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Beste ouders/verzorgers,  
  
‘Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht', klinkt vanaf 
afgelopen maandag elke ochtend in de gang en alle 
lokalen. De engelen uit klas 3 gaan elke ochtend onder 
het zingen van dit lied alle lokalen in en steken daar een 
kaars aan. Elke advent week komt er één kaars bij. Ik 
vind het voedend de magie te ervaren die er in school 
hangt als de engelen door de gang lopen. En vanmorgen 
zong het Parcivalkoor prachtige liederen op het 
schoolplein.  Een periode van naar binnen kijken.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
Do 01-12 Keramiekavond 19.30 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 
Vr 13-01 Drie Koningen 
Wo 18-01 Openbare muziekles, 

kleuters en klas 1 en 2 
Do 19-01 Keramiekavond 19.30 uur 
Wo 25-01 Presentie muzieklessen 
 Klas 3 t/m 6 
Do 26-01 Algemene ouderavond 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief  
 
Nummer 7  |   1 december 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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Begin van deze week was ik bij de adventviering op 
de Stichtse vrijeschool Bovenbouw in Zeist. Vanuit 
de beroepstraining antroposofie waaraan ik 
deelneem is één van de opdrachten een 
studiegenoot een dag te schaduwen. Dat bracht me 
bij conrector Annelies. Zij had een lesbezoek  voor 
me georganiseerd in klas 7. Daarnaast woonde ik 
een directieoverleg bij en observeerde ik een 
kunstles van Annelies zelf. Een inspirerende dag die 
mijn blik op het vrijeschool onderwijs verbreedde en 
me opnieuw leerde dat dé vrijeschool niet bestaat.   
 
Een vrijeschool is wat het team, de leerlingen en de 
ouders er vanuit de antroposofische achtergrond zelf 
van maken. Dat geldt ook voor de Parcival. Dit 
schooljaar loopt het nieuw te maken schoolplan voor  
de komende vier jaren als een rode draad door de   Adventviering Stichtse Vrijeschool Zeist 

maanden. In de zomer van 2023 moet dat plan  
gereed zijn. Parallel daaraan maakt Ithaka een nieuw  
strategisch plan. Uiteraard krijgen die plannen  
verbinding met elkaar. Op het moment zijn we zowel  
bij Ithaka als op onze school bezig met onze missie en visie.  
 
Vorig schooljaar heeft het team van de Parcival een aantal bijeenkomsten gehad om onze missie en 
visie te herijken. Het resultaat daarvan klopte met wat we vonden en wilden, en was tegelijkertijd te 
lang en te wollig. Inmiddels hebben we als team een paar ‘inkortsessies’ gehad en zijn we bijna klaar.  
Vanuit die missie en visie bouwen we dan verder: wat betekent dat voor de Parcival de komende 
jaren? Begin 2023 wil ik die vraag ook graag aan jullie voorleggen: wat voor Parcival hebben we voor 
2027 in gedachten? Wat gaan wij van onze vrijeschool maken? Welke kant willen we op?   
 
De antwoorden op deze vragen kunnen helpen het 
schoolplan richting te geven. Op donderdag 26/1 
komt er een ouderavond waarop we met elkaar op 
deze vragen zullen ingaan. Misschien goed om vast 
in de agenda te noteren.  
 
Ik wens jullie een warme, gezellige 
Sinterklaasviering,  
Frank Merten.   
  
 
 

 

 

 

 

 

       Kleuterklas Juf Jeannette 
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Bordtekeningen 

Klas 5, Advent      Klas 1, Sinterklaas 
 

Klas 2, Advent en Sint Nicolaas    Klas 3, de boot van Sint Nicolaas  
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Klas 2 
 

 
De kinderen van klas 2 maken stoomboten op hout. Er 
zijn flink wat spijkers ingeslagen en nu worden met 
mooie kleuren wol de lijntjes gekleurd. 
  
 

 
 
 
Tijdens de rekenles maken ze zandlopers. Er 
wordt druk overleg gevoerd over de 
beschrijving. Hoe maak je eigenlijk een 
zandloper?  
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Voor de rekenlessen van klas 2 en 3 zijn 
bakken met geld aangeschaft. Klas 2 is 
druk bezig met het sorteren van het 
geld. 
 
 
 

 
 
Klas 2 is begonnen met 
Canadees rekenen.  
 
Canadees rekenen is een 
spel voor twee personen 
met eenvoudige 
spelregels. De kinderen 
kunnen binnen één 
minuut beginnen. Met het 
spel kunnen de tafels door 
elkaar worden geoefend. 
Er worden ook simpele 
plussommen gemaakt. 
 
Hier zijn de kinderen bezig 
met de tafels 2, 3, 4 en 5. 
Wie heeft het eerst vier op 
een rij? 
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Nog een manier om de tafels van 
vermenigvuldiging te leren is met behulp 
van een tafelcirkel. 
 
In klas 2 maken de kinderen hun eigen 
tafelcirkel. 
 
 

 
 
 

Seizoenstafel in de grote hal 

       
 

Adventszang op school 
Het Parcivalkoor, het ouderkoor van deze school zingt 
tijdens de Adventsweken op de donderdagochtenden van 
8.10 – 8.30 uur mooie sfeervoller Advents- en 
Kerstliederen voor de kinderen, ouders en leerkrachten 
van de school. 
Het koor nodigt u van harte uit te komen luisteren. 
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Adventviering Grote Zaal 
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Beste ouders,  
 
De MR zoekt een nieuw lid om ons team weer in evenwicht te brengen. Wij zoeken daarbij 
specifiek naar een ouder met kennis en inzicht in de vrije-schoolwaarden, kennis van de 
antroposofische denkbeelden en de onderwijskundige ontwikkelingen daarvan. De MR 
vergadert ongeveer 6 keer per jaar en heeft daarnaast gemiddeld vier keer per jaar extra 
overleg bij specifieke onderwerpen.  
 
Graag leggen wij hieronder uit wat de rol is van de MR, hoe wij dit specifiek op de Parcival 
invullen en naar wie wij op zoek zijn.  
 
Waarom is er een medezeggenschapsraad 
Elke school is volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) uit 1992 verplicht een 
medezeggenschapsraad te hebben, bestaande uit ouders en personeelsleden van de school. 
De MR heeft een wettelijke taak die uiteen valt in een instemming-bevoegdheid en een 
adviesbevoegdheid. Dit betekent dat een aantal periodiek terugkerende zaken door de MR 
goedgekeurd dienen te worden zoals de begroting (o.a. de vrijwillige ouderbijdrage), 
jaarrekening, formatie, functiemix, vakantierooster, wijzigingen in lestijden, jaarplan, etc.) 
 
Korte geschiedenis van onze MR Parcival  
De MR op de Parcival heeft tot een aantal jaren geleden bewust een kleine en informele rol 
gehad. Vanuit de oudergeleding was er één lid. Deze had een belangrijke rol in het 
begeleiden van de directeur bij het opgaan van de Parcival in de schoolkoepel Ithaka. Bij het 
vertrek van directeur Dick Bruin en de komst van de nieuwe directeur Maya Baas is ervoor 
gekozen om de MR uit te breiden naar vier leden.  
 
Het was voor deze nieuwe MR even zoeken naar de manier waarop zij haar rol wilde 
invullen. Dit werd iets bemoeilijkt door het snelle afscheid van de nieuwe directeur en de 
zoektocht naar een opvolger. In deze periode had de MR een grote adviserende rol bij het 
grondig herzien (en levend houden) van het schoolplan, de sollicitatieprocedure voor een 
nieuwe directeur en het ondersteunen van nieuwe docenten.  
 
Bij het aantreden van de huidige directeur, Frank Merten, werd de rol van de MR formeler. 
Frank betrekt de MR bij meer beslissingen en processen in de school. In deze periode 
kwamen er ook nieuwe vertegenwoordigers vanuit de docenten. Eén ouder besloot vorig 
seizoen te stoppen met de MR. Op dit moment zijn Rebecca Bergman en Suzanne Brouwer 
lid van de MR als personeelsgeleding. Voor de oudergeleding heeft Ingrid Dekker zitting in de 
MR. 
 
In het afgelopen schooljaar heeft de MR alle relevante onderwerpen behandeld en 
goedgekeurd. Daarnaast werd zij betrokken bij alle maatregelen t.a.v. de Covid 19 
protocollen, het onderzoeken van draagvlak voor de gelijke schooltijden en adviseerde zij 
docenten en directie bij de ontwikkeling van nieuw beleid, de betrokkenheid met de ouders 
en het versterken van de schoolcultuur.  
 
Wat is de visie van de MR op onze school.  
De MR van de Parcival vindt het belangrijk dat zowel het vrije-school-gehalte van onze 
school alsmede de kwaliteit van onderwijs die ouders verwachten, kernpunten zijn van het 
schoolbeleid. Deze moeten goed met elkaar in balans zijn. De MR vindt daarbij dat het  
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schoolteam centraal moet staan. Zowel bij het sturen op een goed onderwijs als bij het 
borgen en herijken van de visie en waarden die onze school zo bijzonder maakt.  
 
Vanuit welke uitgangspunten werkt de MR van de Parcival 
• De MR werkt als één team; een verzoek aan een MR-lid is een verzoek aan het hele team.  
• De MR werkt vanuit consensus; zowel de inzichten van de oudergeleding als die van de 

docentengeleding zijn even belangrijk. 
• De MR kijkt altijd naar geheel; zij weegt daarbij alle belangen af en kijkt daarbij of ieders 

belang op de juist manier een plek krijgt binnen de school.   
• De MR is procesgericht: zij kijkt of alle voorwaarden aanwezig zijn voor het goed 

functioneren van de driehoek docent-kind-ouder.  
• De MR werkt vanuit onafhankelijkheid. Zij is er niet voor één specifieke groep maar voor 

de hele school. Een lid van de MR zit daar zonder last of ruggenspraak, zij moet op basis 
van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. 

 
Wat is de ideale samenstelling van de MR 
De ideale samenstelling van de MR bestaat uit een ouder en docent met meer inzichten in 
de vrije-schoolwaarden en uitvoering daarvan alsmede een ouder en docent met meer 
inzicht in onderwijs in het algemeen, bedrijfsprocessen en procedures. Dat betekent dat een 
MR van vier personen goed werkt. Alle inzichten zijn dan goed in balans. In de huidige MR 
ontbreekt nu een ouder met inzichten in de vrije-schoolwaarden van de school. Wij zijn dus 
specifiek op zoek naar zo’n ouder. Daarnaast is het belangrijk dat deze ouder onze 
uitgangspunten onderschrijft. Wij hopen deze dan ook te vinden om ons team weer 
helemaal in evenwicht te brengen.  
 
Wat is de procedure? 
Als jij je herkent in bovenstaande omschrijving, je kunt vinden in onze uitgangspunten en 
graag een bijdrage wilt leveren aan onze school, kun je reageren door een mail te sturen 
naar mr@parcival-hoorn.nl. Je kunt ook vragen om een gesprek met één van de zittende 
leden als je behoefte hebt aan meer informatie. Op 1 november sluiten wij de procedure. Bij 
meerdere geschikte kandidaten zal er een verkiezing worden uitgeschreven onder de 
ouders. We streven ernaar om vanaf 1 december weer compleet te zijn.  
 
Met vriendelijk groet,  
 
Rebecca Bergman 
Suzanne Brouwer 
Ingrid Dekker 
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Op zondagmiddag 18 December werkt het Parcivalkoor mee aan  

een Benefiet Kerstconcert voor het kinderfonds ‘MAMAS’ 

“Love Came Down at Christmas” 

 

Het koor zingt samen met het 

gemengde, a-capella koor 

'Encanto' en met zangers van 

'Mamoré' o.l.v. Maria Tomassen, 

bijzondere kerstliederen uit 

verschillende landen  en in 

verschillende talen.  

 

Het Parcivalkoor nodigt u van 

harte uit voor dit Benefietconcert. 

 

U kunt deze middag luisteren 

naar Russische, Georgische, 

Catalaans, Franse, Engelse, 

Zweedse, Duitse en Nederlandse 

Kerstliederen.  

De liederen zijn verweven rondom een ontroerend Kerstverhaal van Leo 

Tolstoj, verteld door Maathe Commerina Boot. 

 

Zondagmiddag 18 December - Aanvang  14.30 uur 

Dorpskerk, Duinweg 5, 1871 AC Schoorl 

(Naast Merlet, vlakbij het Klimduin) 

Het concert begint om 14.30 uur. 

Er is een pauze met koffie, thee, sap en koek. 

 

De toegang is vrij…. maar uw ruimhartige bijdrage voor Kinderfonds 

MAMAS wordt zeer op prijs gesteld. 

Reserveren: mariatomassen@gmail.com  
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