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Het jaar is voorbij
Het schooljaar is voorbij. Tijd voor vakantie. We wensen u goede weken en hopelijk keren al onze leerlingen en
medewerkers gezond weer terug.
We kijken terug op een bijzonder jaar waarin we op verschillende momenten hebben stilgestaan bij 45 jaar open
christelijk onderwijs. Deze basis van ons onderwijs is onveranderd gebleven. Ons onderwijs wil leerlingen
voorhouden dat de wereld waarin we leven een plek mag bieden voor iedereen op basis van respect. Dit was bij de
start van het Farel in 1972 het geval en is nog steeds een belangrijke grondhouding.
Ook tijdens de diplomering van onze geslaagde kandidaten is deze bredere context van ons onderwijs de revue
gepasseerd. Het thema van dit jaar Go your own way had niet alleen te maken met het succes van een mooie lijst. Je
eigen weg gaan mag hopelijk ook betekenen dat je dit doet in samenhang met de ander vanuit het idee dat er
daarmee een wereld te winnen valt. Ook dat is een vorm van identiteit.
Terug naar nu en tijd voor even niets. De voorbereidingen voor komend jaar zijn in volle gang. Dit betekent ook dat
een aantal nieuwe collegae onze gelederen komend jaar gaat versterken en dat ook een aantal ons verlaat. Zoals
binnen elke organisatie geldt dit ook voor onze leer-en leefgemeenschap. Komend jaar wisselt dhr. Henry
Wieldraaijer van plek in de rol van afdelingsleider organisatie.
Ik wijs u alvast op onze website voor de belangrijke data van komend jaar. De start schooljaar 2018/2019 is op
maandag 27 augustus.
Namens al onze medewerkers,
Vriendelijke groet,
Drs. Thijs Jan van der Leij
rector

De jaaragenda
Voor ouders
U bent gewend om per afdeling in het Farelnieuws een agenda voor de komende maand te zien. Daarnaast stond er
op de site altijd een PDF-bestand met een jaarplanning. Deze is echter moeilijk actueel te houden. Dat gaf soms
aanleiding tot verwarring.
Daarom kunt u met ingang van komend schooljaar op de website van de school de schoolagenda zien voor het hele
schooljaar. Alle activiteiten die van belang zijn staan daarin genoemd. Om het overzichtelijk te maken beginnen
vrijwel alle activiteiten met de aanduiding Klas, leerjaar, activiteit. Bijvoorbeeld: Klas 4 Havo Excursie CKV
Amsterdam. Avondactiviteiten als bv ouderavonden worden eerst aangeduid met de aanvangstijd.

Voor leerlingen
Leerlingen is het mogelijk om de Jaaragenda met hen te delen. Wij werken immers allemaal met een google-account.
Ook dat zal met ingang van komend schooljaar gebeuren.
Komend schooljaar: een rookvrij Farel
Er is besloten dat het Farel College vanaf 1 augustus 2018 een rookvrije school is. Dat betekent dat er niet gerookt
mag worden in het schoolgebouw en op het schoolterrein; dus niet op het schoolplein en niet in de patio. Dus
rokers moeten zich echt buiten het terrein van de school begeven als zij willen roken.
Verkeerssituatie: Overleg met de bewoners in de omgeving van het Farel
Het is duidelijk merkbaar dat het Farel de laatste jaren gegroeid is. De bewoners in de omgeving van de school
merken dat ook aan de toenemende verkeersdrukte tijdens bv ouderavonden.
1) Verkeersdrukte
Als het regent (of dreigt te gaan regenen) wordt een toenemend aantal leerlingen met de auto naar school
gebracht/opgehaald. In het straatje vanaf de Paladijnenweg naar de parkeerplaats rijdt men dan de stoep op en
gebruikt het trottoir als parkeerplaats. De wijze waarop dit gebeurt levert regelmatig een gevaarlijk situatie op voor
de voetgangers uit de buurt. Bovendien is het gewoon geen parkeerplaats.
2) Parkeerproblematiek
Tijdens ouderavonden of andere activiteiten is het duidelijk merkbaar dat er veel te weinig parkeerplaatsen bij
school zijn om iedereen een plek te bieden.
Het gevolg is dat mensen op plekken gaan staan waar dat niet is toegestaan of zo parkeren dat anderen daar last van
hebben. Zo gebeurt het regelmatig dat mensen in de direct omgeving niet weg kunnen omdat hun auto ingesloten
staat.
Tijdens ons afgelopen Open Huis heeft wijkbeheer een groot aantal boetes moeten uitschrijven (€96,--) omdat er
een onveilige situatie was ontstaan.
3) Wat doet de school
Vanuit school zetten wij regelmatig parkeerwachters in om mensen hierop te attenderen. Helaas lang niet altijd met
het gewenste effect. Daarnaast hebben wij samen met de buurtbewoners een overleg aangevraagd met wijkbeheer
om deze situatie te bespreken.
4) Wat verwachten we van ouders (en leerlingen)
Laat uw kinderen naar school fietsen, van regen of sneeuw krijgt niemand iets. Als u uw kinderen toch moet
brengen/halen weest u dan uiterst voorzichtig.
Daarnaast is dit van ons (buurt en school) een oproep aan ouders om tijdens ouderavonden en andere activiteiten
op de fiets te komen. Als dat niet lukt om dan in ieder geval uw auto op een andere plek te parkeren en eventuele
aanwijzingen van parkeerwachten op te volgen.
Bij voorbaat dank, mede namens de bewoners uit de buurt van het Farel.

De eerste schoolweken van het schooljaar 2018-2109
Maandag 27--8
Klas 1
Klas Vwo 2+3
Klas Havo 2+3
Klas Vwo 456
Klas Mavo 2+3
Klas Havo-4
Klas Havo-5
Klas Mavo-4
Dinsdag 28-8
Klas 1
Klas H-4
Woensdag 29-8
Klas 1
Klas 1
Donderdag 30-8

Start schooljaar op Farel
12.30 uur ontvangst leerlingen in de aula, aansluitend introductie
13.00 uur ontvangst leerlingen in de aula
13.30 uur ontvangst leerlingen in de aula
14.00 uur ontvangst leerlingen in de aula
14.30 uur ontvangst leerlingen in de aula
15.00 uur ontvangst leerlingen in de aula
15.30 uur ontvangst leerlingen in de aula
16:00 uur ontvangst leerlingen in de aula
introductie
19.30 uur ouderavond
Introductie
19.00 uur dansavond

Klas 1
Klas 1
Klas H4
Vrijdag 31-8
Klas 1:
Klas H4
Dinsdag 4-9
Klas TL/M23
Woensdag 5-9
Klas A4

Introductie
19.00 uur dansavond
Introductiekamp
Introductieweek
Introductiekamp
19.30 uur: Ouderavond incl voorlichting TTO-uitwisselingen
19.30 uur: Ouderavond incl Voorlichting TTO-uitwisselingen.

Boekenpakketten Iddink en school voor het nieuwe schooljaar.
De boekenpakketten die via Iddink besteld worden naar het huisadres verzonden. Het is van groot belang te
controleren of alles van het bestelformulier ook in het pakket zit. Als dat niet juist is dan moet de leerling via zijn
account contact opnemen met Iddink. Dit voorkomt gedoe aan het einde van het schooljaar waarbij leerlingen soms
aangeven “ dat boek heb ik nooit ontvangen”.
De (werk)boeken die via school geleverd worden ontvangen de leerlingen van klas 1,2 en 3 op de eerste schooldag
tijdens de kennismaking met de mentor. Voor sommige vakken krijgen de leerlingen de boeken via de vakdocent
uitgereikt.

De Farel Academy (Sweelinckstraat) m.i.v. 2018-2019
In het onderstaande schema bieden we u een overzicht van de dagen waarop uw dochter of zoon de Farel Academy
bezoekt. Daarvan zijn uitgezonderd leerjaar 1 en mavo 4.
Ma:
Dhr. Koers

Di:
Mevr. Kok

Wo:
Dhr. Klop

Do:
Dhr. Pathuis

Vr:
Mevr. Stolk

Mavo 2,3

Vwo 2,3

Havo 4,5

Vwo 4,5,6

Havo 2,3

Platform Hosting family - Exchange partner
Het Platform Hosting Family is een nieuw initiatief. Het platform heeft als doel om mensen (leerlingen en ouders)
binnen Europa met elkaar in contact te brengen en zo uitwisseling(en) mogelijk te maken. Uiteraard is dit op
vrijwillige basis.
Men is op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om mensen uit andere landen en culturen te
ontmoeten. Een verrijking op zich… en een mooi manier om jouw community uit te breiden.
Interesse?
Just have a look! Via onderstaan de link krijgt u meer informatie.
https://drive.google.com/file/d/0B0WRihvjPwthbDFTbXR0RGUyYkxibnBFMmxONFNraS10R2xz/view?ts=5b39f4d9

Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken 2018
Dit voorjaar zijn alle ouders van leerlingen uit klas 1, klas 3, havo 4 en vwo 5 benaderd voor het jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek. Ook de leerlingen uit deze klassen hebben met het onderzoek meegedaan. 327 ouders
(46% van de benaderde ouders) hebben de vragen beantwoord en 580 leerlingen (76%). Langs deze weg wil ik alle
deelnemers hartelijk bedanken voor het invullen.
Het gemiddelde cijfer dat de ouders gaven, is een 7.9. De leerlingen geven ons onderwijs gemiddeld een 6.7, het
schoolklimaat een 7.0 en de veiligheid een 9.5. Mooie cijfers waar we trots op zijn!
In de ouder- en leerlingraad zullen de resultaten uitgebreid besproken worden. Op basis van die gesprekken zullen
wij bepalen welke aandachtspunten we opnemen in ons beleid.
Trijnie van Leeuwen
Beleids- en kwaliteitszorgmedewerker

Team klas 1
Uitreiking boeken aan het Taalcentrum
De opbrengst van de aan de leesmarathon gekoppelde sponsoractie was maar liefst 1270 euro! Dank aan iedereen
voor de gulle medewerking. Met het geld hebben we boeken aangeschaft voor het Taalcentrum in Amersfoort. Op 2
juli gingen we met een aantal brugklasleerlingen naar de school toe om de boeken te overhandigen. We werden zeer
hartelijk ontvangen en rondgeleid. De meer dan 70 boeken die we namens alle brugklasleerlingen mochten geven,
zijn ontzettend welkom op het Taalcentrum. De school had een beperkte en verouderde collectie boeken en richt
momenteel een eigen bibliotheek in. In alle klassen waar Meru, Amber en Rogier vertelden over de leesmarathon
kregen ze applaus. We waren enorm onder de indruk van het grote enthousiasme en de dankbaarheid van docenten
en leerlingen van het Taalcentrum.

Team Mavo 2, 3, 4
Tutoraat m2/m3
Per volgend schooljaar zullen de leerlingen in mavo2 en mavo3 verdeeld worden in tutorgroepen. Deze structuur
komt in plaats van een mentorklas.
Dit geldt voor zowel de leerlingen in de reguliere stroming, als de tto-leerlingen .
De leerlingen komen twee lesuren per week bij elkaar in deze samenstelling: op maandag het eerste en tweede
lesuur. Dit vindt plaats op de Farel Academy.
De leerlingen die volgend jaar in deze leerjaren terechtkomen hebben van de huidige mentor een brief gekregen,
samen met hun rapport. Hierin wordt meer informatie gegeven over het tutoraat.

Ouderavond m2/m3
Op dinsdag 4 september is reeds de eerste ouderavond. Deze ouderavond is voor de ouders van de leerlingen uit
mavo2 en mavo3. Hier wordt meer informatie gegeven over het programma in beide leerjaren.

Kamp mavo3
Van 12 tot en met 14 september is het kamp voor de leerlingen uit mavo3. Dit kamp is verplicht en is inclusief 2
overnachtingen.
Meer informatie hierover wordt gegeven op de bovengenoemde ouderavond.
Met vriendelijke groet,
Rogier Koers
Afdelingsleider Farel College, afdeling Mavo/TL

Team Havo bovenbouw
Kamp havo 4
De leerlingen van havo 4 gaan op 30 en 31 augustus op kamp. We vinden dit heel belangrijk omdat de leerlingen in
de verschillende klassen elkaar vaak niet of nauwelijks kennen. Het programma wordt in de dagen ervoor uitvoerig
met de leerlingen besproken. De belangrijkste benodigdheden zijn een goede fiets, een slaapzak en een slaapmatje.

Ouderavond havo 4
De ouderavond is al op dinsdag 28 augustus. Dit is al zo vroeg in het jaar om onder andere informatie te geven over
het kamp

PWS havo 5
De leerlingen van havo 5 moeten direct na de vakantie beginnen met de grootste praktische opdracht: het
profielwerkstuk. Praat u met uw zoon of dochter eens over het onderwerp. Een goed PWS past bij de belangstelling
van de leerling en zeker ook bij de studierichting na de havo.

Afscheid.
Met ingang van 1 augustus a.s. is mijn collega Barend Klop de afdelingsleider van havo bovenbouw. Ik ga binnen het
Farel me bezig houden met zaken betreffende de organisatie. Voor u kom ik nog in beeld bij de organisatie van de
examens. Ik heb een fijne tijd gehad in de havo bovenbouw. De vele goede gesprekken die ik gehad heb met
leerlingen en ouders zijn daarvoor een belangrijke bijdrage geweest. Ik dank u daarvoor.
Henry Wieldraaijer

Team VWO bovenbouw
DELF B1

"Geslaagd!!!"

Woensdag 6 juni en zaterdag 9 juni hebben Marieke Boelhouwers, Marleen
Fisscher, Arzo Shirzad en Feline Visser uit A5 examens gedaan voor het DELF
diploma (Diplôme d'Etudes en Langue Française) op niveau B1. Ze zijn alle vier
geslaagd!
Hartelijk gefeliciteerd dames! Super goed gedaan!
" Un diplôme est une entrée dans un monde nouveau plein de promesses. Bonne
chance dans ce nouveau monde et bravo pour tout le chemin accompli"
Geraldine Quadout (docente Frans bovenbouw VWO)

Gastgezin gezocht
Carlijn Schrama, nu woonachtig in Oostenrijk, zit volgend schooljaar bij ons in VWO 4. Haar ouders blijven in
Oostenrijk wonen. Voor de schoolweken zoekt ze voor een periode van drie jaar een gastgezin. Carlijn is ook
toegelaten tot de theaterschool in Amersfoort. Zij hoopt door haar oproep in het Farel Nieuws een gastgezin te
vinden. Mogelijk dat u zelf haar op kunt nemen in uw gezin of mogelijk iemand kent die dat zou willen.
Hieronder leest u haar verzoek:
Ik ben Carlijn en word begin oktober zestien, en woon nu zeven jaar in Oostenrijk. Met ingang van aankomend
schooljaar wil ik mijn VWO aan het Farel college afmaken, gecombineerd met lessen aan de Theaterschool. Daarom
ben ik op zoek naar een leuk en gezellig gastgezin waarin ik tijdens de schoolperiodes kan verblijven. In de vakanties
ga ik naar huis. Wie weet of heeft er een plekje voor me? We zouden er enorm mee geholpen zijn, en het zou erg
jammer zijn als mijn grote wens niet door zou kunnen gaan omdat we geen gastgezin kunnen vinden. Dus hopelijk

gaat het op deze manier lukken. Eventuele reacties graag naar miekevandersluis@outlook.com. Bij voorbaat alvast
onze dank.
Groetjes, Carlijn.
Hierna volgt informatie van Maltha inScool

Gunt u uw kind een goede start?
Het jaar is alweer bijna voorbij. Maar hoe fijn de zomervakantie ook is – of juist daardoor
– vliegt hij zo om en voor je het weet moet iedereen weer naar school! Vaak vinden
leerlingen het aan het begin van het jaar lastig om snel een goed ritme te krijgen in het
maken en leren van hun huiswerk. Maar juist dan is het belangrijk om goed te beginnen,
zodat ze niet beginnen met een achterstand.
Heeft uw zoon of dochter extra steun in de rug nodig om het nieuwe schooljaar te
beginnen? Bij Maltha insCool® studiepraktijken kunnen wij met een divers dienstenaanbod
hulp bieden bij het maken van een frisse start!
Bij de huiswerkcoaching van Maltha insCool® worden leerlingen effectief gecoacht in het
leren en maken van huiswerk. De studievoortgang van iedere leerling wordt individueel
geadministreerd, gecontroleerd, geanalyseerd en gerapporteerd. In het
leerlingvolgsysteem kunnen ouders en mentoren de ontwikkeling bekijken en hierover
communiceren. Om u bij te staan bij het ondersteunen van uw kind geven wij de Vroege
Vogel Korting: 75,- euro korting bij de eerste factuur van het nieuwe jaar als u zich
inschrijft vóór 13 juli!
Alle nieuwe leerlingen van de huiswerkcoaching krijgen vier individuele planlessen om
een goede basis te leggen om succesvol en effectief met huiswerk bezig te zijn. Deze
planlessen kunnen ook los afgenomen worden om uw kind met een goede planning de
toetsweek in te laten gaan.
Mocht er structurele individuele begeleiding nodig zijn kunt u kiezen voor
studiecoaching. Hierbij wordt er minstens één uur per week aandacht besteed aan
belangrijke studievaardigheden en leren leren, zodat de leerling nog net die extra
zelfstandigheid en zekerheid meekrijgt voordat de laatste toetsweek begint.
Vaak is het zo dat er één of meerdere specifieke vakken zijn waar een leerling tegenaan
loopt. Uiteraard kunt u bij Maltha insCool® voor de meeste vakken individuele bijlessen
krijgen.
Soms werkt een leerling heel hard maar gaat het alsnog mis. Dit kan betekenen dat er
sprake is van faalangst. Om leerlingen te helpen deze angst te overwinnen bieden wij
faalangstreductietraining.
Als uw kind al redelijk zelfstandig werkt maar toch wel een steuntje in de rug nodig heeft
bij de laatste toetsvoorbereidingen. Dan kunt u vanaf een half uur per week bij een van
onze professionele begeleiders terecht voor mentoraat.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie? Wacht niet te lang!
Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bezoek de
website www.malthastudiecoaching.nl.
Met vriendelijke groet,
Ina de Goeij
T: 030 2292039
E: farel@instituutmaltha.nl
W: www.malthastudiecoaching.nl

