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Mededelingen van de directie
Beste ouders,

Misschien heeft u het artikel van 28 februari 2009 in NRC
Handelsblad gelezen, “Op Vrije School scoort kind laag”, of
in de Trouw van 2 maart 2009. “Leerlingen vrije school
rekenen slechter”. Het kan goed zijn dat er over wordt
gesproken op het familiefeestje, met de buren of gewoon
tijdens het kopje koffie.
Ik geef u wat achtergrondinformatie zodat de berichten in
de pers meer context krijgen.
De aandacht van de pers komt door het proefschrift “Vrije
en reguliere scholen vergeleken”van Hilde Steenbergen,
die met dit proefschrift zal promoveren aan de
Universiteit Groningen. U vindt de volledige tekst van het
proefschrift via de site van de Vereniging van Vrije
Scholen, www.vrijescholen.nl.
•

In het onderzoek wordt de vrijeschool bovenbouw
vergeleken met reguliere middelbare scholen.

•

De gegevens waarop het proefschrift zich baseert
zijn verzameld in 2000. Sinds 2000 is er veel
gebeurd. De situatie van toen en van nu zijn
eigenlijk niet goed meer te vergelijken. Dat geldt
voor het hele onderwijs en voor
vrijeschoolonderwijs in het bijzonder.

•

In het onderzoek is gekeken naar drie jaren
onderwijs. De deskundigen wijzen erop dat dit een
te beperkte blikrichting is. Het zou wenselijk zijn
om in een vervolgonderzoek niet alleen drie ( min
of meer toevallig in kaart gebrachte) leerjaren te
onderzoeken, maar de gehele schoolloopbaan van
de vrijeschool bovenbouw ( klas 7 t/m 12) onder
de loep te nemen. De vrije school heeft immers
een samenhangend leerplan, vanaf de
kleuterschool tot en met de 12de klas (
bovenbouw)

•

De pers heeft een conclusie in het artikel
opgenomen. Het is een van de tussenconclusies. De
slotconclusie van het proefschrift wordt in de

pers niet verwoord. Deze geeft een heel ander
beeld: “Op reguliere scholen worden leerlingen
uitgerust met kennis, vaardigheden en inzichten
ter voorbereiding op de maatschappij.” De vrije
schoolleerling “wordt uitgerust met vaardigheden
en attitudes die nodig zijn voor een continue
ontwikkeling in de maatschappij.” “De
vrijeschoolleerling krijgt wat minder kennis
mee”en de “reguliere” leerling “vergaat na verloop
van tijd de lust tot leren enigszins.”
Gijs van Lennep, rector Stichtse Vrije School en Leo
Stronks, voorzitter Vereniging van vrijescholen
verwoorden in hun reactie het op een aardige manier:
“Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat dankzij de
opbouw van het vrije school curriculum, uiteindelijk ook op
de onderzochte cognitieve leergebieden geen sprake is van
een significant verschil. .. Het is uiteindelijk maar waar je
voor kiest: op een vroeger moment vergankelijke ( en later
ook eenvoudig verkrijgbare ) kennis of het levenslang
willen leren.”
Tot slot van mijn stukje, moet u weten dat maandag 09
maart de inspecteur van onderwijs bij ons op bezoek is.
Het is een regulier bezoek zoals dit jaarlijks plaats vindt.
Ik zal u volgende week informeren over de uitkomst van
het bezoek.
Een goed weekend,
Frans de Lange
Directeur
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Mededelingen vanuit de school
Spreekuur Frans de Lange:
Maandag: 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

alles klassen voor toneelstukjes, en het is veel zoekwerk
om wat gepast te vinden.
Bedankt vast.
Nelly

Religieuze opvoeding, hoe-zo ?
We geven onze kinderen graag zoveel mogelijk goeds mee.
Voor hun ontwikkeling proberen we ze daarom, onder
andere, een veilig thuis, goede voeding en -scholing, en
zoveel mogelijk “schoonheid” te bieden.
Maar wat voor invloed heeft daarnaast de omgeving op
hen?
Daar missen we toch geregeld de voorbeelden van respect
of eerbied voor natuur en medemensen.
Toch blijken mensen die de goede voorbeelden wel “met
de paplepel ingegoten kregen”, daar vaak dankbaar voor te
zijn..
Wat wil je als opvoeder op dat gebied nu zelf inzetten?
En hoe doe je dat dan?
In elk geval kun je door een waarachtige religieuze
opvoeding kinderen eerbiedskrachten meegeven.
Hoe zou een religieuze opvoeding er uit kunnen zien die
past bij onze tijd, waar we toch in vrijheid en met zoveel
mogelijk bewustzijn om willen gaan met onze levensvragen?
Hierover wil Els IJsselmuiden, geestelijke van De
Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing
in Bussum, met u van gedachten wisselen, na een inleiding
over dit onderwerp.
Wanneer: Op dinsdag 10 maart van 20.00 – ca. 21.30 uur
Waar: in de Vrije School Michaël, Esther de Boer van
Rijklaan 22, Bussum

Parkeren en toneelkleding
Beste Ouders,
Wilt u s.v.p. niet meer op de hoeken parkeren als u uw
kinderen op komt halen/brengen.
Vooral voor de fietsende kinderen staan er te veel auto’s
onhandig geparkeerd. En laat geen waardevolle spullen in
de auto achter.
Vanwege boefjes die een keer een autoruit stuk hebben
geslagen voor een kinderrugtasje! Van ouders is helaas al
een keer een tas gestolen.
Wij zoeken 2 ouders die de toneelkleding netjes in orde
willen houden. De toneelkleding wordt vaak gebruikt door
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Voor info kun je één van ons aanspreken op het schoolplein
of mailen naar Hanke -hankeleerink@gmail.com of Jurianne
- info@juriannematter.nl
Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en
andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen
(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

De Moldau voor kinderen
Op zaterdag 7 maart geeft het orkest van Toonkunst een
concert in de Wilhelminakerk in Bussum.
Gespeeld wordt de Moldau van Smetana. Eerst wordt het
moldau-verhaal verteld door mijnheer Smetana, is er uitleg
over de instrumenten en dan is er de uitvoering.
Na afloop mogen de kinderen om een persoonlijke uitleg
vragen, om een demonstratie van een of meer instrumenten
en proefspelen.

Koorleden/ouders van school: Ines Boerrigter, Karin
Boodt, Marrit Arbeek, Hanke Leerink, Jurianne Matter,
Helen Slokker, Peter Visser, Katinka Wierper

Gevraagd en te koop
Gevraagd: Voor de aanleg van een terrasje rond het
schuurtje in mijn moestuin heb ik veel stoeptegels en een
groter formaat grinttegels nodig.
Wie heeft deze nog liggen? Ik gebruik ze graag.
Ter overname aangeboden: gloednieuw digitaal
fotolijstje 50 euro van Blokker. Niet gebruikt, omdat mijn
picturecard er niet geschikt voor is.
Marja de Mare marja@vrijeschoolmichael,nl

De kosten zijn 5 euro per persoon.
Kaarten zijn per e-mail te reserveren via
www.toonkunstbussum.nl.
Van harte aanbevolen,
Rita den Boon, ex vrijeschoolouder.

Huis te huur
Vanwege onze voorgenomen reis bieden wij tijdelijke ons
huis te huur aan.
Periode: half april t/m begin augustus 2009. Sfeervolle
eengezins(hoek)woning in Laren. Volledig ingericht met
riante tuin. Kindvriendelijke omgeving. Nabij bos en heide,
speeltuin, kinderboerderij, winkels. Prijs nader over een te
komen.
Femke moeder van Jelle, kleuterklas Irma

Zanggroep ‘Wednesday’ zoekt tenoren en bassen!
Ons levendige, kleine koor is ontstaan uit ouders van de
Vrije School, maar heeft een dirigent (en enkele zangers)
van buiten de school. Het repertoire is heel divers, bestaat
uit o.a. jazz, pop, renaissance en close harmony. Elke
woensdagavond zingen we samen in de grote zaal van de
Vrije School (van 20.00 – 22.00 uur).
Wil je zingen én kan je zingen (een stemtest hoort erbij)
kom dan, als je wil, eerst een paar keer luisteren, zingen en
sfeer proeven. Je bent van harte welkom!
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
Maart 2009
Dinsdag 10
Dinsdag 31
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Woensdag 15
Maandag 20
Woensdag 22
Vrijdag 24
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Maandag 11 t/m vrijdag 15
Woensdag 13
Donderdag 14
Maandag 18
Dinsdag 19
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 3
Woensdag 10
Maandag 15
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Ouderavond voor alle
ouders van de school
Ouderavond
kleuterklassen

Thema: religieuze opvoeding

Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
Personeelsuitje
Meivakantie

Studiedag
Kamp 6de klas
Ouderavond 3de klas
Ouderavond 2de klas
Ouderavond 6de klas
Ouderavond 4de klas
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren
Pinksteren
Ouderavond 1ste klas
Algemene ouderavond
Ouderavond kleuters
Jaarfeest: St. Jan

Aanvang 20.00 uit

Gesprekken met ouders: woensdagavond 19.00 / 21.00 uur
Gesprekken met ouders: maandagavond 19.00 / 21.00 uur
Gesprekken met ouders: woensdagmiddag 14.00 / 16.00 uur
School vrij

School vrij
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur

Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 22,
Postbus 344
1400 AH Bussum

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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