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1. Activiteitenoverzicht; jaarplanning
Onderstaand de belangrijkste activiteiten tot de voorjaarsvakantie. De volledige jaarplanning ‘18–‘19 staat online.
Maandag
17 dec. Oudergesprekken 4
Vrijdag
21 dec. Periodeonderwijs en kerstviering. Korte schooldag.
Maandag
24 dec. Kerstvakantie t/m vrijdag 4 jan. 2019
Dinsdag
8 jan. 2e rekentoets (examenklassen)
Woensdag
9 jan. 2e rekentoets (examenklassen)
Donderdag
10 jan. Opvoering Driekoningenspel voor de leerlingen (aangepast lesrooster)
Vrijdag
11 jan. Opvoering Driekoningenspel voor ouders / belangstellende; nieuwjaarsreceptie
Maandag
14 jan. Toetsweek 2 (t/m vrijdag 18-1)
Dinsdag
22 jan. Ouderavond profielkeuze (9 havo/vwo)
Maandag
28 jan. Voorlichting vervolgonderwijs (avond) op het Montessori college (9,10 mavo; 10,11 K&A)
Dinsdag
29 jan. Profielkeuzedag 9 havo
Donderdag
31 jan. Voorlichting HBO op de HAN (10 havo, 11havo4 en 11 vwo). Toneel 9F (avond)
Vrijdag
8 feb. Toneel 9B (avond)
Woensdag
13 feb. Voortgangsvergadering (lessen tot 12.30u)
Donderdag
14 feb. Voortgangsvergadering (geen lessen). Wel toneelrepetitie 9G
Zaterdag
16 feb. Open dag
Maandag
18 feb. Vrije dag na open dag
Donderdag
21 feb. Toneel 9G (avond)
Maandag
25 feb. Kunstpresentaties t/m dinsdag 26 feb.
Maandag
4 mrt. Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 8 maart
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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. Nieuwe bestuurder
Het Karel de Grote College werkt binnen de Stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs (afgekort SGVVS),
samen met het Novalis College in Eindhoven, de Stichtse Vrijeschool en de Tobiasschool in Zeist. Eind augustus nam
Frans Ebskamp afscheid als bestuurder van de stichting, hij werd opgevolgd door Allert de Geus die zich in onderstaand
bericht kort voorstelt.
Op 1 november jl. ben ik gestart als bestuurder van SGVVS. Mijn naam is Allert de Geus, ik ben 56 jaar en woon in
Arnhem. Na mijn middelbare school studeerde ik aan de lerarenopleiding en was ik docent economische vakken en
leidinggevende in het MBO en het HBO. Het vrijeschoolonderwijs ken ik als bestuurder van Stichting Pallas, waar ik van
mei 2010 tot november 2018 werkte. In Stichting Pallas werken vrijescholen voor primair onderwijs samen, in Midden en
Zuid Nederland, o.a. Meander in Nijmegen. Ook als vader ken ik het vrijeschoolonderwijs, mijn zoon zat op vrijeschool
‘de Lans’ in Brummen. In de eerste weken heb ik SGVVS leren kennen als een dynamische organisatie met een ambitie in
het verder ontwikkelen van vrijeschoolonderwijs. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan!
Een van de eerste opdrachten bij SGVVS is het vervullen van de vacature die is ontstaan door het vertrek van Wanda
Kasbergen, rector van het Karel de Grote College, per 1 februari a.s. In goede afstemming met de MR en medewerkers
van het KGC is er inmiddels een procedure beschreven en een benoemingsadviescommissie ingesteld die de opdracht
heeft om tot een voordracht voor een nieuwe rector te komen. Wij krijgen in de procedure ondersteuning van Het
Onderwijsbureau, een extern bureau met recente ervaring in het werven en selecteren van leidinggevenden binnen het
vrijeschoolonderwijs. Het Onderwijsbureau zal de vacature breed uitzetten, ook langs de communicatiekanalen van het
KGC. Wij koersen erop om uiterlijk in februari a.s. tot een benoeming te komen. Met vriendelijke groet, Allert de Geus

4. Schoolconcert
De cyclus van de opbouw naar het jaarlijkse schoolconcert loopt altijd van de helft van het ene schooljaar (eind januari
/ begin februari) tot de helft van het volgende schooljaar. Met het schoolconcert sluiten de examenleerlingen de
koorlessen af en daarna stappen de negendeklassers in. In verband met het vertrek van de koordocente mw. De Bakker
vorig schooljaar verliep de eerste helft van de cyclus niet optimaal. Met de nieuwe docent (dhr. Niessen) zochten we
naar een passende vorm (en locatie) om het schoolconcert doorgang te laten vinden. Nu hij onze school verlaat om weer
volledig bij zijn oorspronkelijke werkgever aan de slag te gaan, zien wij tot onze spijt geen mogelijkheden om een
schoolconcert te realiseren zoals ons dat voor ogen staat. Hoe spijtig ook, betekent dit dat we een lange traditie
onderbreken. We doen er alles aan om zo spoedig mogelijk de vacature in te vullen en tijdens de koorlessen toe te
werken naar het schoolconcert editie 2020.

5. Eerste rapportage zevendeklassers
Op vrijdag 23 november hebben de leerlingen van de 7e klassen het eerste rapport van het schooljaar 2018-2019
ontvangen. Dit is de eerste van de twee tussentijdse rapportages over de voortgang van de leerlingen. Aan het eind van
het schooljaar ontvangen de leerlingen een jaargetuigschrift. Tevens kregen de leerlingen een map die de verdere
schooltijd dienst doet voor het bewaren van de rapportages en (later) de cijferlijsten. In vergelijking met de rapportage
van de (vrije)basisschool zijn met name de najaars- en voorjaarsrapporten wat zakelijker van opzet. Wel hebben we
gekozen om de beoordelingen (ook) in woorden te formuleren en niet in cijfers uit te drukken. Bovendien zijn in klas 7
de beoordelingen nog niet gerelateerd aan het adviesniveau van de basisschool; dit gebeurt pas vanaf klas 8. Heeft u
vragen over de rapportage dan kunt u contact opnemen met de klassenleraar van uw zoon/dochter.

6. Lockers e-bikes
Er zijn in de fietsenkelder 20 lockers voor het opladen van de accu’s van elektrische fietsen bijgeplaatst. Een aantal
leerlingen die wij begin dit schooljaar teleur moesten stellen, kunnen wij nu dus alsnog helpen en uiteraard ook
degenen die alsnog geïnteresseerd zijn. De leerlingen kunnen zich melden bij de leerlingenadministratie en dienen dan
de kosten van € 25,00 contant te voldoen (€10,00 huur per schooljaar en €15,00 borg voor de sleutel). Omdat leerlingen
die nu instappen geen volledig schooljaar meer kunnen huren, hebben wij besloten dat de huur voor dit schooljaar
€ 5,00 bedraagt. Vanaf volgend schooljaar is het dus gewoon € 10,00 huur per schooljaar.
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7. Uitnodiging kerstspelen
Traditiegetrouw boden we leerlingen, ouders en belangstellenden de drie zogenaamde kerstspelen aan, gespeeld door
medewerkers van de vrijescholen in Nijmegen. De leerlingen zien de spelen onder schooltijd, als lesvervangende
activiteit. Ouders en andere belangstellenden zijn welkom op twee avonden, voor en na de kerstvakantie. Deze kerstspelen uit Oberufer vormen samen een drieluik, bestaande uit het Paradijsspel, Kerstspel en Driekoningenspel. Op
donderdag 20 december om 20.00 uur zullen het traditionele paradijs- en kerstspel (gespeeld door collega’s van
vrijeschool Meander) voor ouders, oud-leerlingen en belangstellenden voor het eerst te zien zijn op de nieuwe locatie
van vrijeschool Meander op de Celebesstraat 12. Wij nodigen u van harte uit voor deze avondopvoering, die een mooie
opmaat kan zijn voor het kerstfeest. Vrijdag 21 december is de laatste schooldag van het kalenderjaar 2018. Op deze
dag hebben de leerlingen periodeonderwijs en kerstviering door en voor de leerlingen en leerkrachten. De schooldag
eindigt om ± 12.30 uur.

8. Driekoningenspel; nieuwjaarsreceptie
De leerlingen zien het Driekoningenspel op donderdag 10 januari 2019. Het Driekoningenspel zal voor ouders, oudleerlingen en andere belangstellenden worden gespeeld op vrijdag 11 januari (aanvang 20.00 uur), gevolgd door de
traditionele nieuwjaarsreceptie die u door de school wordt aangeboden; bij sfeervol kaarslicht bieden we u graag een
hapje en een drankje aan. Wij hopen velen van u op 11 januari te mogen begroeten!

9. Open dag
Op zaterdag 16 februari 2019 vindt de jaarlijkse open dag plaats. Wij willen er op wijzen dat deze dag beschouwd moet
worden als een reguliere schooldag, die elders in het jaartotaal wordt gecompenseerd nl. op maandag 18 februari.
Ofschoon wij lang niet op alle leerlingen een beroep zullen doen om deze dag op school aanwezig te zijn, worden wij
toch ieder jaar geconfronteerd met afmeldingen van opgeroepen leerlingen, vaak ook nog op het laatste moment. Onder
verwijzing naar de schoolgids, de jaarplanning en dit bericht zullen wij deze afzegging niet accepteren. Wanneer er een
gewichtige reden is om op zaterdag 16 februari verstek te laten gaan, zoals bijvoorbeeld een familiefeest, dan zouden
wij dat graag vóór de kerstvakantie vernemen. Onder gewichtige redenen vallen wat ons betreft geen sportwedstrijden of
–trainingen, muzieklessen of weekendbaantjes.

10. Schoolexamens
Net als bij de centrale examens zullen onze leerlingen ook tijdens schoolexamenonderdelen en herkansingen daarvan
hun mobiele telefoons en / of smartwatches op een daartoe ingerichte bewaarplaats in het betreffende lokaal moeten
deponeren, zodat eventueel frauderen of de mogelijkheid daartoe wordt uitgesloten. Uiteraard kunnen leerlingen er ook
voor kiezen om op de genoemde momenten geen smartphone of smartwatch bij zich te hebben. (examencommissie)
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11. Smartphonegebruik leerlingen
Al jaren geldt op het KGC de regel dat leerlingen in school hun smartphone niet gebruiken. Een schoolregel die
toentertijd met instemming van leerlingen, ouders en medewerkers is ingevoerd. Wij zijn onverminderd gelukkig met
deze regel, omdat het er o.a. voor zorgt dat leerlingen meer echte ontmoetingen, uitwisseling en plezier met elkaar
hebben voor en na schooltijd en in pauzes, in plaats van ieder voor zich op hun schermpje bezig te zijn! Zo ontwikkelen
onze leerlingen / uw kinderen waardevolle vaardigheden en doen zij ervaringen op waar ze in het leven veel aan zullen
hebben! Onderzoek toont bovendien steeds vaker aan dat wij hiermee destijds echt de goede weg zijn ingeslagen:
smartphonegebruik leidt tot allerhande problemen, hoe handig die apparaten soms ook zijn!
Wij merken echter, wanneer wij leerlingen aanspreken die in school toch hun telefoon gebruiken, dat die leerlingen in
verreweg de meeste gevallen contact met hun ouders hebben en aangeven dat ze móeten reageren, of opnemen en dat
zij van hun ouders bereikbaar moeten zijn tijdens schooltijd! Dat maakt het er voor ons op school bepaald niet
gemakkelijker op om de gewenste situatie te bereiken. Het zou erg fijn zijn als ouders ons hierin zouden willen helpen
door tussen 8.30 en 15.30 uur hun kind(eren) online met rust te laten. Dat wij niet de enige school zijn die met dit
vraagstuk te maken heeft, is bijvoorbeeld te lezen in een open brief van zomaar een willekeurige docent aan ouders van
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Lees verder>>>

12. AVG
Begin dit schooljaar is er per e-mail een brief verstuurd naar alle ouders met het verzoek om toestemming te geven voor
bepaalde zaken, zoals het delen van NAW-gegevens en het gebruik van beeldmateriaal. Deze brief is geldig voor één
schooljaar, er zal dus jaarlijks opnieuw om toestemming gevraagd moeten worden. Naar alle verwachting zal dat voor
volgende schooljaar nog per brief zijn, maar wij zijn achter de schermen bezig om dit te digitaliseren. Dit betekent dat u
dit in de toekomst digitaal (via Magister) kunt gaan aangeven, maar per wanneer is dus nog niet helemaal duidelijk. Het
merendeel van de ouders en leerlingen heeft gereageerd op deze brief en laten weten of ze wel of geen toestemming
geven. De ouders/leerlingen waarvan wij geen reactie gehad hebben, geven daarmee automatisch geen toestemming
voor de genoemde punten in de brief. Mocht u hier verder nog vragen of opmerkingen over hebben of u wilt alsnog
toestemming geven, dan kunt u contact met ons opnemen via post@kgcnijmegen.nl

13. Het boek van Frans Geurts
De donatiecampagne voor “Boek van Frans” gaat voort! Sinds het najaar van 2017 zijn wij bezig om voldoende
financiële middelen bij elkaar te krijgen om het boek van Frans Geurts uit te geven. Inmiddels is ruim € 8.500,beschikbaar. Het is mooi om te zien dat aardig wat (oud-)leerlingen en hun ouders donateur zijn geworden. Heel erg
bedankt voor uw bijdragen. De campagne wordt voortgezet, want er is minimaal € 12.000,- nodig. Dus: zegt het voort!
Daarnaast is begin november een loterij van start gegaan. De loten worden verkocht voor € 2,- per stuk en de opbrengst
wordt gebruikt voor de boekuitgave. De winnaar ontvangt een schilderij van Leo Klein, dat hij speciaal voor dit doel
heeft gemaakt. Loten zijn te koop in de mediatheek van het Karel de Grote College. Op de Open Dag van het Karel de
Grote College (16 februari 2019) hebben wij een stand over het Boek van Frans en worden, naar we hopen, de laatste
loten verkocht. Die dag vindt ook de trekking van de loterij plaats. De trekkingsuitslag wordt in de daarop volgende
week gepubliceerd op de website van de school. De presentatie van het boek hopen wij voor de zomervakantie van 2019
te zullen organiseren. (Werkgroep ‘Het Vuur van Frans’ N. Besseling, W. Gerrits, E. Ferwerda, P. van Oosten, J. Heiligers)
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14. Vooropleiding conservatorium
Beste leerlingen, al jaren biedt NSG Groenewoud voor leerlingen met een speciaal talent voor muziek de “ Vooropleiding
Conservatorium” aan. Leerlingen van alle middelbare scholen in de regio Nijmegen kunnen hieraan meedoen. Ook
leerlingen van onze school. Als jij les hebt op een instrument of je hebt zangles, als je beschikt over een goed muzikaal
gehoor en een goede speel- of zangtechniek, dan is de vooropleiding misschien iets voor jou.
Zit je volgend jaar in klas twee van het vmbo, de havo of het vwo of zit je in havo-3, vwo-3 of vwo-4, dan kan je op NSG
Groenewoud de vooropleiding conservatorium volgen. In de vooropleiding werken De Lindenberg, het ArtEZconservatorium in Arnhem en NSG Groenewoud samen om getalenteerde leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op
een studie aan het conservatorium.
Wil je meer weten? Kom dan met je ouders op vrijdag 25 januari 2019 naar de speciale voorlichtingsavond. Deze vindt
plaats om 19.00 uur in de theaterzaal van NSG Groenewoud, Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen. Meld je
hiervoor aan via: info@nsg-groenewoud.nl. Docenten van De Lindenberg en ArtEZ geven informatie over wat de
vooropleiding precies inhoudt en ook hoe de toelating gaat.
Joost Niekus, docent muziek aan NSG Groenewoud, geeft informatie over de theorielessen van de vooropleiding
conservatorium die bij NSG Groenewoud worden gegeven. Er zijn ook leerlingen aanwezig die nu de vooropleiding
volgen. Zij vertellen wat zij ervan vinden, wat zij ervan leren en hoeveel tijd de vooropleiding kost.
Wil je meer horen? Na de voorlichtingsbijeenkomst is er aansluitend om 20.00 uur in de theaterzaal de eerste
voorspeelavond van dit schooljaar. Dan kun je de leerlingen van de vooropleiding conservatorium live op het podium
zien spelen.
Mocht je op 25 januari 2019 niet kunnen komen maar je wilt wel meer weten, geef dit dan aan via info@nsggroenewoud.nl , NSG Groenewoud neemt dan contact met je op.

Karel de Grote College
Regionale vrijeschool voor voortgezet onderwijs
Adres

Karel de Grote College
Wilhelminasingel 13-15,
6524 AJ Nijmegen

Tel. 024 382 04 60
Fax. 024 382 04 61

Website
E-mail
IBAN

www.kgcnijmegen.nl
post@kgcnijmegen.nl
NL30 RABO 0129 885 134

