Schoolplan Novalis College 2017-2021
Missie

De inspiratie van ons vrijeschoolonderwijs vindt zijn oorsprong in inzichten van de grondlegger van
de antroposofie, Rudolf Steiner, die we in de dagelijkse ontmoeting met onze leerlingen, met de
samenleving en met andere inspiratiebronnen voortdurend willen ontwikkelen. Tegelijk kent onze
pedagogie een onvervreemdbare kern: de gedachte dat iedere mens zijn eigen unieke levensweg
gaat en dat hij zich daarbij laat leiden door, vaak onbewuste, idealen. Ons onderwijs wil de
opgroeiende mens helpen om deze idealen te verhelderen en te ontwikkelen. Alleen wanneer ons
onderwijs volop aandacht besteedt aan de onderlinge samenhang tussen materiële, sociale en ideële
motieven zal de jonge mens met enthousiasme leren. Dan kan de jonge mens vanuit zijn gewekte
idealen de toekomstige samenleving mede vormgeven.

Kernwaarden
 Spirituele visie op de menselijke ontwikkeling.
 Werken vanuit de antroposofie.
 Ontwikkeling van onderwijs en medewerkers.
 Kunstzinnige pedagogie en kunst als uitgangspunt van leren,
 Een veilig en gezond leef- en leerklimaat.
 Herkenbaar en zichtbaar vrijeschoolonderwijs.
 Persoonsvorming en eigenheid van de leerling staan centraal.
Visie
 Wij bieden eigentijds en oorspronkelijk vrijeschoolonderwijs met bijzondere
leerroutes, een gevarieerd onderwijsaanbod, goede examenresultaten en moderne
leermiddelen.
 Wij geven onderwijs dat de persoonlijke ontwikkeling en eigenheid van de leerling
stimuleert.
 Wij nemen actief deel aan maatschappelijke, regionale- en (inter)nationale activiteiten,
vooral in relatie tot vrijeschoolonderwijs.
 Het onderwijs vindt plaats in een kleinschalige, veilige setting met oog voor leef- en
leerklimaat.
 Professionals verzorgen het onderwijs en werken – samen met ouders en leerlingen –
continu aan het curriculum.
Doelstellingen voor schooljaar 2017-2018
 Werken aan leskwaliteit: aan het einde van het schooljaar is bij het gehele team de
leskwaliteit voldoende tot goed.
 Realiseren vergroting instroom.
 Vergroting herkenbaarheid en zichtbaarheid van het vrijeschoolonderwijs en de
antroposofische uitgangspunten.
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Doorontwikkeling van leerlijnen kunst & techniek en (informatie) vaardigheden.
Realiseren van zichtbare verbinding met regio Eindhoven (Brainport Eindhoven).
Gezond leef- en leerklimaat: vaststellen beleid en inzet activiteiten rond Gezonde
Kantine, Gezonde School, roken en alcohol.
Verkenning internationale uitwisseling.
Schoolplan 2017/2018 (doelstellingen nader uitgewerkt)
1. Werken aan leskwaliteit.
In de afgelopen jaren is gewerkt aan verbetering van de leskwaliteit. Dit is noodzakelijk
voor de beeldvorming bij ouders, leerlingen en inspectie. Voor het schooljaar 2017/2018
formuleren alle leraren hun individuele ontwikkelingstraject op het gebied van de eigen
leskwaliteit. Hierover worden afspraken gemaakt met alle leraren op individuele basis.
Aan het einde van het schooljaar 2017/2018 is bij alle leraren de leskwaliteit goed.
Beoordeling hiervan vindt plaats o.a. door een evaluatie met de leerlingen en
lesbezoeken door teamleiders en rector.
2. Vergroting instroom.
Komend schooljaar moeten minimaal 120 leerlingen zich aanmelden, opdat vier
brugklassen worden samengesteld. Daartoe wordt een aantal stappen gezet.
PR- en voorlichtingsactiviteiten worden geïntensiveerd. De contacten met het
onderbouwen worden aangehaald, voor andere aanleverende scholen worden trajecten
opgezet. Ouders en leerlingen worden betrokken in de voorlichting. Een klein team
leraren wordt intensief betrokken bij de voorlichtingsactiviteiten.
3. Vergroting herkenbaarheid en zichtbaarheid van het vrijeschoolonderwijs en de
antroposofische uitgangspunten.
Het onderscheidend karakter van het vrijeschoolonderwijs wordt expliciet zichtbaar en
voelbaar gemaakt bij ouders, leerlingen en team. Een LC-medewerker wordt hiervoor op
projectbasis ingezet.
De interne- en externe communicatie wordt doorgelicht en bijgesteld. Een externe
communicatiedeskundige wordt hiervoor ingezet. Tevens is budget gereserveerd voor
extra voorlichtingsmateriaal.
Een verbeterslag in Magister wordt gerealiseerd. Met ICT worden afspraken gemaakt
over de verbeteringen in het systeem. De betrokken medewerkers worden geschoold.
4. Ontwikkelingen eigentijds vrijeschoolonderwijs en leerlijnen kunst & techniek, en
(informatie)vaardigheden.
Nieuwe vakken en initiatieven zijn belangrijk in de ontwikkeling van eigentijds
vrijeschoolonderwijs.
Komend jaar start een werkgroep met de uitwerking en invoering van het vak techniek
binnen het curriculum van het vrijeschoolonderwijs. De verbinding met de creatieve
vakken moet expliciet aanwezig zijn. De werkgroep werkt aan een leerlijn 7 t/m 10.
Verder gaat een werkgroep verder met de uitwerking en invoering van het vak
vaardigheden. Naast studie- en presentatievaardigheden is het belangrijk dat leerlingen
kennis maken met computerprogramma’s, het maken van websites, de gevaren van
social media en leren programmeren bv. Na een eerste pilot in klas 7 wordt het vak in
klas 8 verder doorgevoerd. Komend schooljaar wordt de leerlijn 8 t/m 12 verder
ontwikkeld.
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5. Realisering van verbinding met de regio.
Komend schooljaar worden de mogelijkheden van samenwerking met andere scholen en
bedrijven onderzocht. De decaan vmbo-t en de teamleiders van middenbouw en vmbo-t
zullen zich hier met name mee bezig houden.
6. Gezond leef- en leerklimaat.
De activiteiten rond invoering van een Gezonde Kantine en een Gezonde School worden
opgepakt. Beleid met betrekking tot alcohol < 18 jaar en een rookvrij schoolplein worden
herzien en ingevoerd.
Ten aanzien van Wifi-gebruik wordt het telefoonhotel in gebruik genomen.
7. Verkenning internationale uitwisseling.
Een subsidieaanvraag is gedaan voor internationale uitwisseling met Rusland. Daarna
worden verdere plannen ontwikkeld.
Bij de cultuurreizen van de school wordt verkend of samenwerking met andere
vrijescholen mogelijk is.
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