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1. Activiteitenoverzicht; jaarplanning 
Onderstaand de belangrijkste activiteiten in de maanden maart t/m mei. Zie onze website: Organisatie > Jaarplanning. 
 
Maandag 12 maart Presentatie profielwerkstukken 11D 
Dinsdag  13 maart vrije dag (landelijke conferentie vrijescholen). Presentatie profielwerkstukken 11E 
Woensdag 14 maart Presentatie profielwerkstukken 12F 
Dinsdag  15 maart  Presentatie profielwerkstukken 12G 
Donderdag 16 maart Presentatie profielwerkstukken 12H 
Donderdag 29 maart Paasviering; Schoolmusical (avond) 
Vrijdag  30 maart vrije dag (Goede Vrijdag). Schoolmusical 
Zaterdag  31 maart  Schoolmusical 
Maandag 2 april  Tweede paasdag   
Dinsdag  3 april  Ouderavond 11e klassen 
Woensdag 4 april  Ouderavond 10e klassen 
Donderdag 5 april  Loek Bronkhorstlezing door Hans Schnitzler 
Maandag 9 april  Toetsweek t/m vrijdag 13 april. Laatste ouderavond eindexamenklassen 
Dinsdag  10 april  Ouderavond 7e klassen 
Woensdag 11 april  Ouderavond 8e klassen 
Maandag 16 april  Ouderavond 9e klassen 
Woensdag 18 april  Ouderkring 5 
Donderdag 19 april  Verzenden plaatsingsbesluiten achtesteklassers 
Vrijdag  20 april  Parijsreis 11e klassen 
Donderdag 26 april  Schoolfeest met open podium 
Vrijdag  27 april  Koningsdag, begin van de meivakantie t/m vrijdag 11 mei 

2. Reminders 
- Houd uw e-mailadres in Magister up to date. Wijzigingen (ook telefoonnummers) graag doorgeven aan de school. 
- Wachtwoord vergeten? Vul het formulier in! 
- Magister@sgvvs.nl is een noreply-adres. Gebruik voor algemene berichten aan de school post@kgcnijmegen.nl  
 

http://www.kgcnijmegen.nl/Organisatie/Jaarplanning.aspx
http://www.kgcnijmegen.nl/Contact.aspx
mailto:post@kgcnijmegen.nl
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3. Personeel 
De zoon van een van onze docenten heeft in de carnavalsvakantie een ongeluk gehad. Hij is in kritieke toestand 
opgenomen in het Radboud ziekenhuis. Zoals het er nu naar uitziet zal hij een lang revalidatieproces moeten ondergaan. 
De betreffende collega verwachten we niet op korte termijn terug voor de klas. Vanaf woensdag 7 maart zijn alle lessen 
vervangen. 
De afgelopen weken zijn veel leerlingen en collega’s geveld geweest door de griep. Het was een griep die lang aanhield 
en regelmatig ook weer terugkwam. Daarnaast hadden wij veel bijzondere activiteiten zoals het schoolconcert, 
voortgangsvergaderingen en kunstpresentaties. Dus het lesrooster heeft om die reden veel te verduren gehad. We 
verwachten dat de komende weken de rust weer zal terugkeren wat dit betreft. (Wanda Kasbergen, rector) 

4. Aanmeldingen schooljaar 2018 – 2019 
Alle leerlingen die zich bij het Karel de Grote College hebben aangemeld voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn 
plaatsbaar! Vanwege grote belangstelling voor onze kleine afdeling mavo Kunst & Ambacht (mavo met 
leerwegondersteuning) hebben we 5 leerlingen voor deze brugklas moeten uitloten en hen een plaats aangeboden in een 
van onze reguliere gemengde tweejarige mavo/havo/vwo brugklassen. In deze klassen zijn overigens voor leerlingen met 
een overeenkomstig advies nog enkele plaatsen vrij, ook in de beweegklas! 
Ofschoon er nog wat beweging inzit (o.a. vanwege de loting op de NSG) zullen we volgend jaar wederom starten met 1 
klas mavo Kunst & Ambacht en 5 goed gevulde reguliere gemengde brugklassen, waarvan één beweegklas. 

5. Schoolfeest 
Eindelijk! Er komt weer een Open Podium Feest! Voor wie kan zingen, dansen, musiceren, jongleren etc. is er op donder- 
dag 26 april van 19.30 tot 23.30 uur (vlak voor de meivakantie) een geweldige gelegenheid om dit te laten zien aan de 
hele school! Zowel middenbouw als bovenbouw is welkom op het podium! Wie zich aangesproken voelt of denkt aan een 
andere leerling: graag aanmelden, of moedig anderen aan zich op te geven via KGCevenementen@kgcnijmegen.nl Graag 
vermelden wat de bijdrage inhoudt en bij voorkeur een audio- of videofragment van 1 à 2 minuten. 
 

 

6. Onderwijstijd 
In maart vindt er een tussenevaluatie plaats van de nieuwe lestijden en lessentabellen. Volgend jaar zal de 
eindevaluatie plaatsvinden met daaraan gekoppeld de vraag of de school definitief blijft werken met de nieuwe lestijden 
en lessentabellen, eventueel met bijstellingen. Een van de doelen van het project was om de onderwijstijd terug te 
brengen naar een haalbare en betaalbare omvang. In het vwo-traject is dat het minst goed gelukt, dus daar ligt nog een 
opgave. Voor dit moment hebben we de input van het digitale loket, waar alle betrokkenen hun opmerkingen kwijt 
konden en we zijn in de leerlingenraad en de ouderkring gerichte input en adviezen gaan halen. Dit is op 8 maart 
gedeeld met de docenten, die – na daarvan kennis te hebben genomen – op hun beurt hun ervaringen met de nieuwe 
lestijden en lessentabellen konden inbrengen. De informatie die we zo van de drie groepen betrokkenen (leerlingen, 
docenten, ouders) hebben verkregen wordt geanalyseerd en waar nodig en mogelijk doen we daar ons voordeel mee voor 
het komende schooljaar, waarvoor de planning en de formatie medio maart van start gaat.  

7. Lockers fietsenkelder 
Wij hebben in de fietsenkelder een tiental lockers laten plaatsen die geschikt zijn voor het veilig opbergen én opladen 
van de accu’s van e-bikes. Leerlingen die op zo’n fiets naar school komen en een locker in de fietsenkelder willen huren 
kunnen even langsgaan op de administratie en hun naam op de lijst laten zetten. Zodra de elektra in de lockers is 
aangesloten zullen we via de mededelingen op de pagina ‘roosters’ op de website laten weten dat de leerlingen de borg 
en de huur kunnen betalen en de sleutel in ontvangst kunnen nemen. Voor de huur gelden dezelfde voorwaarden als 
voor de overige lockers. Het is mogelijk om zowel een locker in de fietsenkelder als in de garderobe te huren. 
 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/alleen-leerlingen-uitgeloot-bij-nsg%7Ea744420d/
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8. Schoolplein 
Het Karel de Grote College is doende om een ontwerp van het binnenterrein te (laten) maken en dit vervolgens te laten 
uitvoeren. Het definitieve ontwerp zal naar verwachting in week 17 gereed zijn. Er ligt nu een voorlopig ontwerp dat 
aan de werkgroep is voorgelegd. Jan Kersten (Bureau Niche) is door ons aangezocht om dit ontwerp vorm te geven, incl. 
een beplantingsplan, maattekeningen en beschrijvingen voor de uitvoering. Het geheel wordt een ontwerpverslag/boek 
dat samen met het ontwerp beschikbaar zal worden gesteld aan de bedrijven die willen inschrijven op het werk. 
Inschrijven verloopt middels een meervoudige onderhandse aanbesteding. Deze aanbesteding (en de gunning) staat 
voor week 20 op de planning en daarna willen we het werk vervolgens zo snel mogelijk laten uitvoeren. De uitvoering 
zal wat ons betreft z.s.m. na de gunning aanvangen en bij voorkeur (deels) tijdens de zomervakantie plaatsvinden. 
Zodra het definitieve ontwerp gereed is zullen we daar op de website van de school aandacht aan besteden. Of de 
uitvoering ook daadwerkelijk tijdens de zomervakantie zal plaatsvinden en of het werk bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar gereed is, is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. We houden u op de hoogte! 
 

 

9.  Profieladvies klas 9 havo en 9 vwo 
Op de informatieavond over de profielkeuze (22 januari 2018) hebben we gezegd dat de leerlingen van klas 9 het tweede 
profieladvies zouden krijgen op 23 februari. Echter, sommige docenten hadden deze leerlingen nog maar erg kort 
lesgegeven en wij wilden hen nog meer tijd geven om zich een goed beeld te vormen. Vandaar dat het tweede advies is 
uitgesteld naar 3 april. De leerlingen krijgen dan een geprinte lijst met het definitieve advies voor de verschillende 
keuzevakken. Dit advies kunnen ze dan meenemen in hun profielkeuze. De leerling moet dit in Magister invoeren. Na het 
invoeren printen ze het formulier. Deadline: 17 april 2018. Dit is de laatste dag dat dit in Magister kan en dat de 
leerlingen het ondertekende formulier bij een van de decanen kunnen inleveren. (De decanen havo en vwo, Ricardo 
Schenker en Annemarie Lammers) 

10. Musical 
Al bijna twintig jaar mateloos populair over de hele wereld en nu eindelijk uitgevoerd door leerlingen van het Karel de 
Grote College: Mamma Mia! Het verhaal over Sophie, die op het punt staat te trouwen met haar jeugdliefde en alle drie 
haar mogelijke vaders voor de bruiloft heeft uitgenodigd. Zo wordt moeder Donna ineens geconfronteerd met een 
episode uit haar verleden die ze al 20 jaar achter zich had gelaten. Al het hele schooljaar komt een grote groep 
leerlingen op maandagmiddag bij elkaar om te repeteren voor deze musical. Gecombineerd met de grootste hits van 
ABBA, en met begeleiding van een vierkoppige liveband, is een vrolijke en energieke voorstelling gegarandeerd. 
De voorstellingen zijn dit jaar op donderdag 29 maart (20:00 uur), vrijdag 30 maart (20:00 uur) en zaterdag 31 maart 
(14:30 uur en 20:00 uur), zoals altijd in de Aula van het Karel de Grote College. Toegang is € 7,50 voor volwassenen, € 
5,- voor kinderen en leerlingen van KGC. Reserveren is aan te raden en kan via musical.kgcnijmegen.nl. Foto: Liedeke 
Taen. 
 

 

http://www.bureauniche.nl/
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11. Determinatie klas 8 
Het doel van de determinatie in de 8e klas is ervoor te zorgen dat de leerlingen vanaf klas 9 het voor hen geëigende 
leertraject gaan volgen. Onder invloed van de opzet van de 9e klassen (een mavo-, een havo- en een vwo-stroom), de 
komst van de rekentoetsen en de aangescherpte slaag- zakregelingen, is een goed verloop van het determinatieproces 
van steeds groter belang. Tijdens de ouderavond op 18 september 2017 hebben we de gang van zaken en het 
bijbehorende tijdpad gepresenteerd. Hieronder nog even de belangrijkste punten. 
Alle docenten vullen de determinatielijsten in. Zij geven het in hun ogen passende niveau van de leerling aan. De 
decanen gaan deze lijsten verzamelen en de gegevens samenvoegen per klas. De verzamelde gegevens worden 
vervolgens door de decaan met de klassenleraar besproken. In deze gesprekken wordt ook informatie uit voorgaande 
jaren betrokken. Hieruit komt een plaatsingsadvies voort. Deze plaatsingsadviezen worden vervolgens tijdens de 
determinatievergaderingen op maandag 9 en dinsdag 10 april besproken. Hieruit volgt het plaatsingsbesluit. Ouders 
zullen dit plaatsingsbesluit schriftelijk van de decanen vernemen, dus niet via de klassenleraar of een andere docent. De 
brief wordt uiterlijk 19 april verstuurd. Dit besluit is definitief, tenzij er nieuwe gegevens naar voren komen, waarvan wij 
als school niet op de hoogte waren. Ouders kunnen in dat geval door middel van een uitgebreide motivatie aangeven 
welke nieuwe gegevens dat zijn. Dit kan tot woensdag 16 mei. De decanen bepalen vervolgens of er een gesprek gaat 
plaatsvinden tussen ouders, mentor en decaan. Wanneer dit het geval is, plannen wij in overleg een gesprek tussen 29 
en 31 mei 2018. Uiterlijk 7 juni 2018 neemt de commissie van beroep dan een definitief besluit. Half juni wordt de 
verdeling van de leerlingen over de 9e klassen voor het aanstaande schooljaar bekend gemaakt. (Ricardo Schenker, 
Diana Michel en Annemarie Lammers, decanen) 

12. Loek Bronkhorstlezing: vooraankondiging 
De Loek Bronkhorstlezing van dit jaar – op donderdag 5 april om 20.00 uur in de Aula van het KGC – wordt verzorgd 
door Hans Schnitzler. Hans Schnitzler (Den Haag, 1968) is filosoof, publicist, spreker en voormalig columnist voor de 
Volkskrant. Begin 2015 is zijn boek Het digitale proletariaat verschenen bij De Bezige Bij, een pamflettistisch essay dat 
inmiddels aan zijn vijfde druk toe is. In 2017 verscheen van zijn hand Kleine filosofie van de digitale onthouding  In dit 
boek onderzoekt hij, aan de hand van de ‘digitale detox’-ervaringen van zijn studenten, wat het betekent om offline te 
gaan in een wereld die altijd online is. Schnitzler is sinds 2015 als “bouwer” en “leermeester” betrokken bij de Bildung 
Academie in Amsterdam en sinds 1 januari 2017 is hij vaste columnist voor het journalistieke platform Follow the 
Money. Aanvankelijk opgeleid als docent geschiedenis, werkte hij vanaf 1996 in het voortgezet en hoger 
(beroeps)onderwijs en een aantal jaren als loopbaancoach. In 2009 voltooide hij zijn studie filosofie aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Sindsdien houdt hij zich bezig met het uitwerken van zijn filosofische inzichten en het 
schrijven van essays en opiniestukken. Centrale thematiek is zijn werk is de invloed van digitalisering op de alledaagse 
leefwereld. Zijn opiniestukken zijn verschenen in diverse dagbladen in Nederland en België, te weten: De Volkskrant, 
NRC, Trouw, De Standaard en De Morgen. Essays van zijn hand zijn onder meer gepubliceerd in De Groene 
Amsterdammer, Hard Gras, het blad Crimelink en op de site Sociale vraagstukken.  
Daarnaast was hij betrokken bij diverse interdisciplinaire kunstprojecten in Spanje en Portugal, waarbij kunstenaars en 
denkers de grenzen aftastten tussen het particuliere en het publieke domein. 
Hannah Arendt, Michel Foucault, Richard Sennet, Peter Sloterdijk, Oswald Spengler en Bernard Stiegler zijn denkers die 
veel invloed hebben gehad op de wijsgerige vorming van Hans Schnitzler. In zijn denk- en schrijfwerk staat de invloed 
van digitalisering op ons alledaagse bestaan centraal. Een uitnodiging volgt. 
Boekhandel Augustinus zal op 5 april een boekentafel verzorgen waar de boeken van Hans Schnitzler te koop zijn 
evenals andere belangwekkende boeken die samenhangen met de thematiek van de avond. Na afloop van de lezing 
kunnen de boeken van Hans Schnitzler desgewenst door hem worden gesigneerd.  

13.  Boek Frans Geurts 
Frans Geurts was scheikunde- en wiskundedocent aan het Karel de Grote College. Hij is afgelopen zomer overleden. De 
afgelopen jaren heeft Frans samen met Leo Klein (kunstschilder en oud-vrijeschooldocent uit Rotterdam) aan een boek 
gewerkt over de scheikundeproeven die in de diverse hoofdonderwijsperiodes worden gedemonstreerd en besproken. Per 
leerjaar worden de beschrijvingen van proeven geïllustreerd met foto’s van schilderijen die Leo Klein van elke proef 
heeft gemaakt. Ook foto’s van tekeningen uit de periodeschriften van leerlingen zijn opgenomen in het boek. Daarnaast 
wordt in het boek aandacht besteed aan natuurwezens en wordt bovendien ingegaan op de vraag waarom bepaalde 
proeven in een bepaald leerjaar aan bod komen, waarmee een inkijkje in de antroposofische pedagogiek wordt gegeven. 
Een aantal mensen is bezig om de uitgave van het boek voor elkaar te krijgen. Het belooft niet alleen een interessant, 
maar ook een heel mooi boek te worden. 
Wordt donateur! Om de uitgave mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar de nodige financiële middelen en bij dezen 
willen we ook de ouders van onze leerlingen oproepen om donateur te worden. Dat kan door een bedrag over te maken 
op rekening NL30RABO0129885134 t.n.v. Karel de Grote College, onder vermelding van BOEK VAN FRANS. Donateurs die 
€ 40,- of meer overmaken, krijgen het boek cadeau. (Jo Heiligers, oud-docent Karel de Grote College) 



 

   

14.  Sociaal Fonds 
De komende maanden staan er in de verschillende jaarlagen weer activiteiten voor de leerlingen op de planning, zoals 
de Praagreis voor klas 10, de Romereis of de Parijsreis voor klas 11 en de geologie/biologieweek voor klas 9. Het zijn 
activiteiten met een flink kostenplaatje. Als het goed is hebt u hierover van school inmiddels bericht ontvangen. Het 
Sociaal Fonds heeft als doel om ouders met een laag inkomen financieel te ondersteunen bij het voldoen van de kosten 
van de verplichte schoolactiviteiten. Het idee is namelijk dat alle kinderen mee moeten kunnen doen. Ouders kunnen 
telefonisch een steunaanvraag indienen bij één van de beheerders van het Sociaal Fonds. Indien de steunaanvraag 
gehonoreerd wordt, betaalt het Sociaal Fonds een deel van de kosten. Het fonds vergoedt zelden het volledige bedrag. 
Daarnaast is het ook mogelijk om tijdig bij  Stichting Leergeld  een aanvraag in te dienen. Hebt u vragen, bel gerust 
met een van de beheerders. Wij staan u graag te woord! 
Vanaf schooljaar 2018/2019 zal het Sociaal Fonds de activiteiten gaan uitbreiden. Na overleg met de schoolleiding en 
instemming van de oudergeleding van de MR is besloten om ook financiële steun te gaan verlenen aan een aantal 
naschoolse activiteiten zoals het Bètalab, het Recycle-lab, de tekencursus en de musical. Het gaat om activiteiten met 
een pedagogisch karakter die na schooltijd plaatsvinden en waarvoor in principe alle leerlingen zich kunnen aanmelden.  
(Beheerders Sociaal Fonds: Martine Hondeveld, 06-42152945 en Meriam van Herpen, 024-7851982) 
 

 
 

15. Lezing Jaap van de Weg 
Een van de initiatieven van de ouderkring is het organiseren van lezingen die voor ouders interessant zijn. Voor 17 Mei 
staat er in dit kader een lezing van Jaap van de Weg op het programma. Het onderwerp is: “kijken naar kinderen tegen 
het licht van praktische menskundige achtergronden van de antroposofie”. In overleg met Jaap is gekozen voor een 
programma dat juist aansluit bij vragen die bij ouders spelen, maar dat op dit moment ook rond de kinderbesprekingen 
een thema is waarmee hij met de docenten op het Karel de Grote College bezig is. (ouderkring) 

16. Digitale detox 
In verband met de lezing van Hans Schnitzler op 5 april aanstaande gaan we onderzoeken wie er interesse heeft om 
voorafgaand aan die lezing een week lang de smartphone opzij te leggen en offline te gaan. Dit bericht mag al als een 
oproep beschouwd worden om daaraan mee te doen; we zullen binnenkort wellicht nog nader berichten hierover. 
Zijn laatste boekje Kleine filosofie van de digitale onthouding gaat hierover: wat gebeurt er als je offline gaat in een 
wereld die altijd online is? Als je je telefoon opzijlegt, wat komt er dan voor in de plaats? Heb je nog vrienden? Besta je 
überhaupt nog? Hans Schnitzler gaat in gesprek met millennials die een digitale detox hebben ondergaan. Hun 
ervaringen schetsen een even herkenbaar als onthutsend beeld van de worstelingen van de smartphone-mens. We zijn 
voortdurend bereikbaar en verbonden, maar welke prijs betalen we daar eigenlijk voor? Kleine filosofie van de digitale 
onthouding laat van binnenuit zien wat het betekent om in een schermwereld te leven. Dit boek roept op tot bezinning 
over de eisen die de digitale werkelijkheid aan ons stelt. 

Karel de Grote College 
Regionale vrijeschool voor voortgezet onderwijs 
 
Adres Karel de Grote College Tel. 024 382 04 60 Website www.kgcnijmegen.nl 
 Wilhelminasingel 13-15, Fax. 024 382 04 61 E-mail post@kgcnijmegen.nl 
 6524 AJ Nijmegen   IBAN NL30 RABO 0129 885 134 

https://www.jaapvandeweg.nl/
https://www.debezigebij.nl/boeken/kleine-filosofie-van-de-digitale-onthouding/
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