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Beste ouders/verzorgers,  
  
Vorige week was het Sint Maarten. Mijn zoon woont in 
Bangert/Oosterpolder en daar was ik op 11/11. Een heel 
kinderrijke buurt: de bel ging onophoudelijk. Ik zag tal 
van lampions en hoorde vele liedjes. Andere lampions en 
liedjes dan die we op de Parcival maakten en leerden. 
Voor mij een voorbeeld van de toegevoegde waarde van 
wat we kunstzinnig onderwijs noemen. En natuurlijk gaat 
het om méér dan de uiterlijke verschijningsvorm.  
 
Eronder ligt onderwijs dat gebaseerd is op het drieledig 
mensbeeld: denken, voelen en willen.   
Dit antroposofisch mensbeeld kwam ook naar voren op de 
studiedag deze week. In de ochtend stonden 
leerlingbesprekingen centraal. En die besprekingen zijn 
op een vrijeschool een ‘vak apart'. Louis van Gaal (de 
voetbal bondscoach) gaat er prat op dat hij het principe 
van ‘heel de mens’ heeft bedacht. Nou, Louis, op de 
vrijescholen bestond dat principe al vóór jij geboren was. 
En het is de manier waarop we onze leerlingen 
voortdurend willen bezien: in al hun samenhangende 
verschijningsvormen.   
 
Een ambitieuze opdracht aan onszelf, zeker. Daarom is het 
belangrijk het steeds weer te oefenen op de 
scholingsweg die we als individuen en ook als team gaan. 
Lisette Stoop van BVS-schooladvies (de 
begeleidingsdienst van vrijescholen) zorgde voor 
prikkelende vragen, opdrachten en werkvormen. Hoe 
uitdagend is het om goed waar te nemen, de basis van 
elke kindbespreking. Hoe ingewikkeld om OMA thuis te 
laten (OMA staat voor oordeel, mening en aanname). 
Hoe verrijkend om als een OEN te luisteren (OEN staat 
voor open, eerlijk en nieuwsgierig).    
 
 
 

Agenda 
Do 17-11 Keramiekavond 19.30 uur 
Wo 23-11 Toneel klas 1, 11.00 uur 
Vr 25-11 Leerlingpresentaties 
Ma 28-11 1e Advent 
Do 01-12 Studiedag kleuterafdeling 
  Alle kleuters zijn vrij 
Do 01-12 Keramiekavond 20.00 uur 
Ma 05-12 Sint Nicolaasfeest 
Vr 09-12 2e Advent 
Ma 12-12 3e Advent 
Ma 19-12 4e Advent 
Vr 23-12 Kerst op school. 12.00 uit 
Ma 26-12-2022 t/m 
Vr 06-01-2023 Kerstvakantie 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief  
 
Nummer 6  |   17 november 2022 
 

 

Leerlinggegevens gewijzigd? 
Nieuw telefoonnummer? Nieuw mailadres? Of 
misschien verhuist? Geef uw nieuwe 
contactgegevens zo snel mogelijk door aan de 
administratie van school, 
info@parcival-hoorn.nl 
 
Bij voorbaat dank. 

Aanmeldingen 

Heeft u nog jongere kinderen thuis? Meldt ze 

op tijd aan. Voor de derde verjaardag kunt u 

een kind aanmelden met een voorlopig 

aanmeldformulier. Na de derde verjaardag 

kan een kind direct ingeschreven worden. 

De benodigde formulieren kunt u opvragen bij 

Marleen op de administratie: 

info@parcival-hoorn.nl 
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Naast nadenken over de essentie van 
leerlingbesprekingen oefenden we ook een 
klasbespreking. Dat deden we door middel van het 
maken van collages. Een paar voorbeelden zijn 
bijgevoegd. Omwille van privacy staat er niet bij over 
welke klas het gaat. Boeiend was het zeker om ook op 
deze manier kunstzinnig met elkaar als team te kunnen 
werken.   
 

 
In de middag stond Saskia Snikkers op het programma. Ook Saskia werkt voor de BVS en is expert 
over het onderwerp hoogbegaafdheid binnen de vrijescholen. We spraken en dachten na over wat 
we kunnen doen om hoogbegaafde leerlingen het onderwijs te kunnen bieden dat hen toekomt. Ook 
daarvoor bestaat geen simpel antwoord. De ene hoogbegaafde leerling is de andere niet. Ook hier 
gaat het om het kijken naar heel de mens. En ook hier oefenen we als team verder.   
 
Als het gaat over heel de mens, hoort daar ook de fysieke component bij. En helaas laat de 
gezondheid ook vrijeschool leerkrachten wel eens in de steek. En dan is er gedoe: invallers zijn 
schaars zoals jullie weten. Voor de wellicht nieuwe lezers van de Nieuwsbrief herhaal ik graag de 
stappen die ik zet als ik 's ochtends hoor dat er een ziek leerkracht is:  

• Stap 1: waar dat kan, ik bel de duo-leerkracht om in te vallen.  
• Stap 2: is de duo-leerkracht niet beschikbaar, dan bel ik potentiële invallers. Ik hoop dat zij 

altijd naast hun telefoon zitten te wachten tot ik bel. De realiteit leert me anders.   
• Stap 3: mislukt het vinden van een vervanger, dan verdelen we de klas óf blijven de 

leerlingen een dag thuis. Hierin probeer ik altijd een mix te vinden. Twee dagen verdelen in 
één week is voor ons de max. Het verstoort immers de stroom in alle andere klassen. Soms is 
het één dag verdelen en één dag thuis. Verre van ideaal, ik weet het. Gelukkig komt dit 
weinig voor (afkloppen). In principe bericht ik de ouders van de betreffende klas via mail 
rond 's ochtends 7.30 uur. Het is dus best handig 's morgens even de mail te checken.    

 
Het goede nieuws is dat Rivka Wiersma zich heeft gemeld om op de Parcival in te vallen. Rivka viel 
eerder in op de vrijeschool Almere en is verhuisd naar West-Friesland. Rivka gaat meteen aan de slag 
als invaller voor Iris in klas 1. Jullie begrijpen mijn opluchting toen gisteren in het nieuws kwam dat 
een nieuwe corona-uitbraak er vooralsnog niet komt.  
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Tijdens de laatste pandemie waren scholen gesloten en gaven we lessen digitaal. Dat was voor 
leerkrachten op de Parcival behoorlijk spannend. In de lessen op school speelde de digitale wereld 
(vrijwel) geen rol. En ineens was de bedoeling dat leerkrachten uit een heel ander vaatje gingen 
tappen. Het leerde ons dat omgaan met de digitale wereld ook op een vrijeschool een plaats 
verdient. En dat is voor het hele onderwijs de situatie. Digitale geletterdheid wordt onderdeel van de 
kerndoelen.   
 
Dat is ook op de Parcival merkbaar: deze week werden er digiborden geïnstalleerd in de klassen 4 en 
5. En vorige week lichtte ICT-coördinator Rebecca Bergman tijdens een ouderavond toe hoe we 
daarmee om willen gaan. Rebecca zette uiteen hoe de vrijeschoolwereld en de digitale wereld elkaar 
kunnen vinden. Het was een duidelijk verhaal vol visie. De betrokkenheid en interesse van de 
aanwezige ouders maakten dat er een geanimeerd en constructief gesprek ontstond.  Een mooie 
avond!   
 
Hartelijke groet,  
Frank Merten.   
 
 
 
Schilderen met walnoteninkt 
Klas 5 heeft op dit moment de periode Plantkunde. Zij hebben de schil van de walnoot (de schil die 
om de gerimpelde noot zit) in water gekookt. Zo kregen zij zelfgemaakte walnoteninkt. 
En daar hebben ze mee geschilderd. 
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De klas van juf Norma maakt een mooie herfstwandeling. 

 

Breuken in klas 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

     Een smakelijke rekenles…. 
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Sint Maarten in klas 2 

Klas 2 (en een deel van klas 3) heeft samen met hun 

leesmaatjes uit klas 5 pompoenen versierd.  

Linde speelde Sint Maarten liedjes op haar harp. Het 

was een sfeervolle en gezellige doe ochtend. 

 

En natuurlijk moesten al die materialen ook weer 

goed afgewassen worden. 
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Herfst in de klas van juf Norma. 
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GGD Hollands Noorden 
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