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Zonnige start
Weken van mooi weer en lange dagen zijn voorbij. Een nieuw schooljaar ligt voor ons.
Hopelijk mag u terugkijken op een mooie vakantie en is er bij u en onze leerlingen weer
volop energie voor dit nieuwe schooljaar.
Samen met u hoop ik op een goede samenwerking voor onze leerlingen.
Leerlingen maken een zonnige toekomst mogelijk. We proberen het gegeven onderwijs aan
uw kind op basis van positieve verwachtingen zo goed mogelijk te doen. Bovendien willen
we daar aanspreekbaar op zijn.
Tijdens dagopeningen deze week in de klas ging het om het thema waardering. Iedereen
heeft behoefte aan waardering. Het helpt daarbij positieve verwachtingen te hebben, zoals
bijvoorbeeld is verwoord in een gebed dat gebruikt kon worden bij de dagopeningen:
God, dank u voor de mensen
Die iets positiefs uitstralen
Voor de vrolijke gezichten
En de zonnige humeuren
Ze maken de wereld leuker
Dank u voor de mensen
Die wat zon in het leven brengen,
Voor hun hartverwarmende woorden
En blijken van medeleven
Ze maken de harten lichter
We bidden u voor degenen
Over wie de schaduw is gevallen,
Die gebukt gaan onder problemen
En geen zon meer kunnen zien
Laat ze een beetje licht ontdekken
Vanuit positieve verwachtingen en het omzien naar elkaar wens ik u en ons alle goeds!
Namens onze medewerkers,
Drs. Thijs Jan van der Leij
Rector

In memoriam
Rianne Ruitenbeek – Korevaar
7/9/1963 – 30/8/2018
Via deze weg maak ik u bekend dat in de eerste week van het nieuwe cursusjaar mevrouw
Rianne Ruitenbeek ons is ontvallen in de leeftijd van 54 jaar. Mevrouw Ruitenbeek was al
enige tijd ziek. Rianne verzorgde voor ons lessen Nederlands en we herinneren ons haar als
een deskundige en bevlogen lerares met veel gevoel voor humor en relativeringsvermogen.
Deze week hebben we haar als school herdacht. De vlaggen hebben halfstok gehangen. Er is
een condoleanceregister gemaakt dat ook na deze week nog ingevuld kan worden. Op onze
website kunt u een in memoriam vinden.
We zullen haar zonnige humeur en de zon die ze bracht in het leven van ons en onze
leerlingen missen.
Namens de medewerkers,
Thijs Jan van der Leij

In memoriam
Herman Kroon
1/4/1960 – 5/9/2018
Ook werden we deze week opgeschrikt door het verdrietige bericht dat onze collega dhr.
Herman Kroon van het Oostwende College door een tragisch ongeval om het leven kwam.
Herman Kroon gaf les op het Oostwende College in het vak aardrijkskunde en heeft ook
lesgegeven op het Farel College. Herman Kroon is bovendien oud leerling van het Farel
College (1977). Hij is 58 jaar oud geworden.
We herinneren ons Herman als een energieke hardwerkende en eigenzinnige collega.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en dierbaren en onze collegae van het Oostwende
College.
Namens de schoolleiding
Thijs Jan van der Leij

Nieuwe collega’s
Ook dit schooljaar mogen wij weer een aantal nieuwe collega’s begroeten:
mw. L. Bakker (Bkl) , wiskunde
mw. J. Bout (Btj)voor Nederlands
hr . A. Brouwer (Bwa), taalassistent
mw. D. Epskamp (Epd), Duits
hr. M. Fabries, beeldende vorming
hr T. Van Kessel, Duits
hr. O. Kop (Kpo), scheikunde
mw. M. Majoor (Mrm), scheikunde
hr. J. Al Shusha, aardrijkskunde
mw. N. Stolk (Stn) , afdelingsleider Havo 23,
beeldende vorming
hr. N. Tacoma (Tmn), Engels
mw. L. Verhoeven (Vel), Nederlands
Ontruiming
Stel dat er op een schooldag brand uitbreekt in de school. Hoe komen dan al die leerlingen en het
personeel zo snel mogelijk naar buiten en hoe weten we of iedereen buiten is?
De komende weken wordt met alle leerlingen een ontruimingsplan gedeeld. Daarin staat beschreven
hoe te handelen, welke uitgang ze moeten gebruiken en waar iedereen moet verzamelen. Mentoren
zullen dit ook met de klassen bespreken.
We hopen natuurlijk dat de school nooit in het echt ontruimd hoeft te worden, maar het is erg
belangrijk dat iedereen wel op de hoogte is.
Hanneke Jansen
BHV
Schoolgids
De nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 is gereed en staat op de website.
Portfoliogesprekken
Dit schooljaar worden er in plaats van het docentenspreekuur (/10-minutengesprekken) tweemaal
zgn. portfoliogesprekken georganiseerd. De portfoliogesprekken worden gehouden met mentor en
leerling waarbij ouders zijn uitgenodigd. De gesprekken duren ongeveer 20 tot 30 minuten waarbij
de leerling zijn/haar portfolio presenteert en ouders (en mentor) vragen kunnen stellen. De leerling
geeft ook aan hoe hij/zij eventuele probleemvakken (vakken waar de leerling gemiddeld lager dan
een 6 voor staat) wil verbeteren. Hiervoor overlegt de leerling met de vakdocent.
De portfoliogesprekken worden telkens gepland over 2 dagen; tijdens deze dagen zijn er geen andere
lessen.
De data: dinsdag 29 + donderdag 31 januari én
dinsdag 11 + donderdag 13 juni 2019
De jaaragenda
OOIp de website is de schoolagenda te 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 4Havo Excursie CKV Amsterdam.
Avondactiviteiten als bv ouderavonden worden eerst aangeduid met de aanvangstijd.
Met de leerlingen in klas HV 456 is de google-jaaragenda gedeeld.
Ouderavond digitale bewustwording maandag 15 oktober 2018
Samen met Digital Awareness organiseert het Farel College Amersfoort een ouderavond over het
onderwerp digitale bewustwording.
“ ….Verdwijnt uw zoon onmiddellijk in het gamen als hij thuiskomt en is het soms zelfs lastig om dit te
onderbreken voor het avondeten? Is uw dochter voortdurend met haar smartphone bezig en lijkt het
‘online leven’ soms belangrijker dan het ‘echte leven’? Zijn League of Legends, Minecraft, Instagram,
of Snapchat belangrijker dan sporten, of met elkaar iets doen? Vinden ze het lastig om zich op
huiswerk te concentreren omdat ze steeds afgeleid raken door een appje of social media?....”.

De digitale wereld is voor jongeren de wereld waar het gebeurt. Maar zonder het zich bewust te zijn,
verliezen ze zichzelf erin. Wat doen jongeren nou precies in deze wereld? Wat maakt deze wereld zo
verslavend en waarom is het (jongeren)brein hier zo gevoelig voor? Hoe ga je hiermee om als ouder?
Hoe kom je erover in contact zonder in het ‘gevecht’ te geraken? Deze ouderavond staat in het teken
van inzicht krijgen in het digitale gedrag van uw zoon/dochter en geeft handvatten om in contact te
komen en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag!
We starten deze avond om 19.30 uur (vanaf 19.15 staat de koffie klaar).
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar ruitere@farel.nl. Graag vermelden: uw naam,
naam van uw zoon/dochter, de klas en het aantal personen dat deze avond komt.
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.
Komend schooljaar: een rookvrij Farel
Vanaf 1 augustus is het Farel een rookvrije school. 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.

(Werk)boeken
Alle leerlingen hebben van Iddink een boekenpakket ontvangen. Daarnaast hebben de meeste
leerlingen ook nog via school boeken ontvangen. In veel gevallen gaat dat om werkboeken.
Vanuit kostenoogpunt gebruiken wij zoveel mogelijk (werk)boeken meerdere jaren. Dat betekent dat
in (werk)boeken door leerlingen NIET geschreven mag worden.
Aan het einde van het schooljaar moeten de meeste boeken weer ingeleverd worden. Een deel bij
Iddink en een deel op school. Leerlingen ontvangen zowel van Iddink als van school bericht daarover.
Boeken die beschreven zijn of niet ingeleverd worden zullen wij helaas moeten vervangen en bij de
ouders in rekening te brengen.
Namens de directie,
Erik Ruiterruitere@farel.nl
Extra faciliteiten centraal examens.
De leerlingen die het komende jaar examen doen en waarvan wij weten dat ze dyslectie hebben,
hebben een brief gekregen om naar de voorlichting over de extra faciliteiten bij de examens
geïnformeerd te worden. Die bijeenkomsten zijn op maandag 17 en dinsdag 18 september beide
keren om 15.10 uur in lokaal 0.20. Als u kind geen uitnodiging gehad heeft maar wel recht heeft op
extra faciliteiten dan is uw kind bij deze ook uitgenodigd. Op maandag 24 september moeten wij van
de leerling via een formulier een aanvraag voor bedoelde faciliteiten gekregen hebben. Dat formulier
is al verstuurd naar de geregistreerde leerlingen.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact met mij opnemen.
Henry Wieldraaijer
wieldraaijerh@farel.nl
Examensecretaris.

Uit de teams

Team Klas 1
Brugklas Introductie.
Wij kijken terug op een prachtige introductieweek, waarvan ikzelf in ieder geval weer erg genoten
heb. Tien klassen brugklasleerlingen hebben kennisgemaakt met elkaar, de mentor en een aantal
vakdocenten. Ook dit jaar konden we op de dansavond weer heel wat talent ontdekken. Het
enthousiasme en de inzet van de leerlingen is altijd geweldig om te zien.
Deze week is het echt begonnen! Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer brugklasleerlingen die even
vergeten om 's ochtend al op magister te kijken om te zien of er iets uitvalt, die last van de spanning
hebben, die een lokaal niet kunnen vinden, die te laat komen…. het hoort er allemaal bij.
Roosterwijzigingen
Ook dit hoort bij het schoolse leven: roosterwijzigingen. Het kan zijn dat er door ziekte of door
bepaalde activiteiten wijzigingen noodzakelijk zijn. Via magister is dit te volgen. Als door
omstandigheden een eerste lesuur uitvalt, dan staat dit ‘s morgens vroeg al op het rooster vermeld.
Daarom is het van belang dat de leerlingen ’s morgen vroeg ook even kijken of er roosterwijzigingen
zijn. Indien mogelijk vangen wij tussenuren voor brugklasleerlingen op door er een rekenuur of
huiswerkuur van te maken. Eén van de andere docenten valt dan in en brugklasleerlingen kunnen
binnenkort op de laptop naar het digitale rekenmateriaal waar ze zelfstandig mee verder kunnen
werken.

Omdat de klassen Mavo 3 op 12, 13 en 14 september op kamp zijn is het waarschijnlijk dat er
aanpassingen komen in het rooster van uw zoon/dochter. Een aantal docenten is mee op kamp voor
de begeleiding.
In de week van 24 september zijn er 10 collega's op studiereis en in de week van 1 oktober is er een
uitwisseling voor de tweede klassen havo tto. Dit kan ook roosterwijzigingen met zich meebrengen.
Ouderavond klas 1
Donderdag 20 september staat de ouderavond voor de brugklassen gepland. Wij ontvangen u graag
in de aula en na een korte ontvangst gaat u met de mentor van uw zoon/dochter mee. U maakt
kennis met elkaar en de mentor zal een groot aantal schoolse zaken met u doornemen.
Omdat het aantal leerlingen erg groot is gaan wij deze avond splitsen.
* De ouders van de leerlingen uit klas 1B, C, D, E, H worden verwacht om 19.00 uur in de aula (vanaf
18.45 staat de koffie klaar)
* De ouders van de leerlingen uit klas 1A, F, G, I, J verwachten wij om 19.30 uur en voor hen staat
om 19.15 uur de koffie klaar.
Marjolein de Graaf
graafm@farel.nl

Team TL Mavo 234
Tutorgroepen m2/m3
Vanaf dit schooljaar zijn de leerlingen uit mavo 2 en mavo 3 verdeeld in tutorgroepen. De tutor komt
in plaats van de mentor. De leerlingen zullen op maandag gedurende het eerste en tweede lesuur
onderwijs volgen in deze tutorgroep. Zij hebben dan de gehele dag les op de Farel Academy; onze
locatie aan de J.P. Sweelinckstraat 4.
Ouderavond mavo 4
Op dinsdag 18 september vindt de ouderavond plaats voor de ouders van de leerlingen uit mavo 4.
Naast een plenaire opening hebben de ouders de gelegenheid om de mentoren te leren kennen.
Kamp mavo 3
Van woensdag 12 september tot en met vrijdag 14 september vindt het kamp voor mavo 3 plaats. Dit
kamp is een verplicht onderdeel van het leerjaar. De leerlingen zullen op woensdag richting het
kampterrein fietsen, en ze zullen vrijdag in de loop van de dag terugkeren op school. Hierover is
voorlichting geweest op de recente ouderavond. De paklijst zal met de leerlingen worden gedeeld.
Absent en aanwezig melden
Zoals u weet is het essentieel voor ons om op de hoogte te zijn van absentie van de leerlingen,
wanneer die zich voordoet.
Hierbij de jaarlijks terugkerende dringende oproep om uw zoon/dochter, wanneer er sprake is van
absentie, vooraf hieraan absent te melden bij de dagwacht, en weer aanwezig te melden wanneer
hij/zij weer naar school komt.
Op deze manier kunnen we de administratie zo kloppend mogelijk houden, wat de veiligheid
waarborgt op school.

Leerlingpanel
Wij werken dit schooljaar met een leerlingpanel binnen de afdeling. Dit is een groep leerlingen die de
kans krijgt om in gesprek te gaan met de afdelingsleiding, om samen te kijken hoe we ons onderwijs
kunnen verbeteren. Hiervoor zoeken wij betrokken leerlingen met een constructieve mening. Mocht
uw zoon/dochter het leuk vinden hieraan deel te nemen, kan hij/zij contact opnemen met mij.
Rogier Koers
koers@farel.nl

Team Havo 2+3
Even voorstellen… Mijn naam is Nienke Stolk, ik ben 35 jaar en woon
met mijn man en zoon in het mooie Amersfoort. Ik heb 14 jaar
gewerkt op Broklede, een school in Breukelen, als docent beeldend en
de laatste 7 jaar ook als teamleider en afdelingsleider. En nu mag ik
aan de slag als afdelingsleider van 2 en 3 havo op deze mooie school,
iets waar ik heel veel zin in heb. Ik vind het een feest om met
leerlingen te werken en hen te bevragen over het onderwijs dat zij
ieder dag beleven. Ook de ervaringen van u als ouder zijn waardevol
en kunnen een aanvullend beeld geven van het effect van ons onderwijs. Daarom hierbij alvast de
oproep om na te denken over het deelnemen aan de ouder-klankbordgroep van 2 en 3 havo. In het
volgende Farelnieuws komt meer informatie over de ouder-klankbordgroepen.
Ik zie de ouders van de leerlingen uit 2 en 3 havo graag op de ouderavond woensdag 12 september.
Nieke Stolk
stolkn@farel.nl

Team Havo 4+5

Even voorstellen
Nadat dhr. Wieldraaijer binnen school andere taken kreeg (schoolorganisatie in de brede zin van het
woord) was het heel logisch dat ik met een deel van de havo 3 klassen doorging als nieuwe
afdelingsleider van de havo 4 en 5 afdeling. De meest van u zullen me dan bekend zijn met mijn
naam, Barend Klop.
Twee weken op pad in een nieuwe afdeling blijkt natuurlijk dat de leerlingen grotendeels hetzelfde
zijn. Een jaar ouder weliswaar. En bovendien zijn de groepen aangevuld met instromers van mavo 4,
leerlingen van de zusterschool uit Bunschoten/Spakenburg en ook met leerlingen die het niet hebben
gered op het VWO. Een gemêleerde groep in havo 4.
Kamp
Vandaar dat we traditioneel met de nieuwe klassen op kamp gaan. Kennismaken met elkaar, met
nieuwe leerlingen in je klas en met nieuwe docenten is het doel.
Ik was daar vorige week en kwam precies bij aanvang van het avondeten. Per klas zaten de leerlingen
keurig aan tafel. Een paar per klas bedienden de barbecue, ze gaven elkaar saus, salade en brood
door, keuvelden met elkaar en het leek alsof er vier, weliswaar zeer grote, gezinnen aan tafel zaten.
Sport, spel, water en fietsen waren de hoofdingrediënten. Lol, kletsen, kaarten en geinen zijn
toevoegingen die leerlingen noemden.

Oudercontact
De havo 4 ouders zijn al op bezoek geweest voor een kennismaking met de mentor en met de
nieuwe schoolse regels in de bovenbouw. Havo 5 ouders worden nog apart uitgenodigd voor een
kennismakingsavond op woensdag 19 september aanstaande.
De havo 4 ouders van leerlingen die meegaan naar Lissabon en Barcelona krijgen voor dinsdag 18
september nog een uitnodiging.
Een oproep die we elke avond zullen doen is deze. We zoeken ouders mee willen denken, praten,
discussiëren in een ouderklankbordgroep. Een groep van ouders uit havo 4 en 5 die samen met de
afdelingsleider en in het bijzijn van een lid van de formele ouderraad drie maal per jaar bijeenkomst
om over het schoolse leven te praten als klankbordgroep. In het volgende Farelnieuws meer
informatie hierover.
Klassenindelingen
Zoals u wellicht via uw zoon of dochter hebt gehoord zijn er veel voorstellen voor klassenwisselingen
ingediend. Tot nu toe zijn alleen bijzondere verzoeken ingewilligd om van klas te ruilen, maar dan
ook alleen als het organisatorisch daadwerkelijk kon. Een klassenwisseling is namelijk organisatorisch
niet altijd zomaar mogelijk; dat is een ingewikkeld roostertechnisch verhaal.
Klassenwisselingen alleen vanwege vriendjes doen wij in principe niet. Al was het maar dat je nooit
alleen les hebt met je klas. Je volgt ook vakken volgt met totaal anders samengestelde groepen, maar
ook dat is een roostertechnisch ingewikkeld verhaal.
Barend Klop
klopb@farel.nl
Berichten van het decanaat
Berichten van het decanaat, bestemd voor ouders/verzorgers van de leerlingen in het
(voor)examenjaar vindt u onder het nieuws van Team Vwo 456, verderop in dit bulletin.

Team Vwo 2+3
Veranderingen voor VWO 2 en 3
Een korte samenvatting van de veranderingen geef ik alvast in dit Farelnieuws.
Een van de veranderingen is dat ik, Henriëtte Kok, afdelingsleider ben geworden van de vwo
middenbouw, vorig jaar was ik dat nog van de vwo bovenbouw. Wat ook anders is geworden is de
verdeling van leerlingen op de Farel Academy, onze locatie aan de Sweelinckstraat. De leerlingen van
VWO 2 en 3 gaan elke dinsdag naar de Farel Academy, vorig jaar was dit nog havo en vwo klas 2 op
vrijdag en havo en vwo klas 3 op dinsdag.
In de ochtend volgen de leerlingen daar vaklessen, in de middag zijn er twee KWT-uren (Keuze Werk
Tijd). In deze KWT-uren werken we in tutorgroepen: leerlingen van klas 2 en 3 bij elkaar. Er zijn in
totaal 11 tutorgroepen, met elk hun eigen tutor. Op de ouderavond zal ik wat meer vertellen over al
deze veranderingen, u bent van harte uitgenodigd!
Uitnodiging ouderavond VWO 2 en 3
Op dinsdag 11 september is er een ouderavond voor de ouders van leerlingen in VWO 2 en 3. Alle
ouders hebben begin deze week de uitnodiging via de mail ontvangen. In de uitnodiging staat het
programma van de ouderavond.

De onderwijsvernieuwingen worden uitgebreid toegelicht, er wordt voorlichting gegeven over de
uitwisseling van de tweede klassen vwo-tto en ook de profielkeuze in de derde klassen wordt
uitgelegd. Daarnaast is er aandacht voor FAMUN en de ouderraad. Daarna is er ruimte voor
kennismaking met de mentor.
Henriette Kok
kokh@farel.nl

Team Vwo 456
Woensdag 5 september was de ouderavond voor vwo-4. De ouders maakten op deze avond kennis
met de mentor van hun leerlingen.
In het algemene gedeelte van de avond kregen ouders en leerlingen informatie over de uitwisseling
met Poznan (Polen), Laval (Frankrijk) en Budrio (Italië). Vanuit de organisatie van het Erasmus+
project en Famun 2019 werden de ouders opgeroepen om gastgezin te zijn voor onze buitenlandse
gasten.
Het Erasmus+ project voor vwo-4 is een volledig door EU gesponsord project waarin in vier scholen
samenwerken. Het thema voor de komende twee jaar is YOUNG EUROPEANS, THINK & ACT. In de
vier bijeenkomsten wordt er aan verschillende thema’s gewerkt waarbij de bindende factor ICT is.
Famun 2019 beloofd (weer) een groot spektakel te worden waarbij meer dan 300 gasten vanuit vele
landen onze school bezoeken.
Leerlingen uit klas 4 doen dit jaar hun maatschappelijke stage en werden hierover bijgepraat.
Het was een geslaagde avond waarin heel veel informatie werd gedeeld met de ouders.
Is het u niet gelukt om bij de ouderavond aanwezig te zijn dan kunt u via een mail aan de
afdelingsleider, Wilt Pathuis, de presentaties van de avond opvragen.
Op woensdag 10 oktober is de ouderavond voor klas 5 en 6. Dan zal er vooral aandacht zijn voor het
kiezen van een vervolgopleiding en het examen.
Wilt Pathuis
pathuisw@farel.nl

Berichten van het decanaat

Deze bijdrage is bestemd voor ouders/verzorgers van leerlingen in het (voor)examenjaar
Noem het gerust ons stokpaardje. Toch gooien we ‘m er direct maar weer even in: een slimme
gozer/meid plant de studiekeuze op tijd. En u, ouder/verzorger, bent daarbij onmisbaar: als
gesprekspartner, begeleider, aanjager en planner. Om u in uw rol te ondersteunen hebben we een
aantal studiekeuzeactiviteiten voor u op een rij gezet.
Webinar ‘Studiefinanciering in het hoger onderwijs’
Voor ouders met een kind in examenjaar havo/vwo
Studiefinanciering: hoe werkt het? Willen u en uw kind de financiële gevolgen van studeren kunnen
overzien? Kijk op donderdag 4 oktober a.s. om 19.30 uur naar de live-uitzending over
studiefinanciering. De uitzending, die u thuis achter de computer kunt bekijken, wordt verzorgd door

de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgt u alle
informatie over de (toekomstige) studiefinanciering van uw kind. Tijdens de uitzending heeft u
gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van DUO.
Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met uw e-mailadres
is voldoende.
Als u alles wilt weten over de studiefinanciering van uw kind, schrijft u zich dan hier in voor het
webinar.
Mocht de bovenstaande link niet werken, kopieer dan de volgende link en plak deze in uw browser:
https://duo.nl/webinar.
Ouderworkshop ‘Hoe begeleid ik mijn kind bij de studiekeuze?’
Bestemd voor ouders van leerlingen in (voor)examenjaar havo/vwo
Als de hele wereld aan je voeten ligt, waar begin je dan met je zoektocht naar een vervolgopleiding?
Voor veel leerlingen en hun ouders is deze zoektocht behoorlijk spannend en ingewikkeld.
Workshopleidster Margreet de Groot (voorheen decaan bij hogeschool InHolland) weet wel raad met
deze uitdaging. Ze deelt haar tips en aanbevelingen graag met u tijdens de workshop op
maandagavond 26 november a.s. bij ons op de Paladijnenweg.
Aanvang 19.45 uur, einde ca. 21.00 uur.
Leuke bijkomstigheid: deelname aan deze workshop is gratis. Er is plaats voor maximaal 32
deelnemers. Vol = vol.
Wilt u zich aanmelden? Stuur een bericht naar decanaat@farel.nl, o.v.v. ‘Ouderworkshop
studiekeuze’. Vermeld alstublieft naam en klas van uw kind in uw bericht.
Proefstuderen? Nu aanmelden!
(voor)examenjaar mavo/havo/vwo
Het open-dagenseizoen barst in oktober weer los. In onderstaand overzicht vindt u een aantal
voorbeelden van open dagen in respectievelijk mbo, hbo en wo. Dit is echter pas het begin. Het is
belangrijk dat uw kind ook gaat proefstuderen (meelopen) bij de beoogde vervolgopleiding. Want
alleen zo kan uw kind bepalen of de opleiding echt de juiste keuze is. Aanmelden voor proefstuderen
doet uw kind op de opleidingssite.
Fixusopleidingen alert!
Er is nog een belangrijke reden om het bezoek aan open dagen en meeloopdagen niet uit te stellen:
de uiterste inschrijfdatum voor opleidingen met decentrale selectie, de zogenaamde
fixusopleidingen, is in veel gevallen 15 januari (in sommige gevallen nog eerder). Aanmelden bij
Studielink kan vanaf 1 oktober a.s.
Uw kind mag zich bij maximaal twee fixusopleidingen inschrijven. Voor studies als geneeskunde,
tandheelkunde, mondzorgkunde en fysiotherapie mag dat slechts bij één instelling. Overige
spelregels en een overzicht van opleidingen met een beperkt aantal plaatsen vindt u op de site van
DUO onder het trefwoord ‘Fixusopleidingen’. Hou de site in de gaten, want de lijst met
fixusopleidingen wordt regelmatig aangepast.
Onder schooltijd naar open dag, meeloopdag of studiekeuzebeurs?
Valt het bezoek aan de beoogde vervolgopleiding onder schooltijd? Dan kan uw kind een LOB-briefje
aanvragen bij de mentor of een van de decanen. Het spreekt vanzelf dat uw kind tijdens toetsweken
géén toestemming krijgt voor bezoek aan open dagen, meeloopdagen of proefstuderen.

Overzicht regionale studiekeuzebeurzen in 2018
LET OP! Vooraf digitaal inschrijven gewenst.
TIP: bekijk vooraf de deelnemerslijst op de site. Interessant genoeg? Kijk dan ook even naar de
kortingen voor openbaar vervoer.
Onderwijsbeurs Noordoost
Zwolle - 7 en 8 november a.s.
www.onderwijsbeurs.nl
Studiekeuzebeurs Midden
Utrecht - 23 en 24 november a.s.
www.studiekeuzebeurs.nl
Beurs Studeren/taalcursussen volgen in het buitenland
http://www.buitenlandbeurs.nl/
Utrecht – 23 en 24 november a.s.
Studiekeuzebeurs West
Rotterdam – 7 en 8 december a.s.
www.studiebeurswest.nl

Voorbeelden van open dagen/avonden voor respectievelijk mbo-hbo-wo
MBO Landstede (locatie Harderwijk)
Aeres MBO, locatie Nijkerk
MBO Amersfoort
.
ROC Midden-Nederland
Hogeschool Utrecht
Saxion Deventer
Hogeschool Leiden
Hogeschool van Amsterdam
Windesheim, Zwolle
HAN, Nijmegen
Tio-hogeschool, Utrecht
HAN, Arnhem
InHolland (div. locaties)
Radboud University, Nijmegen
Rijksuniversiteit Groningen
Erasmus Universiteit, Rotterdam
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Leiden
Vrije Universiteit A’dam
Universiteit Utrecht
Sjoerd Tolsma en Roos Wubben
decanaat@farel.nl

6 oktober a.s.
12 oktober a.s.
13 oktober a.s.
3 november a.s.
9 november a.s.
10 november a.s.
10 november a.s.
17 november a.s.
16 december a.s.
26 september a.s. - proefstuderen geneeskunde
5 oktober a.s.
- proefstuderen (student for a day)
6 oktober a.s.
- open dag
12 & 13 oktober a.s. - open dagen
13 oktober a.s.
- open dag
2 november a.s.
- open dag
16+17 november a.s. - open dagen

Geachte ouders/verzorgers,
Hopelijk heeft u allen kunnen genieten van een heerlijke vakantie! Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer
van start gegaan, een nieuw jaar vol uitdagingen.
Mijn naam is Ina de Goeij en ik ben dit jaar de Senior Studiecoach van Maltha insCool® op het Farel. Hier help ik
leerlingen op het gebied van hun studie, bijvoorbeeld door het aanleren van studievaardigheden, het geven
van vakinhoudelijke bijles en het coachen bij het huiswerk.
Wilt u uw kind helpen het beste uit zichzelf te halen? Zoekt u een oplossing voor alle afleidende factoren die er
vandaag de dag op uw zoon/dochter afkomen? Kan uw kind wel wat hulp gebruiken bij de planning en aanpak
van al het schoolwerk? Wilt u stress en teleurstelling bij toetsen voorkomen? Of bent klaar met de eeuwige
strijd over het huiswerk? Dan kan huiswerkcoaching helpen!
Diensten
Net als voorgaande jaren verzorgt Maltha insCool® huiswerkcoaching op het Farel. Tijdens deze coaching
maken leerlingen hun schoolwerk en krijgen daarop directe feedback. Leren plannen en leren leren in een
gestructureerde omgeving staan hierbij centraal. Al het huiswerk wordt gecheckt en overhoord. Het is een
heerlijk gevoel voor de leerlingen dat als ze de school uitlopen, al het schoolwerk in orde is!
Deze huiswerkcoaching vindt elke maandag tot en met donderdag vanaf 15.00u plaats in lokaal 013.
Maltha insCool® studiepraktijken verzorgt verder de volgende individuele diensten:
● Studiecoaching: waarbij gewerkt wordt aan bijvoorbeeld concentratie, het geheugen, studievaardigheden,
werkhouding en planning
● Planlessen: deze privéles biedt de leerling ondersteuning in het leren plannen van al het schoolwerk.
● Mentoraat: waarbij met de leerling gekeken wordt naar de aanpak van planning en schoolwerk, er is
wekelijks ruimte voor evaluatie en het bespreken van verbeterpunten.
● Bijlessen
● Faalangstreductietraining
Topstartkorting
Maltha insCool® helpt graag bij het bieden van een goede start. Voorkomen is immers beter dan genezen! Bent
u van plan om uw zoon of dochter dit schooljaar bij ons huiswerkcoaching te laten volgen, dan wil ik u graag
attenderen op onze Topstartkorting. Wanneer u zich voor 1 oktober aanmeldt voor de huiswerkcoaching, dan
ontvangt u €50-, korting op de eerste factuur!
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie? Neem contact op telefonisch of per e-mail
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tevens organiseren wij een inloopspreekuur, ter kennismaking,
op vrijdag 28 september van 13.00u tot 16.00u. U bent van harte welkom!
Met leerzame groet,
Ina de Goeij
Senior Studiecoach Maltha insCool
M: 06-30561050
E: info@malthainscool.nl
W: www.malthastudiecoaching.nl

