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Mededelingen vanuit het bestuur
Het bestuur van de school is uitgebreid met twee nieuwe
bestuursleden.
Hieronder stellen zij zich aan u voor.
Het bestuur bestaat op dit moment uit zes mensen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Personeel:
Nieuwbouw, materieel en
fondsenwerving:
Organisatieontwikkeling/Bestuurlijke samenwerking:

Giel Verbeeck
Ibo de Vries
Leon van Haaster
Hadewych Lammers
Boris Hilberdink
Rodim van Es

Boris Hilberdink
Sinds 2 september ben ik in de gelukkige positie om deel
uit te maken van het bestuur van VSM.
Gelukkig omdat sinds de komst van onze drie kinderen op
de VSM (na afgelopen zomervakantie) er een waar gevoel
van geluk door onze familie stroomt en ik er werkelijk
enorm veel zin in heb om mij in te zetten voor deze school,
de plek en organisatie die dit laat gebeuren.
Binnen het bestuur neem ik het project nieuwbouw op mij
en wil meteen mijn dank uit spreken naar alle mensen die in
het verleden, heden en de toekomst een rol spelen of
hebben gespeeld vanuit welke hoek ook, die uiteindelijk
gaat leiden tot een gebouw waar nog vele generaties
kinderen, docenten en ouders van hun schoolleven kunnen
genieten. Dat er veel moeilijk is gegaan is bekend, naar het
schijnt is dat altijd in mindere of ergere mate het geval
bij dit soort projecten. Ik hoop dat wij nu allen naar het
einddoel kunnen kijken. Een school waar wij allemaal en
velen na ons, kunnen genieten van de Vrije school Michael.
Naast de nieuwbouw zal ik verantwoordelijk zijn voor het
inkoopbeleid en subsidies.
Mijn verleden:
Ik heb Montessori onderwijs gevolgd. Sinds mijn 18e ben
ik ondernemer. Eerst heb ik een bedrijf opgebouwd in de
mode en daarna een internet en bladen uitgeverij. Sinds de
verkoop van mijn laatste bedrijf ben ik investeerder. Als
ondernemer heb ik altijd geprobeerd idealistische
doelstellingen te combineren met commerciële. Mijn

bedrijven zag ik als oorspronkelijk, solide gebouwd in alle
aspecten en met een cultuur waar iedereen zichzelf kon
zijn en waar ik probeerde de sterke kanten van mensen te
versterken en de zwakke kanten te verbeteren of die te
laten opvangen door anderen. Het resultaat was dat
iedereen zoveel mogelijk bezig was waar hij of zij het best
in was en zo de organisatie een grote positieve stroom kon
worden met veel succes voor iedereen als gevolg.
Vrije school:
Ik heb een cursus gevolgd bij Jet Nijhuis maar verder is
mijn inhoudelijke kennis van het vrijeschool onderwijs
beperkt. De keuze voor onze kinderen gebeurde bij mij
eerder op basis van een gevoel dan op basis van
inhoudelijke kennis. Ik vind het belangrijk dat binnen het
bestuur er wel veel inhoudelijke kennis aanwezig is en voor
zover ik dat kan inschatten is dat ook zo. Ik zal mij de
komende tijd ook inhoudelijk ontwikkelen om zo een betere
gesprekspartner op dat gebied te kunnen zijn.
Doelstelling:
De nieuwbouw is mijn hoogste prioriteit. Ik zal trachten
het solide, helder en duidelijk tot een goed einde te
brengen. Daarnaast merk ik dat binnen het bestuur een
wind waait van stappen willen maken, professioneel willen
zijn, open en eerlijk, voor het team de ruimte willen
creëren om te bloeien en die bloei naar onze kinderen en
de ouders door te laten stromen. Als het lukt om daar een
bijdrage aan te leveren is mijn doel bereikt.
Groet,
Boris

Rodim van Es
Ik ben Rodim van Es, man van Annelies en vader van Romée
(tweedejaars Gemeentelijk Gymnasium Hilversum) en
Lauren (klas 5). Als oud-leerling van de Geert Groote
School in Amsterdam kijk in met plezier terug op een
mooie vrijeschooltijd, die begon in de kleuterklas en
eindigde met het vwo-examen in klas 13. Tijdens mijn
rechtenstudie heb ik gevlogen als steward bij de KLM, een
bedrijf waar ik later als externe consultant en weer later
als interne projectmanager veel heb gewerkt. Mijn
professionele activiteiten betreffen vooral het inzichtelijk
maken en oplossen van complexe vraagstukken en het
managen van ontwikkeling: het verbeteren van
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bedrijfsprocessen, het opzetten van
samenwerkingsverbanden, strategieontwikkeling, het
ontwikkelen van nieuwe producten. Dat heb ik ook in andere
bedrijfstakken dan de luchtvaart mogen doen, waaronder
consumentenelectronica, financiële dienstverlening en
energie, zowel in Nederland als daarbuiten. Meestal in de
rol van adviseur/projectmanager soms als
medeoprichter/aandeelhouder van een nieuwe
onderneming.
Ervaring als bestuurder heb ik onder meer opgedaan als lid
van de Raad van Toezicht van Het Muziekgebouw aan het
IJ en als voorzitter van Windekind. Als bestuurslid van de
vrijeschool Michaël verwacht ik bij te kunnen dragen aan
de verdere professionalisering en daarmee aan de
continuïteit van de organisatie. Je zou het
organisatieontwikkeling kunnen noemen. Wat dat hier
precies inhoudt en hoe we dat willen aanpakken, kan ik pas
laten weten nadat er verkennende gesprekken zijn gevoerd
met (vertegenwoordigers van) alle betrokken partijen. In
eerste instantie zijn dat de leraren, maar dat zijn ook
ouders en later organisaties buiten de school zoals de
vereniging van vrijescholen en diverse middelbare scholen.
De vragen die we willen beantwoorden zijn onder andere:
wat voor vrijeschool willen we zijn; welke organisatievorm
past daarbij; hoe gaan we dat allemaal bereiken? Het moge
duidelijk zijn, dat zulke vraagstukken tijd vergen en alleen
met een gestructureerde, transparante aanpak tot een
bevredigend resultaat leiden. Dat gaan we dan ook doen.
Rodim

Mededelingen vanuit de school
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.
Het ouderkoor start weer op 3 september 2009.

heide een parcours uitgezet met allerlei spelen, waarbij
moed, doorzettingsvermogen en sportiviteit gevraagd
wordt. De kinderen van klas 6 begeleiden de spelen die zij
verzonnen hebben zelf. Uiteraard zijn de juffen en
meesters ook aanwezig.
Vanaf half 12 verzamelen wij ons allemaal in een kring en
zingen dan in de hoop dat de draak ons zal vinden. Als de
draak in onze kring verschijnt zal uit elke klas een gekozen
koene ridder trachten de draak te verslaan. Bij dit
gedeelte van het feest zijn de ouders van harte welkom.
Het is het leukst als u zich opstelt in een kring achter de
kinderen en wie durft (het is tenslotte Michael) mag zeker
meezingen.
Hierna gaan de kinderen weer terug naar school. Op school
krijgen de kinderen dan in hun klas waarschijnlijk een
stukje drakenbrood of zwaardenbrood. Daarna is er voor
de klassen die officieel tot half 3 school hebben gewoon
nog les. Klas 1 is zoals altijd om kwart over één uit.
In de week voor aanvang van het Michaelsfeest staat er in
de hal een grote oogsttafel. Hierop mogen alle kinderen
hun bijdrage voor het feest leggen. Het mooist is het als
er op de tafel fruit van het seizoen wordt verzameld. Op
de ochtend van het feest wordt hier een grote bowl van
gemaakt. Deze wordt op de heide tijdens de spelen
uitgedeeld aan de kinderen.
Omdat we allemaal zuinig willen zijn op de heide ... hebben
jullie ook gezien dat er steeds meer dopheide bloeit? ...
hebben we de lokatie verlegd. Dat heeft de boswachter
ons gevraagd. We blijven dus voor het hek. In de volgende
Schoolbel zal ik precies vertellen waar we de draak kunnen
tegenkomen en hoe je daar moet komen.
juf Suze

Medewerkers gevraagd voor
DE SEIZOENER

Schoolfotograaf
Niet vergeten 17 september!
Gezellige, vrolijke kleren aan, haartjes netjes.
En natuurlijk een zonnig gezicht.
Groetjes Nelly

Michaelsfeest
Op dinsdag 29 september vieren wij weer het
Michaelsfeest. Om 10 uur zullen de kinderen in groepjes
van 10 a 12 kinderen naar de heide vertrekken onder
leiding van een ouder. De groepjes zullen bestaan uit
kinderen uit alle klassen tot en met 5. Klas 6 heeft op de

De Seizoener is een tijdschrift voor en over Vrije Scholen.
Het laat zien wat er op de scholen leeft en publiceert over
onderwerpen die raken aan antroposofie en het
opgroeiende kind. Een groot deel van het blad wordt
samengesteld door een landelijke redactie. Daarnaast
maken deelnemende scholen regionale bijlagen, waarin het
reilen en zeilen van de eigen school aan de orde komt.
Sinds drie jaar is ook de Vrije School Michaël aangesloten,
waarmee de Seizoener ook onze schoolkrant is. Het blad
verschijnt vier keer per jaar, eenmaal per seizoen.
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De Bussumse regioredactie, op dit moment vier vrouw en
man sterk, is op zoek naar uitbreiding. Wij zoeken:

Commerciële medewerkers v/m
Wij zijn op zoek naar één of twee mensen voor het werven
van advertenties bij lokale of regionale winkels,
dienstverleners en andere bedrijven en bedrijfjes. Met de
opbrengst van de advertenties wordt een groot deel van de
kosten betaald, zodat het blad onze school - en daarmee
de ouders - weinig of niets hoeft te kosten. Je onderhoudt
contacten met bestaande adverteerders en boort nieuwe
contacten aan. Heb je een commerciële instelling, vind je
het leuk om de meest uiteenlopende contacten te
onderhouden, en doe je graag iets voor de school, reageer
dan!

Redactionele medewerkers v/m
Ook voor het bedenken, schrijven en redigeren van
artikelen zijn nieuwe mensen nodig. Wij zijn op zoek naar
structurele versterking van de redactie, maar staan ook
open voor ideeën over incidentele bijdragen. Houd je van
schrijven, lijkt het je leuk interviews af te nemen of een
reportage te maken, of kun je fotograferen, reageer dan.
De school heeft je nodig!
Heb je belangstelling, mail ons dan met je telefoonnummer
op seizoener@eddytrain.com en geef daarbij aan of je
commercieel of redactioneel bent ingesteld - allebei mag
natuurlijk ook.
Wil je eerst meer informatie, bel dan met Bert Haagsman,
telefoon 035-6839326 ('s avonds na 20.00 uur en in het
weekend).

Verhuizing
Ouderbijdrage verhuizing school
Over vijf weken gaan we met de school verhuizen naar de
tijdelijke school. Wij hebben ons gemeld bij het bestuur
om een bijdrage in de coördinatie van de verhuizing te
leveren. Met een aantal ouders hebben we een
verhuisgroep opgericht waarin van iedere klas één of
meerdere ouders zitten.
Dit zijn:
Klas Marit: Barbara (Lana), Lydeweij (Couger), Christine
(Anna), Florien
Klas Irma: Marianca (Pluis)
Klas Edith: Nynke (Tjalling), Anne (Ilja)
1e klas: Ceda ( Soraya),
2e klas: Ellen, Rumi (Monica), Linda
3e klas: Sanny (Sterre), Barbara, Zillah (Isa)
4e klas: Jaap (Tinka)
5e klas: Annemaaike (Manawydan), Caroline (Randi)
6e klas: Alita (Jakob)

Deze ouders zijn aanspreekpunt voor vragen vanuit de
ouders, zij communiceren met juffie of meester over de
zaken die rond de verhuizing gedaan kunnen worden door
ouders. Ook zullen zij de hulp van andere ouders uit de
betreffende klas inschakelen. Vanaf zo’n twee weken voor
de verhuizing en op de verhuisdagen (intekenlijsten volgen
op de prikborden) zal dat nodig zijn.
Ter ondersteuning van Nelly hebben we Merle (Egidius en
Reinhart), Maureen (Dries en Lotte) en Boris (Yoran)
bereid gevonden om haar te helpen met overzicht geven in
wat mee moet, wat weg kan en wat opgeslagen moet
worden. En, om meer ouderhulp in te schakelen waar nodig.
Vanuit het lerarenteam is Marit ons aanspreekpunt (via
Florien).

Verhuis update
Bovenstaande ouders zijn begonnen met een inventarisatie
van wat er mee moet naar de tijdelijke school.
Welke spullen kunnen eventueel weg of moeten in opslag
omdat de ruimte in de tijdelijke school te beperkt is om
alles mee te verhuizen. Als we de tijdelijke huisvesting in
kunnen (Michiel de Ruyterlocatie over een week op
afspraak met de gemeente, Brede School daarvoor of
tegelijkertijd), dan kunnen ook de inrichtingswensen en
kleine aanpassingswensen in kaart gebracht worden. Ook
hierbij willen wij team en Nelly steunen.

Oproep
Wie van de ouders geven zich op voor een algemene ruimte
(bijvoorbeeld toneelhok, magazijn, gangen, administratie,
lerarenkamer, ouderruimte etc.) om de verhuizing hiervan
te ondersteunen? Volgende week zal duidelijk zijn welke
leraar voor welke ruimte aanspreekpunt is. Nog geen ouder
heeft zich hiervoor gemeld via “de schoolplein route”.
Ouders graag opgeven bij Florien.
Florien (moeder van Job en Liva, 2e klas en kleuter)
florienlinck@sprekendportret.nl
035-6922956
Linda (moeder van Sanne, 2e klas)
Ellen (moeder van Seb en Fynn, 2e klas en kleuter)

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.
Geen items deze week….
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
September 2009
Dinsdag 15

Woensdag 23
Dinsdag 29
Woensdag 30 t/m vr 9 nov
Oktober 2009
Maandag 5
Woensdag 14 t/m vrijdag 16
Maandag 19 t/m vrijdag 23
Maandag 26
Dinsdag 27
November 2009
Dinsdag 3
Woensdag 4
Maandag 9
Woensdag 11
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Maandag 30
Maandag 30
December 2009
Vrijdag 4
Maandag 7
Dinsdag 8
Vrijdag 11
Zaterdag 12
Maandag 14
Donderdag 17
Vrijdag 18
Maandag 21 t/m vrijdag 1
januari
Januari 2010
Maandag 4
Donderdag 7
Dinsdag 12
Dinsdag 19
Maandag 25
Februari 2010
Dinsdag 2
Woensdag 3
Vrijdag 12
Maandag 22 t/m vrijdag 26

Activiteit

Opmerking

Informatieavond overen door de Vrije School
voor peuterouders
Ouderavond Windekind
Michaëlsfeest
Toetsweek

In de grote zaal

Studiedag
Verhuizing?
Herfstvakantie
Klas 1
Klas 2

Erica en Willy
Gewone schooltijden

Geen school
Werkavond Sint
Werkavond Sint

Kleuters
Werkavond Windekind
Klas 3
St Maarten
10 minuten gesprekken
Ouderavond klas 5/6
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
1e Advent

Werkavond Sint
Erica en Willy
Werkavond Sint
School 13:15 uit
In de avond
VO
In de middag
In de avond

St Nicolaas
2e Advent
Drempeltoets klas 6
Kleuterkerstspel
Kerstspel oefenen
3e Advent
Kerstviering onderbouw
Kerstspel onderbouw
Kerstvakantie

Gewone schooltijd

Studiedag
Nio Klas 6
Ouderavond klas 2
Ouderavond
Ouderavond klas 5
Ouderavond
Ouderavond klas 1
Carnaval
Krokusvakantie

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

Kleuterklassen 12:00 uur uit

Gewone schooltijden
10:00 en 13:00 uur, Kerstviering kleuters: 12:00 uur uit

Gezamenlijk voor klas 1 t/m 6

Kleuters leerrijpheid
Gewone schooltijden
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Maart 2010
Maandag 1
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12
Dinsdag 16
Dinsdag 23
Dinsdag 30
April 2010
Donderdag 1
Donderdag 1
Vrijdag 2 t/m maandag 5
Dinsdag 6
Dinsdag 13
Maandag 19
Woensdag 21
Vrijdag 30 t/m maandag 17
mei
Mei 2010
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Juni 2010
Dinsdag 1
Vrijdag 11
Dinsdag 15
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25
Juli 2010
Donderdag 1 en vrijdag 2
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12 t/m maandag 23
augustus

Studiedag
Toetsweek
Ouderavond klas 4
Ouderavond kleuters
Ouderavond klas 6
Inleveren 10 min str.
Paasviering
Paasweekend
Onderwijsk. rapport
Ouderavond klas 3
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Meivakantie

Gewone schooltijden
Wordt verstuurd
In de avond
In de middag
Maandag 17 mei is studiedag

Ouderavond klas 5
Pinksterfeest
Pinkstermaandag

Gewone schooltijden

Kennismakingsavond
Kennismakingsochtend
Ouderavond
Schoolreisje
St Jan
Teamuitje

Nieuwe klas 1
Nieuwe kleuters
Kleuters en klas 1,2 en 3
Klas 5
School uit om 13:15 uur
Geen school

Toneeluitvoering klas 6
Getuigschriften klas 6
Getuigschriftjes
Getuigschriften
Schoonmaakdag
Zomervakantie

Kleuters, laatste schooldag kleuters
Klas 1 t/m 5, schoonmaakdag kleuters, school uit om 13:15 uur
Onderbouw
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