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1. Activiteitenoverzicht; jaarplanning
Onderstaand de belangrijkste activiteiten in juni t/m oktober. De jaarplanning ‘18–‘19 staat binnenkort online.
Woensdag
13 juni Normen 1e tijdvak eindexamens; ouderkring 6
Maandag
18 juni Toetsweek 4 en herexamens ( t/m vrijdag 22 juni).
Dinsdag
26 juni Toneel 9F (avond)
Woensdag
27 juni Sint Jansactiviteit
Vrijdag
29 juni Normen 2e tijdvak eindexamens. Sportdag en eindejaargala
Maandag
2 juli Voortgangsvergaderingen. Geen lessen
Dinsdag
3 juli Jaarafsluiting; uitreiking getuigschriften; schoolboeken inleveren
Diploma-uitreiking 11C (14.00u) 10A (19.00u)
12F (19.00u)
Woensdag
4 juli Diploma-uitreiking 11D (13.00u) 10B (19.00u)
12G (19.00u)
Donderdag
5 juli Diploma-uitreiking 11E (13.00u)
12H (19.00u)
Maandag
9 juli Zomervakantie tot en met vrijdag 17 augustus
Maandag
20 aug. Studiedag docenten; geen lessen
Dinsdag
21 aug. Jaaropening; schoolboeken ophalen
Vrijdag
24 aug. Schoolfotograaf. Ouderavond Romereis
Vrijdag
31 aug. Romereis 12 havo/vwo t/m 7 september
Dinsdag
4 sept. Ouderavond examens en mbo (10 mavo en 11K&A)
Woensdag
5 sept. Ouderkring 1
Maandag
10 sept. Ouderavond 7e klassen
Dinsdag
11 sept. Ouderavond 8e klassen
Woensdag
12 sept. Ouderavond 11e klassen
Dinsdag
18 sept. Ouderavond 9e klassen
Vrijdag
21 sept. Korte schooldag (alleen periodeonderwijs) i.v.m. personeelsuitje
Maandag
24 sept. Ouderavond 12e klassen
Woensdag
26 sept. Ouderavond determinatie (reguliere 8e klassen)
Donderdag
27 sept. Ouderavond 10e klassen
Maandag
1 okt. Ouderavond keuzevakken (9 mavo en 10 K&A)
Donderdag
4 okt. Voorlichting examens en vervolgonderwijs voor leerlingen en ouders (11H5, 12H/V)
Woensdag
10 okt. Ouderavond achtergronden vrijeschoolonderwijs
Donderdag
11 okt. Presentatie profielwerkstukken 10A
Vrijdag
12 okt. Presentatie profielwerkstukken 10B
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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

3. 7e klassen schooljaar 2018/2019
Komend schooljaar verwelkomen wij 148 nieuwe zevendeklassers verdeeld over vijf reguliere klassen (waaronder een
beweegklas) van max. 30 leerlingen en een klas mavo Kunst & Ambacht van max. 18 leerlingen. Bij het samenstellen van
de vijf reguliere klassen speelden de volgende criteria een rol. Leerlingen uit dezelfde basisschoolklas zijn zoveel
mogelijk bij elkaar gebleven, behalve leerlingen waarvoor anders verzocht is. Leerlingen zijn zoveel mogelijk ingedeeld
op woonlocatie, met het oog op gezamenlijk reizen. We hebben heterogeniteit nagestreefd voor wat betreft o.a.
capaciteiten, de verhouding jongens/meisjes, de verhouding wel/niet afkomstig van een vrijeschool. De klassengrootte
mocht bij aanvang van het leerjaar en gezien het totale aantal aanmeldingen, het aantal van 30 leerlingen niet
overschrijden. Onderstaand de verdeling van de klassenleraren over de 7e klassen.
klas 7A
Mw. Rheeder en Dhr. Ernst
Klas 7B
Mw. Oakes
Klas 7C
Dhr. Veugelers en Mw. Dubbelman
Klas 7D
Mw. Gerritsen en Dhr. Beeren
Klas 7E
Dhr. Korstanje
Klas 7F
Mw. Fransman
Op woensdag 6 juni hebben de meeste leerlingen van de reguliere 7e klassen kennis gemaakt met hun nieuwe klasgenoten. Ook is op die dag aan de leerlingen verteld wie de klassenleraar van hun klas zal worden. De opening van het
schooljaar zal voor de leerlingen plaatsvinden op dinsdag 21 augustus. Op die dag worden zij door hun klassenleraren
opgevangen en maken zij de opening van het schooljaar mee. Ze zullen op deze dinsdag op school hun schoolboeken
ophalen; ze ontvangen het lesrooster voor het eerste roostertijdvak en krijgen uitleg over het verloop van de eerste
schoolweek. De klassenleraren zullen de leerlingen op dinsdag en woensdag begeleiden bij de introductie-activiteiten.
Vrijdag 24 augustus maakt de schoolfotograaf de individuele- en groepsfoto’s.

4. Teams
De afgelopen maanden is de opzet en de personele invulling van de teamstructuur onderwerp van gesprek geweest. In
de eerste plaats omdat we hadden afgesproken om deze opzet te evalueren, maar ook omdat er om uiteenlopende
redenen beweging zat in de personele bezetting. Ieder team heeft de werkwijze geëvalueerd en vervolgens aangegeven
wat de wensen zijn t.a.v. de toekomst. Dat heeft ertoe geleid dat we vanaf volgend schooljaar gaan werken met drie
teams, elk aangestuurd door 1 teamleider:
Middenbouw (teamleider: dhr. Korstanje),
Mavo K&A en bovenbouw mavo regulier (teamleider: mw. Belger),
Bovenbouw havo/vwo (teamleider: nog niet bekend)
Team Middenbouw
7A, 7B, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B, 8D 8E, 8F
Team bovenbouw mavo en K&A
7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 9A, 9B, 10A, 10B
Team bovenbouw havo/vwo
9D, 9E, 9F, 9G, 10D, 10E, 10F, 10G, 11E, 11F, 11G, 11H, 12F, 12G, 12H

5. Betaling ouderbijdrage
In de eerste week van september ontvangen de ouders een e-mail vanuit WisCollect betreffende de vrijwillige
ouderbijdrage. In dat bericht wordt toegelicht waarvoor deze ouderbijdrage wordt ingezet. Wij vragen ouders om vóór 25
oktober te reageren, zodat er in 9 termijnen geïncasseerd kan worden. Na deze datum is een automatisch incasso in 9
termijnen niet meer mogelijk. Met vragen kunt u altijd terecht bij de financiële administratie: a.geurts@kgcnijmegen.nl

6. Betalen overige schoolkosten
Aan het begin van het schooljaar (13 augustus) ontvangen ouders een e-mail vanuit WisCollect met daarin een algemene
link. Deze link werkt het gehele schooljaar en geeft toegang tot alle facturen. Deze e-mail met de link kan eventueel
doorgestuurd worden i.v.m. met bijvoorbeeld co-ouderschap. Per factuurlijst, zoals ouderbijdrage, eindreis, musical,
MuZieum, smeedweek, werkweek, of andere bijdragen wordt ook nog separaat een e-mail verzonden met de betreffende
link voor die specifieke activiteit, waarmee ouders de betaalwijze van hun voorkeur kunnen aangeven en het aantal
termijnen waarin de betaling zal worden gedaan. Het vriendelijke verzoek aan ouders om betalingen aan de school
uitsluitend via WisCollect te laten verlopen. Willen ouders toch een handmatige overboeking doen buiten WisCollect om,
dan wel graag een keuze maken in het programma, zodat de verwerking van de betaling geen vertraging oploopt.
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7. Lockers
De leerlingen kunnen op school een locker huren om zo hun eigendommen op een veilige manier op te bergen.
Leerlingen die met een e-bike naar school komen kunnen in de fietsenkelder een locker huren om de accu veilig op te
bergen én op te laden. De huurprijs voor alle lockers bedraagt €10,- per schooljaar of gedeelte van een schooljaar. Een
borgsom van €15,- wordt aan het begin van de huurperiode door de huurder aan de school betaald en aan het einde
door de school terugbetaald; meestal zal dit zijn als de leerling de school verlaat. Bij verlies van de sleutel, of het niet
inleveren daarvan vervalt de borgsom aan de school. Een nieuwe sleutel kost €15,-. Alleen originele sleutels worden
teruggenomen. Het is niet toegestaan om zelf sleutels te laten bijmaken. De lockers zijn bestemd voor het opbergen van
schoolboeken, tassen, helmen, handschoenen, schone kleding en andere zaken die met het onderwijs te maken hebben.
Bij het begin van elke zomervakantie moeten de lockers leeg en schoon zijn, ook wanneer de huur wordt voortgezet. De
betaling van de lockers verloopt via WisCollect. Ouders van de zevendeklassers ontvangen een e-mail vanuit WisCollect
op 13 augustus. Tot 27 augustus kan via WisCollect de huur en de (eenmalige) borg worden betaald. Daarna wordt het
bestand geëxporteerd en samen met de sleutels overhandigd aan de klassenleraar. Voor de leerlingen van de hogere
klassen wordt er op 27 augustus een e-mail vanuit WisCollect naar de ouders gestuurd. Tot 15 september is er voor hen
de gelegenheid om de huur te betalen.
Leerlingen die de huur van hun locker willen beëindigen: graag de sleutel inleveren op de administratie, waarna de
borgsom zal worden terugbetaald.

8. Schoolplein
Een update over de aanbesteding en de aanleg van het schoolplein. Er waren 5 partijen benaderd om op het project in
te schrijven, waarvan er zich één heeft teruggetrokken. De vier offertes hebben we goed bestudeerd en bekeken of het
door ons gevraagde daadwerkelijk werd aangeboden en of er alternatieven zijn voorgesteld met behoud van de
gevraagde kwaliteit en uitstraling. Vervolgens hebben we samen met de ervaren ontwerper de aanbiedingen goed
vergeleken. Daarna zijn de bevindingen aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Die heeft een positief advies
afgegeven om het werk aan de laagste aanbieder te gunnen. Met het gekozen bedrijf zijn we nu in gesprek om het werk
goed voor te bereiden en te plannen. Deze aanbieder bleef als enige binnen ons budget en was overigens ook de enige
die het werk grotendeels in de vakantieperiode kan gaan uitvoeren! Wie wil zien hoe het ook weer gaat worden: zie onze
website. Nog een leuk detail: het water dat wordt opgepompt op het voormalige plein van vrijeschool Meander hebben
we door Vitens laten onderzoeken: het is prima drinkwater! Nog enkele korte opmerkingen in dit verband.
- De groenstrook voor het Wedrengebouw zal geschikt gemaakt worden voor het stallen van fietsen. Het schoolplein
wordt immers fietsvrij. Ook naast de aula (ter hoogte van de administratie en lokalen 0.08 en 0.09) zullen fietsen
worden gestald.
- De naam van de school en het logo wordt binnenkort (eindelijk) op de Wedrengevels aangebracht.
- De deuren aan het binnenplein (2X Wedrengebouw en 1X ter hoogte van de garderobe) worden vervangen door
automatische schuifdeuren.
- Er wordt gewerkt aan een oplossing voor het openen en sluiten van de ramen in het Wedrengebouw.
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9. Doorstroom mavo → havo

N.a.v. het wetsvoorstel om mavoleerlingen zonder cijfervoorwaarden doorstroomrecht naar het havo te verlenen, zijn wij
op het Karel de Grote College bezig met de uitwerking van een plan om aan dit wetsvoorstel te kunnen voldoen. Aan het
wetsvoorstel zijn nl. een aantal voorwaarden verbonden, als gevolg waarvan er aan het huidige mavoprogramma aanvullende eisen worden gesteld. Door een analyse van het huidige mavoprogramma en het integreren van de benodigde
leerstof om de doorstroom te bevorderen, gaan wij er vanuit dat we e.e.a. op orde hebben als de wet van kracht wordt.

10. Schoolboeken
Bekostiging. De overheid heeft bepaald dat de kosten van de meeste boeken betaald worden door de school. Deze
boeken worden automatisch geleverd aan het begin van het schooljaar. U krijgt deze in bruikleen.
Inleveren. Aan het einde van het schooljaar moeten de boeken worden ingeleverd: de boeken zijn immers aan
ouders/leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven in bezit van de school. Een inleverlijst wordt ruim van tevoren aan
de leerlingen persoonlijk uitgereikt. Daarop staat precies welke boeken ingeleverd moeten worden. Deze lijst kunt u
vergelijken met de pakbon welke aan het begin van het schooljaar is verstrekt. Het is niet de bedoeling dat ouders en/of
leerlingen deze lijst al gaan invullen. Dit gebeurt digitaal door een van de medewerkers van de distributeur Osinga de
Jong. Boeken kunnen uitsluitend samen met dit formulier ingeleverd worden. Dit is van groot belang voor de
administratie en de juiste afhandeling van eventuele schadefacturen. Mocht het nodig zijn dan kan de inleverlijst
opnieuw geprint worden via de website www.mijnleermiddelen.nl De gebruikersnaam is het leerlingnummer en het
wachtwoord is de postcode in hoofdletters en zonder spatie(s). Als een leerling wil dat de school dat voor hem/haar
doet kost dit 1 euro contant. Verloren gewaande boeken die achteraf toch nog worden gevonden dienen ouders op eigen
kosten op te sturen naar Osinga de Jong o.v.v. het leerlingnummer (zie de website mijnleermiddelen.nl). Het inleveren
van de boekpakketten vindt plaats op dinsdag 3 juli 2018. Boeken dienen onbeschadigd en zonder kaftpapier ingeleverd
te worden. Voor het inleveren wordt nog een apart rooster gemaakt dat ongeveer een week van tevoren wordt
gepubliceerd op de website van het KGC. Leerlingen die buiten de voor hen bedoelde tijdspanne proberen hun boeken in
te leveren, worden achteraan de wachtrij geplaatst. Let op: Er zijn ook boeken die meerdere leerjaren gebruikt worden.
Dit is met name het geval in de bovenbouw. Deze titels staan duidelijk vermeld als ‘te behouden voor volgend schooljaar’ op het inleverformulier. Worden deze boeken toch ingeleverd, dan herkent de computer deze weliswaar niet, maar
zal het toch accepteren en het boek innemen. Ouders zullen het dan op eigen kosten opnieuw moeten aanschaffen.
Schade. Schade aan boeken anders dan normale gebruikssporen, bijvoorbeeld waterschade of het niet inleveren van
boeken, wordt in rekening gebracht bij de ouders. U ontvangt hiervan een factuur tijdens de zomervakantie. De
facturering wordt namens het KGC afgehandeld door Osinga de Jong.
Ophalen. De nieuwe boekpakketten kunnen op dinsdag 21 augustus 2018 op school worden opgehaald. Een rooster
hiervoor zal van tevoren op de website van de school worden geplaatst.
Leermiddelenlijst. Een aantal leermiddelen dienen ouders / leerlingen zelf aan te schaffen. Een overzicht per vak en per
jaarlaag van deze leermiddelen staat op de website van school onder ‘leermiddelen’ op de pagina ‘onderwijs’.

11. Vertrek bestuurder
Geachte ouders en leerlingen, binnenkort ga ik de scholengemeenschap verlaten na een lange periode in diverse functies
te hebben gewerkt. Per 1 september 2018 ben ik voor een periode van vier jaar benoemd als bestuurder van de Stichting
Vrije Scholen Noord Oost Nederland (Vrije School de Berkel Zutphen (PO), Vrije School De Zonnewende Zutphen (PO),
Parcival College Groningen (VO) en Vrije School Zutphen VO). Ik heb altijd met veel plezier voor onze scholen gewerkt en
kijk terug op een afwisselde, leerzame tijd. Ik dank de ouders en de leerlingen waarmee ik in de medezeggenschap te
maken heb gehad voor de goede, constructieve samenwerking. De Raad van Toezicht is druk bezig met de werving van
mijn opvolg(st)er. De vacature is te vinden op de website van Beteor. Met vriendelijke groet, Frans Ebskamp, bestuurder

12. Ouderacademie
Oproep voor het opzetten van een ouderacademie op het KGC. De Academie voor Ouders biedt meerjarige cursussen die
gaan over:
• ontwikkelings- en levensfasen van het opgroeiende kind en de jonge mens
• opvoedingsvragen en -dilemma’s
• thema’s naar leeftijd en vragen van alledag
Kortom, een gelegenheid om de geest te scherpen, gedachten en gevoelens uit te wisselen, handelen te overdenken,
kunstzinnig actief te zijn en praktische vragen naar aanleiding van de dagelijkse opvoeding te bespreken. De cursussen
zijn toegankelijk van opzet, dus kennis van antroposofie is niet nodig.
De ouderacademie verzorgt een cursus van vijf zaterdagen verspreid over het schooljaar. Gedurende deze vijf dagen is
een afwisselend programma van verdieping, uitwisseling en kunstzinnig werk. Zie http://academie-voor-ouders.nl
Ik ben op zoek naar een paar ouders die het leuk vinden deze academie voor ouders op te zetten op het KGC. Graag
reacties voor de zomervakantie naar Wanda Kasbergen: w.kasbergen@kgcnijmgen.nl
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13. Sint Jan
Over een paar weken is het zover! De zomer is dan begonnen, alles staat in bloei, de langste dag ligt net achter ons en
de zomervakantie is al dichtbij. We willen graag naar buiten en ontspannen genieten. Om dit te vieren zal op
woensdagmiddag 27 juni de Sint Jansviering plaatsvinden. Dit jaar gaan we daarvoor met zoveel mogelijk leerlingen,
medewerkers en hopelijk ook veel ouders naar het strand bij de Spiegelwaal. De leerlingen lopen als klas samen met een
docent/klassenleraar vanaf school daarheen. Ter plekke staat voor elke klas een heerlijke picknickmand klaar,
samengesteld door de ouders van de leerlingen. Via de contactouder van de klas van uw kind ontvangt u hierover
verdere informatie. De picknickmand wordt aan het begin van de ochtend, tussen 08.00 en 10.00 uur, naar school
gebracht. De organiserende ouders van de Sint Jansviering zorgen ervoor dat de mand naar de locatie wordt gebracht.
In de ochtend hebben de leerlingen gewoon les, tot ongeveer 12.30 uur. Daarna gaan ze via een vooraf toegewezen
route en vertrektijd naar de spiegelwaal, waar ze rond 13.00 uur zullen aankomen. Tijdens het picknicken is er de
gelegenheid om akoestisch muziek te maken, te jongleren, etc. Rond 15.00 uur loopt elke klas dan weer met de
docent/klassenleraar terug naar school, waar ze rond 15.30 uur aankomen en de schooldag is afgelopen.
Wij kijken erg uit naar deze middag. U bent als ouder van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u in de
gelegenheid zijn rond 11.00 uur mee te helpen met het klaarzetten van de spullen op de locatie, neemt u dan contact
op met Door Krekelberg, ouder en voorzitter van de ouderkring: d.krekelberg@upcmail.nl (B. Jansen)
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14. Klassenleraren 2018-2019
Klas
7A
7B
7C (mavo K&A)
7D
7E
7F

RHE
KOR
VEU
OAK
FRA
GTS

Klassenleraar
Mw. Rheeder
Dhr. Korstanje
Dhr. Veugelers
Mw. Oakes
Mw. Fransman
Mw. Gerritsen

ERN

Klassenleraar
Dhr. Ernst

DUB

Mw. Dubbelman

BEN

Dhr. Beeren

8A
8B
8C (mavo K&A)
8D
8E
8F

SCL
OOS
SME
VRS
TIM
KEU

Mw. Scholte
Dhr. van Oosten
Mw. Smedts
Mw. Verstaelen
Dhr. Timm
Mw. Keuken

SMI

Mw. Smits

KRZ

Mw. Kruizinga

VRK

Dhr. Verhoek

9A (mavo)
9B (mavo)
9C (mavo K&A)
9D (havo)
9E (havo)
9F (vwo)
9G (vwo)

STN
BRS
GND
LAM
GRO
HOF
FRS

Mw. Steenvoort
Dhr. Bernsen
Dhr. van Gend
Mw. Lammers
Mw. van Groenestijn
Dhr. Hofman
Dhr. Franssen

IGN
AER
RST
HOU
JAN
COL
HIT

Dhr. Ignatzy
Dhr. Aerts
Mw. Roest
Mw. Houët
Dhr. Jansen
Dhr. Çolak
Mw. Hitipeuw

10A(mavo)
10B (mavo)
10C (mavo K&A)
10D (havo)
10E (havo)
10F (vwo)
10G (vwo)

ZIM
LUK
BOK
PEL
VBT
JNS
HOV

Mw. Zimmermann
Mw. Lukassen
Dhr. Bokslag
Mw. Pelzer
Mw. Verbeeten
Dhr. Janssen
Mw. van den Hove

ZND

Mw. van Zandvoort

11C (mavo K&A)
11E (havo 5)
11F (havo 5)
11G (vwo)
11H (havo 4)

SRM
HUM
BCK
NIE
BON

Dhr. Storm
Mw. Hummel
Mw. Broderick
Dhr. Nieuwkoop
Mw. Bongers

12F (vwo)
12G (vwo)
12H (havo 5)

BER
RAT
SNK

Mw. van den Berg
Mw. Rath
Dhr. Schenker

KEL

Dhr. Keller
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Regionale vrijeschool voor voortgezet onderwijs
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