpen … Het volgende nummer gaat over het hart
en het gevoelsleven. Wat gaat er in jouw binnenste om?
Van wie of wat word jij letterlijk warm? Schrijf, teken,
plak of knutsel er maar op los.

Je krijgt alles terug
Zorg ervoor dat je voornaam en klas duidelijk zijn
vermeld, dan kunnen we je inzending weer via je juf
of meester aan je teruggeven. Je kunt een foto van
je inzending ook altijd digitaal toesturen als je dat
gemakkelijker vindt.
We doen ons best om echt alle inzendingen dit
schooljaar te plaatsen, maar als de brievenbus
overstroomt (kom maar op) dan moet de redactie een
keuze maken, dat snap je vast.

Laat je kennen
Vind je het leuk om net als Finlay en Marloes in deze
Branding geïnterviewd en gefotografeerd te worden en
gaan je ouders daar ook uitdrukkelijk mee akkoord? Laat
je ouders een e-mail sturen om een afspraak te maken.
Gesprek en foto duren ongeveer een half uur.

Digitale brievenbus
redactie@branding-nijmegen.nl
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Strengen witte wol, gouddraad
(of ander draad) een schaar én
een beetje geduld

zwevende engel
Pak een streng wol en leg een knoop in het
midden. Vouw de streng dubbel en leg de
mooie kant van de knoop voor. Je hebt nu
een hoofdje. Bind dit vast met draad en laat
de draden zitten.
Pak nu een kleiner strengetje wol en wikkel
het een paar keer om je vingers. Bind aan
beide kanten een stukje af met gouddraad.
Nu heb aan iedere kant een handje.

Sla het lijfje open onder de knoop (het hoofdje). Leg een
streng wol van links naar rechts onder het hoofdje. Dit zijn de
vleugels. Leg daar de armen op. Sla de wol van het lijfje nu
weer terug.
Als het goed is, hangen er nog twee lange gouddraadjes onder
het hoofdje. Sla die kruislings over het bovenlijfje, onder de
armpjes en vleugels, en leg op de rug een knoop. Pluk een
beetje aan de wol om mooie vormen en vleugels te maken.
Klaar!

Idee van Anne Latupeirissa
Bron: Estreachikitu
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ADVENT OP TAFEL
Typisch iets van de vrijeschool is de jaartafel in iedere klas. Het helpt de kinderen het
ritme van de seizoenen te volgen. Wat er buiten gebeurt zie je binnen terug. Zo’n tafel
geeft grip op de tijd en het verstrijken ervan. Juist bij jonge kinderen raakt het iets
wezenlijks waarvoor (nog) geen woorden zijn. Het is een en al verwondering en innerlijk
beleven.
Door Mieke ‘t Hoen, kleuterjuf
Bij de 1e advent, begin december, verhuist Sint Nicolaas met zijn pieten naar een ander plekje in de klas en
zien we op de jaartafel een mooie ingetogen sfeer. Het lege stalletje staat erop, met een paadje van mooie
steentjes. Mooie edelstenen krijgen een plekje. Er komen sterretjes aan de hemel, en achter de stal een
trapje met 24 treden waar de engel met het kindje Jezus steeds een treetje naar beneden gaat. Er is een
stille stemming op de jaartafel en in de klas .We wachten op het wonder wat komen gaat…

Door een spiraal van groen

Op de 1e maandag van Advent lopen we het adventstuintje met de kinderen. Er wordt een spiraal
van dennengroen neergelegd en in het midden staat een tafeltje met een mooie blauwe doek en een
brandende kaars. Een engel, vaak een 6e klasser, loopt voorop en begeleidt het kind door de spiraal naar
de brandende kaars. Het kind ontsteekt zijn eigen kaarsje aan de grote kaars. Nu loopt het kind voorop en
zet zijn brandende kaarsje weer terug in het groen van de spiraal en verlicht zo de weg naar buiten. Het
is helemaal stil. We zingen alleen adventsliederen of luisteren naar mooie liermuziek. Het is een prachtig
beeld: kinderen gaan met de engel op zoek naar hun innerlijke licht, en als ze het gevonden hebben, delen
ze het met de buitenwereld.

Vier weken voor kerst

De 1e adventsweek hebben we veel eerbied voor de mineralen. Hun kracht is compact en vol schoonheid.
In de 2e week gaat de eerbied uit naar de plantenwereld. Er verschijnen boompjes op de jaartafel, een
kerstroos of witte lelie. In de 3e week komen de dieren bij de stal. De os en de ezel, het roodborstje en de
lammetjes. In de 4e week komen de mensen erbij. Jozef en Maria, die al de hele adventstijd door de klas
met het ezeltje aan het wandelen zijn, komen nu aan bij de stal. De engel met het kindje in de armen kan
het bijna in het kribje leggen. De herders komen bij hun schaapjes. Het is compleet en goed.

Dankbaar

Het is een hele mooie tijd op school. We wachten op het grote wonder en beleven het licht in de
donkere winternacht. Het licht wat vrede en liefde brengt. Iedereen een mooie en bijzondere Adventstijd
toegewenst!
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Herfst op de Meander
Herfstmarkt, Sint Maarten en Sint Nicolaas
waren ook dit jaar weer een feest op de
Meander. Juffen, meesters, ouders én leerlingen
maken het samen mogelijk. Soms in pittige
omstandigheden. Zo begon de herfstmarkt
dit jaar met een flinke storm. Zou de tent wel
genoeg bescherming bieden en staat die
überhaupt wel weer stevig? Maar het weer
klaardeal snelop en de tent stónd!En zo gaat het
eigenlijk elk jaar. Warme tradities voor steeds
koudere dagen.
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Foto’graaf Monique Goris
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Fotograaf Norbert Voskens
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Advertenties

Welkom in onze prachtige winkel
met speelgoed van vertrouwde
én van nieuwe merken!

N i eu w

!
adres

Hertogstraat 102
6511 SE Nijmegen
024 - 2046000

www.regenboog-nijmegen.nl
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Advertentie

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

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

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

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

www.Zonne-straaltjes.nl
Fijne speelochtenden op de peuterspeelzaal. Adres: van Gentstraat 106 Nijmegen

www.Toverster.net
Buitenschoolse Opvang Nijmegen: waar u en uw kind echt keuze hebben!

www.BSONijmegen.nl
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Hexxje Design

Betrokken bij de stad
Tijdens de Week van de Stad van 11 t/m 17 november vroeg de gemeente
burgers mee te denken over de toekomst van Nijmegen en haar omgevingsvisie.
Zo'n visie beschrijft hoe de stad zich in de komende jaren gaat ontwikkelen.
Aardrijkskundedocent Nienke Roest ging met haar leerlingen op de uitnodiging in.
Door Colet Falke en Monique Goris

Hoe ziet Nijmegen
er in de toekomst
uit?

•	Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden in de toekomst en
voor wie?
•	Wat betekent de klimaataanpak voor de stad Nijmegen?
•	Hoe zorgen we dat we gezond en in beweging blijven?
•	Wat is er nodig om hier ook de komende jaren samen prettig te kunnen
wonen en werken?
Grote vragen die ons allemaal aangaan. Leerlingen konden in de
Mariënburgkapel allerlei toekomstschetsen zien die antwoord geven op
deze en andere vragen. Medewerkers van de gemeente beantwoordden
vragen en luisterden naar plannen en ideeën van leerlingen.
Begin 2020 is de omgevingsvisie van de Gemeente Nijmegen klaar. Toch
een mooi idee dat leerlingen van het KGC er een beetje bij betrokken
zijn geweest. Wil je weten wat de omgevingsvisie wordt? Zie nijmegen.
nl/omgevingsvisie.
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Concerten in De Vereeniging
Op dinsdag 4 februari 2020 zal weer het jaarlijkse schoolconcert
plaatsvinden in concertgebouw De Vereeniging. Centraal staat zoals
altijd het bovenbouwkoor, maar dit jaar zullen ook de 7e en 8e klassen
deelnemen aan het concert.
Door Jurrien Wormgoor

Om iedereen de kans te geven te komen kijken wordt het programma ’s middags en ‘s avonds
opgevoerd, ’s middags om 16.30 uur, en ’s avonds om 19.30 uur.

Spannende dag

Dinsdag 4 februari start als een normale schooldag. Na de eerste drie lesuren gaan de leerlingen richting
De Vereeniging voor een laatste repetitie, met aansluitend het middagconcert. Na het middagconcert
wordt voor klas 7 en 8 op school een maaltijd verzorgd door ouders. Van de overige leerlingen wordt
verwacht dat zij zelfstandig voor iets te eten zorgen, bijvoorbeeld thuis of in de stad. Naar verwachting
zijn de leerlingen op dinsdag klaar rond 20.45 uur.

De dag erna…

De volgende dag is een reguliere schooldag met enkele uitzonderingen: voor alle leerlingen is deze dag
huiswerkvrij en de 7e en 8e klassen starten hun dag pas vanaf het 2e lesuur. Meer informatie zal te zijner
tijd nog volgen. Voor nu zien we uit naar twee mooie concerten. Zet het alvast in de agenda!

Kaartjes kopen?

Het middagconcert is vrij toegankelijk (maar wees bijtijds aanwezig, wanneer de zaal vol zit sluit deze
voor publiek). Voor het avondconcert kun je kaarten kopen op de website van De Vereeniging.
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Advertenties

WINKELCENTRUMMOLUKKENSTRAAT
“Kwaliteit, service en winkelgemak in de buurt “

en natuurlijk
een uur
vrij parkeren !

Bloemenveld
drankenspeciaalzaak

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

Tegen inlevering
van deze
waardebon
ontvangt u
een mueslibol
naar keuze bij
Bakker Arend

Ambachtelijk Biologisch
Brood en Gebak
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halloween op het kgc
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Fotograaf Bobby Draaijer
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branding nieuwe koers
Zo’n anderhalf jaar geleden vroegen we leerlingen, ouders en medewerkers van
Meander en Karel de Grote College wat ze nou eigenlijk van de Branding vonden. Is
onze schoolkrant nog relevant? Lezen we hem eigenlijk wel? Bijna 500 mensen namen
de moeite hun reactie te geven via een enquête. Afgelopen schooljaar hebben we de
resultaten op ons in laten werken en gezocht naar wat en hoe beter te doen.
Door Monique Goris, ouder

Uit de enquête

“Goed papier voor een vuurtje,

Hoera, maar liefst 65% van de respondenten leest (delen
van) de Branding met grote belangstelling! Maar een fiks
aantal respondenten geeft ook aan géén toekomst te zien voor
de Branding, met name leerlingen van het KGC. Gevraagd naar de
toekomstige vorm van de Branding gaat de voorkeur heel sterk
uit naar een Branding op papier. Het liefst gewoon min of meer
hetzelfde, maar in een updated versie: moderner, minder wollig,
kortere teksten en meer voor iedereen.

“Het lijkt alsof de Meander meer aandacht
krijgt dan het KGC”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Een Branding die van begin tot einde relevant en aantrekkelijk is voor
alle leerlingen, ouders en medewerkers gaat ‘m niet worden. Daarvoor
is de groep te breed en versnipperd. Wat wél kan is zorgen voor een
goede balans via vaste rubrieken en een standaard indeling. En dus
zie je in deze Branding hoe de pagina’s voor en na het midden zijn
gereserveerd voor Meander en KGC. Met verschillende rubrieken
voor verschillende mensen en mensjes. De grootste uitdaging is de
KGC-leerling. Hoe maak je de Branding ook voor hen interessant? We
gaan het uitzoeken… Hoe fijn dan dat een eerste KGC-leerling zich als
gastfotograaf bij de redactie heeft gemeld.

misschien moet je
het VERbranding noemen”

Met jou is het leuker!

De Branding is bedoeld van en voor ons allemaal. Dat gaat niet
zonder jou! Daarom vind je op veel pagina’s in deze Branding
een oproepje om ook een keertje bij te dragen aan zo’n pagina.
Er zit vast iets voor je bij… En zo’n bijdrage is heel vrijblijvend,
gewoon één keer, omdat het leuk is om te doen (hint: met je
zoon, dochter, klasgenoot of collega). De vaste redactie helpt je
er iets moois van te maken. Zo maken we samen iets moois. Vrije
inzendingen zijn natuurlijk ook altijd heel welkom. Stuur ze naar
redactie@branding-nijmegen.nl of stop het in onze brievenbus bij
de ingang aan de Celebesstraat.

Hartelijke groet van de redactie

Meester Frans (Meander, klas 8), mevrouw Oakes (KGC, lerares
Nederlands), Annemarie Lucker, Colet Falcke, Hannah Berns,
Monique Goris, Jacco Schouw, Christine Monten en leerling
Tommy Ehlers (gastfotograaf )

“Het is fijn dat de Branding er is”

“Alsjeblieft niet digitaal”
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AVG en ieders recht op
privacy
De ‘nieuwe’ privacywetgeving stelt organisaties regelmatig voor problemen uitdagingen! Op het KGC merken we de
gevolgen van de AVG en ook ouders en leerlingen hebben gemerkt dat de school regelmatig en herhaaldelijk voor
allerlei zaken om toestemming moet vragen, bijvoorbeeld voor gebruik van diverse gegevens en beeldmateriaal.
Door Peter van Oosten, conrector KGC
Natuurlijk is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming er niet voor niets gekomen,
maar het is af en toe wel een zoektocht: je wilt je
als school vanzelfsprekend aan de regels houden,
en tegelijkertijd wil je de bedoeling niet uit het oog
verliezen. bijvoorbeeld vlotte communicatie tussen
en met ouders via e-mail. Het lijkt erop dat we – zij
het met de nodige moeite – wel wegen vinden.
Achter de schermen zijn de nodige slagen gemaakt:
sollicitatiebrieven worden op tijd ververnietigd,
fysieke personeels- en leerlingendossiers zijn
opgeschoond en achter slot en grendel geplaatst, etc.

AVG-proof

Onze website was al snel behoorlijk AVG-proof. Voor
beeldmateriaal was toestemming waar nodig, de
fotosite was uit de lucht gehaald en uitingen van
vóór de AVG waren verwijderd. Toch kwamen er nog
enkele (terechte) meldingen bij ons binnen, waarbij
de afzenders zich tegen hun zin terugvonden via onze
website. En wel via online edities van de Branding.
Zonder veel aarzeling hebben we daarom alle edities
van de Branding van onze website verwijderd.
Jammer, maar het is niet anders voor dit moment.
We beraden ons erop hoe we in de toekomst het
één kunnen doen (de Branding online zetten) en het
ander niet laten (ieders privacy respecteren).
Wordt vervolgd!

Storm in een glas water?

Gelukkig is het allemaal relatief onschuldig. We
hebben het beste met alle betrokkenen voor en als
school geen enkel financieel, politiek of economisch
belang om de privacywetgeving te negeren.
Tegelijkertijd is er in de samenleving wel degelijk iets
aan de hand rond het thema privacy. Voor wie de
ongemakkelijke waarheid wil weten: ik las onlangs
met stijgende verbijstering het boek ‘Je hebt wél iets
te verbergen’ van onderzoeksjournalisten Maurits
Martijn en Dimitri Tokmetzis. Zij laten zien waarom
privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze
tijd is. Ze leggen bloot welke gegevens je allemaal
weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke
ingrijpende gevolgen dat heeft. Facebook weet bij
wie u gisteren op bezoek ging. De Belastingdienst zag
hoe u er kwam. Apple hield bij hoe lang u er bleef.
Samsung hoorde wat u er zei. En Google wist al dat u
het van plan was.

s
hou oernp!
sch
Blijf het KGC erop wijzen als
we in uw ogen steken laten
vallen op het gebied van de
gegevensbescherming!
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gespot
Maak kans op een smakelijke PRIJS!

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 de
kerstvakantie naar redactie@branding-nijmegen.nl.
Na de vakantie ligt de prijs voor de winnaar bij de
receptie. Mjam!
Fotografie door een leerling van het KGC
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ONDERWEG
Leerlingen van het Karel de Grote College vinden elke
dag hun weg van huis naar school en weer terug. Ze
komen van heinde en verre. Ieder uit hun eigen unieke
en tegelijkertijd zo herkenbare wereld. Maak kennis
met één van hen.

Hoe heet je en wie ben je?

Ik heet Marloes. Ik ben 15 jaar, zit in 5 vwo en ben voorzitter van de
leerlingenraad van het KGC.

Waar woon je?

In Beuningen. Daar ben ik ook naar het Montessori gegaan. Ik woon samen
met mijn vader, moeder, broertje en zusje. Ik ben de oudste. Mijn broertje en
zusje zijn ieder 2 jaar jonger, er zit steeds 2 jaar tussen zeg maar. We hadden
ook een kat, maar die is net overleden.

Wat vind je het leukst op het KGC

O, dan ga ik echt voor de mensen! Die zijn hier heel lief, heel hartelijk en
sociaal. Het duurde wel even voor ik op mijn plek zat. Het was wel echt even
wennen na het Montessori, maar toen er een band ontstond in de brugklas
veranderde dat. Je moet gewoon een band krijgen met iets of iemand op
school.

Wat vind je het stomst op school?

Zonder twijfel de werkdruk. Hoofdonderwijs is dan altijd mijn valkuil. Dat
wil ik dan te mooi of te goed doen. Deze periode voor kerst is ook echt een
DRAMA. In deze periode moeten al die verslagen af waar je de hele tijd aan
hebt gewerkt. Voor andere leerlingen heb ik maar één tip: houd je huiswerk
goed bij zodat je in toetsweken niet ook nog moet uitzoeken hoe het ook
alweer zit. Niet uitstellen! Echt heel moeilijk trouwens…

Wie is je favoriete docent?

Mmmm… dat is moeilijk kiezen. Ik vind mevrouw Hummel van
maatschappijleer heel fijn en warm, en mevrouw van Doorn geeft heel goed
Nederlands. De Parcivalmethode vond ik heel ingewikkeld, maar ik ben toch
anders gaan nadenken daardoor. Dat vind ik knap.

Over 10 jaar, wie zou je dan willen zijn?

Halverwege de 3e klas heb ik besloten dat ik medicijnen wil studeren. Ik ben
aan het nadenken over een plan B. Voor als het niet gaat lukken. Maar ik wil
mensen helpen, die keus is helder!

Stel nu dat je morgen ineens de rector bent, wat
zou je dan als eerste doen of veranderen?

Ik zou docenten om de tafel zetten om het over de werkdruk door het jaar heen
te hebben. Zodat er meer rust komt, tijd om te ademen. Het is toch gek dat in de
kerstperiode die toch al druk is, ook op school de piek zit.

Vertel je in de volgende Branding meer over de
leerlingenraad?

Dat is goed! Die leerlingenraad is veel werk soms, heel veel onthouden en
regelen, maar het voelt fijn om zo met frustraties aan de slag te gaan en ze op
te lossen.

33

Onze handen jeuken
Toen er plannen werden gemaakt voor wéér een verbouwing van het Karel
de Grote College, vond nieuwe rector Ardan Aldershof het te gek worden.
“Laten we samen kijken naar een oplossing op langere termijn, en dit
integraal aanpakken”. Dat betekent niet nu drie lokalen op de zolder erbij,
maar een masterplan voor beter gebruik van het héle gebouw.
Door Monique Goris, ouder

Conrector Peter van Oosten vertelt: “Als je het aantal vierkante meters van de school deelt door
het aantal leerlingen heeft iedere leerling maar liefst 11m2 voor zichzelf. Dat is veel! Gemiddeld
is 8m2”. Toch voelt het alsof de school uit zijn voegen barst. Het Karel de Grote College zit op een
A-locatie, het is een ontzettend charmant gebouw met veel historie, maar echt functioneel is het
niet.

Waar het knarst en schuurt

Ardan: “Ieder uur bewegen hier 750 leerlingen en 50 leerkrachten door de school. Die
wurmen en krioelen zich door alle gangen, trap op en af, van A naar B. Op dat ‘verkeer’ is
dit gebouw helemaal niet ingericht. Maar er zijn meer problemen die typisch bij zo’n oud
gebouw horen”. Peter vult aan: “Er is veel ‘loze’ ruimte die niet wordt gebruikt, behalve dan
door de verwarming. In de zomer krijgen we het hier niet koud en in de winter niet warm.”

Wat willen we eigenlijk?

De ingehuurde architect inventariseerde de knelpunten en wensen rondom het gebouw
bij zowel medewerkers als leerlingen. Ardan: “Na de sessie met de medewerkers liet hij
zien wat leerlingen wilden. Bijna precies hetzelfde als de medewerkers! Mooi dat we als
‘bewoners’ van het gebouw er allemaal hetzelfde over denken. We willen bijvoorbeeld
allemaal meer ontmoetingsplekken en ruimte voor ontspannen gesprek. Dat is ook wel zo
gezond werken en leren voor iedereen!”.
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“Laten we samen kijken
naar een oplossing op
langere termijn, en dit
integraal aanpakken”.

OP ONS PAD…
November 2019
Inventarisatie van de huidige organisatie
van onderwijs en onderwijsvisie
Inventarisatie van de huidige bouwkundige
en bouwfysische situatie
Workshops met vertegenwoordiging van
medewerkers en leerlingen
December 2019 – januari 2020
Scenario(s) huisvesting ontwikkelen en
masterplan opleveren (uiterlijk 31 januari)
Februari – mei 2020
Architect, aannemer en installateurs
(bouwteam) selecteren
Mei – december 2020
Ontwerp
Januari – mei 2021
Werkomschrijvingen
Juni – juli 2021
Inpakken en verhuizen

Driejarig traject

Ardan: “Zo’n integrale aanpak is spannend hoor. Ik heb eerder ervaring opgedaan
met verbouwingstrajecten, maar toch… Je kunt geen fouten maken. Je doet het
maar één keer op zo’n school en die keer moet meteen goed zijn”. Reden om het
traject zorgvuldig aan te pakken dus. De school rekent op een periode van drie jaar
waarin wordt voorbereid, verbouwd en de puntjes op de i worden gezet. Voor het
schooljaar 2021-2022 wordt gezocht naar een andere locatie zodat de verbouwing
goed kan verlopen.

Waarom verhuizen?

“Het huis verbouwen waar je in woont, is vragen om problemen”, zegt Peter. “Dat
hebben we gezien bij andere scholen die hetzelfde wilden.” Welke locatie het gaat
worden is nog onduidelijk. De zoektocht is in volle gang. Ardan: “We kijken dan
met name naar drie dingen: passen al onze leerlingen er in, is het gebouw direct te
gebruiken en door alle vakken, en loopt de reistijd van leerlingen en leraren niet te
veel op. Hopelijk weten we snel meer.”

In de nabije toekomst

In januari wordt het masterplan van de architect voorgelegd aan de bestuurder
van onze school: wat worden de kosten en worden die betaald? Ardan: “Als dat
goedkomt (en dat denken we) dan worden vervolgens de teams, leerlingenraad en
MR betrokken en kan het project officieel starten. Ook ouders worden overigens
nadrukkelijk in het traject meegenomen, ook al zijn zij geen bewoners van het
gebouw. Zij nemen deel aan een klankbordgroep voor toetsing en advies rondom
de plannen en activiteiten. De eerste ouders zijn al benaderd.” Wordt vervolgd!

Augustus 2021 – juni 2022
Onderwijs op een tijdelijke locatie en
verbouwen
Juli – augustus 2022
Verbouwde school in gebruik nemen
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Donderdag 19 december

Paradijs- en Herderspel

Afbeelding : Christianne Lesch - Ons is geboren een kindekijn -

Ontwerp: Hexxje Design

aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Zondag 12 januari 2020

Driekoningenspel
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
( openbare generale repetitie )

Meander vrijeschool voor
basisonderwijs
Celebesstraat 12 Nijmegen
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Laatste dingen…
Musical Grease in voorbereiding
Al vele maanden wordt er door een groep enthousiaste leerlingen uit alle jaarlagen hard gewerkt
aan een schoolmusical op het KGC. Na het vrolijke, zomerse ‘Mama Mia’ zetten de leerlingen deze
keer hun tanden in ‘Grease’. Het verhaal van Danny en Sandy die na een romantische zomer ineens bij
elkaar op school blijken te zitten. Tegenover zijn vrienden, de T-birds, schaamt Danny zich en hij laat
Sandy links liggen. Zal de liefde uiteindelijk toch overwinnen? Het belooft een spetterende musical te
worden, vol energie en met een rauw randje, met muzikale begeleiding door een live-band.
Kaarten zijn vanaf medio januari verkrijgbaar via onder andere de website van
het KGC.

Zing mee in een nieuw ouderkoor!
Het KGC heeft dan wel een musicalgroep, meisjeskoor, docentenkoor, middenbouwkoor,
bovenbouwkoor én kamerkoor, maar géén ouderkoor. Het komende schoolconcert is bij uitstek
reden daar verandering in te brengen. Onze koordocent/dirigent Jan Jaap Nuiver nodigt ouders van
harte uit!
Kom vier korte zaterdagochtenden repeteren om twee koorwerkjes in te studeren en deze uit te
voeren op het schoolconcert. Thuis oefenen kan met een mp3-bestand, maar hoeft niet. Koorervaring
of noten kunnen lezen is ook niet nodig. Je zult verrast zijn hoe snel je stem een prachtig geheel
vormt met de andere stemmen, hoe heerlijk het is samen te zingen en tot wat voor
prestaties je samen in staat bent. Ben je geïnteresseerd, kun je repeteren op 11, 18 en
25 januari en 1 februari van 10.30 tot 12 uur, en optreden op 4 februari van 16.30
tot 17.30 uur en van 19.30 tot 20.30 uur?
Stuur dan een e-mail naar j.nuiver@kgcnijmegen.nl

De Branding in 2019-2020
Deadline
27 sept
22 nov
21 feb
29 mei

en
k
e
o
z
j
wi jou!
Let op!

Wil je ook iets kwijt in
de Branding?
redactie@brandingnijmegen.nl

Verschijning
22 okt
Herfst
17 dec
Winter
10 mrt
Lente
23 juni Zomer

Redactieadres:
redactie@branding-nijmegen.nl
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Advertenties

MINDFULBODY
Holistische massage
en bewustwording

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!

MA S S A GE T HE R API E , 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 NNI N G SM A SS AG E

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

AU K J E W O D D E M A
Hexxje Design

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

K L A P P E IJ E N P A D 6 T E B E R G E N D A L

06 1 864 43 48 W W W . M IN D F U L B O D Y .N U
VERGOED DOOR ZORGVERZEKERAARS

ALWAYS
TRUST
YOUR GUT

Relaties laten opbloeien
MIRA BROUWER RELATIEPRAKTIJK
Relatietherapie & Opstellingen
Nergens worden we meer met onszelf
geconfronteerd dan in relaties. Doorbreek vicieuze
cirkels en investeer in vertrouwen, begrip en
verbinding.

BASISCURSUS INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Al 15
jaar
scho
de
ol om
jez
en je
intuït elf
ie t
ontw
ikkele e
n.

Relatietherapie: partners
Relatiecoaching: relatie-APK, familie, werk
Familie Opstellingen: individueel
www.mirabrouwer.nl
info@mirabrouwer.nl
06 2719 3558

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.

Vrijblijvend
Kennismakingsgesprek
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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

Creatieve en natuurlijke broedplaats
voor kinderen en volwassenen

Voor workshops, cursussen, projecten, inspiratiedagen en verhuur

ontmoet

ontdek

inspireer

creëer

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

Milena klas 8

Nieuwsgierig hoe de strip van Rifka afloopt? Lees het begin maart in de
volgende Branding met het thema hart <3.
Stuur ook jouw inzending naar redactie@branding-nijmegen.nl

Rifka, klas 9

