
 
Paarse vrijdag
Vrijdag 14 december was het weer zo ver: 
Paarse Vrijdag! Een dag om te laten zien 
dat je mensen accepteert, ongeacht hun 
geaardheid of gender. Natuurlijk ook een 
dag om de liefde te vieren en dit te doen 
door paars te dragen. Aan de mast hing 
een regenboogvlag en er stond een paarse 
kerstboom op het schoolplein. Ook de  
hele school was prachtig versierd met de 
welbekende paarse loper, vlaggetjes, vlag-
gen en 200 ballonnen die een eersteklas al 
had opgeblazen op woensdag. Bij binnen-
komst kreeg iedereen een GSA-bandje en 
je kon je eventueel laten schminken. De 
leraren kregen dit jaar strikjes en bloemen-
kettingen om de school nog vrolijker te 
maken. Wel hadden we door dat sommige 
leerlingen in de pauze nog geschminkt 
hadden willen worden omdat ze later op 
school kwamen dan half 9, dus dat gaan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
we volgend jaar anders aanpak-
ken. Volgend jaar zullen ook de 
eerste leden van GSA NDDA ons 
gaan verlaten en we hopen dat de rest 
het goed oppakt zodat de GSA op onze 
school kan blijven bestaan, en de liefde 
gevierd kan blijven worden! 

Richel Bach, kader Gender and Sexuality 
Allience Notre Dame
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21-12-2018 Kerstviering (09.00-12.00 uur)

24-12 tm 04-01-2019 Kerstvakantie

07-01-2019 Start lessen (11.15 uur)

08-01-2019 Rekentoets 1e moment

09-01-2019 Bestuursvergadering (18.00-22.00 uur)

10-01-2019 Leerjaar 3-4-5: start toetsweek 2

17-01-2019 Leerjaar 1-2: Eigenwijze dag

18-01-2019 Leerjaar 1-2: Eigenwijze dag

18-01-2019 Leerjaar 3: Projectdag

22-01-2019 Ouderavond Uitwisseling leerjaar 3 (19.30-21.30 uur)

23-01-2019 Informatieavond Notre Dame (18.00-21.00 uur)
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Klankbordbijeenkomst ouders
In november waren er zo’n 100 ouders aan-
wezig bij de eerste klankbordbijeenkomst 
over Eigenwijs Leren. Met elkaar hebben 
we onze ervaringen en ideeën gedeeld. De 
avond heeft veel opgebracht: positieve en 
enthousiaste reacties, vragen en feedback. 
U leest dit terug in de  
documenten Klankbordavond output  en 
Output klankbordsessie   
Kortom: een prima avond!

We hebben alle informatie geïnventariseerd 
en geordend en daar een aantal  
acties aan gekoppeld voor vervolg. Sommi-
ge onderwerpen hebben een meer strate-
gisch karakter en vragen om beleid op de 
langere termijn. Die onderwerpen komen 
dus nog vaker terug. Andere  

onderwerpen hebben betrekking op de 
kortere termijn en zijn al opgepakt. Zo 
zijn de klankbordbijeenkomsten voor de 
rest van het jaar en de evaluatiebijeen-
komst met de leerlingen ingepland. Ook 
is de vraag uitgezet bij de makers van de 
learning portal hoe inzichtelijk kan worden 
gemaakt wanneer leerlingen iets hebben 
ingeleverd. En de teams gaan bespreken 
binnen welke termijn feedback wordt 
gegeven op gemaakte opdrachten, en hier 
afspraken over maken. 

We hebben daarnaast op basis van de 
opbrengst de volgende thema’s bepaald 
voor de eerstvolgende klankbordavond op 
5 februari:
1. Inzicht in en monitoren van de voortgang 
van leerlingen

2. Inzicht in en werken met de Learning 
Portal
3. Professionalisering van docenten: wat 
doen we allemaal en hoe werken we aan 
kwaliteit? 
4. Leerlingevaluaties: hoe doen we dat, wat 
is de opbrengst tot dan?
Bij de volgende bijeenkomsten zal ook 
telkens een aantal coaches aanwezig zijn. 

We zijn blij met de actieve deelname en 
de inzichten die wij hebben gekregen door 
alle input. We willen graag blijven horen 
wat goed gaat en wat beter kan. Dus dank 
daarvoor en graag tot de volgende keer! 

Namens de teams en het MT,
Marij van Deutekom

Kerstmarkt op Notre Dame 
Dit jaar alweer voor de tweede keer vond 
afgelopen dinsdag een supergezellige 
kerstmarkt plaats
op Notre Dame. Leerlingen uit alle  
leerjaren en medewerkers hadden flink  
uitgepakt en hun best gedaan om een 
mooie markt neer te zetten. De vele 
bezoekers konden genieten van heerlijke 
taartjes, zelfgebakken cupcakes, pizza, 
friet en nog veel meer lekkers. Er was ook 
genoeg te doen en te beleven. Zo kon je 
je toekomst laten voorspellen door een 
echte waarzegger, je uitleven in de gym-
zaal, de strijd aangaan in een potje FIFA of 

een dance battle, kijken bij een theater-
voorstelling en swingen bij een live band.

Deze kerstmarkt had ook een Afrikaans 
tintje. De markt is namelijk onderdeel van 
een actie om geld in te zamelen voor de 
Chingale Secondary School in Malawi. 
Iedere leerling en medewerker mocht  
tien euro investeren en kijken hoe hij  
daar winst mee kon maken. De opbrengst 
zal geheel worden gebruikt om de school 
in Malawi op te knappen met bijvoorbeeld 
schoolborden, beter meubilair, leer- 
middelen en ga zo maar door.

Mocht je de kerstmarkt dit jaar gemist 
hebben, kom dan volgend jaar zeker even 
langs. Deze kerstmarkt is nu al een mooie 
en gezellige Notre-Dametraditie!

Foto door Joep Leeverink (leerjaar 3)
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Meer informatie?

Het volgende Webazineverschijnt op
24 januari 2019

Eigenwijze dag 
leerjaar 1 en 2
Op 17 en 18 januari 2019 
vinden de volgende Eigenwijze 
dagen plaats; deze keer niet alleen 
voor leerjaar 1, maar ook voor leerjaar 
2. Tijdens deze dag zijn er geen lessen, 
maar krijgen leerlingen de kans om 
presentaties en missies af te ronden, bij 
te werken, of juist vooruit te werken. Het 
aanbod van de dag wordt ruim een week 
van tevoren bekendgemaakt, zodat de 
leerlingen goed kunnen nadenken over 
hun eigen invulling. Deze zullen ze dan 
ook met hun coach bespreken tijdens het 
voorafgaande coachgesprek.  

Ouderavond Uitwisseling leerjaar 3
De uitwisseling van klas 3 komt steeds 
dichterbij en de voorbereiding is in volle 
gang. Sommige leerlingen zijn zelfs al 
gekoppeld aan hun uitwisselingsmaatje. 
Voor de meeste leerlingen (en sommige 
ouders) is dit best spannend. Kom dus 
vooral langs op de ouderavond op 22 
januari voor informatie en om vragen te 
stellen.

Leuk idee of nieuwtje? Iets te melden  
of een reactie?
Laat het ons weten via 
webazine@notredame.nl

Kort
Nieuws

Voorlichting Bureau Halt
Donderdag 13 december en dinsdag 18 
december kregen respectievelijk leerjaar 
1 en 2 een voorlichting van Halt over 
vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Tibbe 
Prudon uit 1D doet verslag. 

Anouk van Halt gaf elke groep een 
voorlichting van ongeveer een uur. Daarin 
vertelde ze over verschillende soorten 
vuurwerk, over de regels en de risico’s 
van het kopen en afsteken van (illegaal) 
vuurwerk. De meesten van ons schrokken 
best wel van dat laatste. We hadden niet 

verwacht dat je van vuurwerk bijvoorbeeld 
een hand kan verliezen. Verder werd er 
verteld over bureau Halt: wanneer kom 
je daarmee in aanraking en hoe zien de 
straffen eruit? Tot slot kregen we een paar 
belangrijke tips: 1. Koop vuurwerk alleen 
bij officiële verkooppunten; 2. Doe geen 
rare dingen met vuurwerk; 3. Draag geen 
brandbare kleren en geen capuchon; 4. Let 
op omstanders; 5. Draag een vuurwerkbril 
en 6. Maak vuurwerkafval onschadelijk 
door er water overheen te gooien.  
Het was een leerzame voorlichting en  
misschien heeft u ook nog iets aan de tips. 

mailto:redactie%40notredame.nl?subject=
http://www.notredame.nl
http://www.notredame.nl/school_webazine
mailto:redactie%40notredame.nl?subject=

