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Werving 2021-2022 Notre Dame
Inmiddels zitten we weer volop in de wervings-

15.00 uur en is vergelijkbaar van opzet als de

procedure voor het nieuwe schooljaar 2021-2022.

Open Avond. Daarnaast gaan we op een aantal
momenten LIVE met een Notre Dame webinar

Een volledig andere opzet dan alle voorgaande

over onze school. In deze webinars wordt veel

jaren. Dit jaar staan er tijdens de Open Avond en

informatie gegeven en kunnen vragen gesteld

de Open Dag helaas geen leerlingen en mede-

worden via de chat. Op dinsdag 9 februari zal de

werkers klaar om onze potentiële leerlingen rond

laatste ronde met onlinegesprekjes zijn.

te leiden door onze school. Dat vinden we natuurlijk erg jammer en daarom hebben we gezocht

Tot slot hebben we een online 3D-versie gemaakt

naar een andere opzet, zodat iedereen toch dan

van onze school waarin iedereen virtueel rond-

kans krijgt een beeld te krijgen van Notre Dame.

geleid kan worden. Klik hier voor de virtuele tour!

Zo is er een aantal avonden gepland waarbij leer-

Op onze website staat alle informatie over de

lingen uit groep 8 en hun ouders online in gesprek

werving. Ook zijn daar filmpjes te vinden waarin

kunnen gaan met een medewerker en een leerling

uitleg wordt gegeven over ons schoolsysteem

van onze school. De Open Avond op 4 februari is

en waarin een indruk wordt gegeven van de sfeer

vervangen door onlinegesprekjes en proeflessen

op Notre Dame. Klik door voor de filmpjes.

via Teams, waar leerlingen zich voor aan konden

Neem een kijkje in de school!

melden. Ook zijn er twee Webinars gegeven.

Zo werkt het onderwijs op Notre Dame

De Open Dag is op zaterdag 6 februari van 10.00Notre Dame des Anges
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Online werving voor Notre Dame
Informatiemarkten, open avonden en de open

Hallo allemaal, ik ben Nour Habib en ik ben 14

om toch nog een leraar en een leerling te kunnen

dag zitten er dit jaar helaas niet in. Althans, niet

jaar oud. Ik zit in mijn 2e jaar op Notre Dame. Ik

zien en hun vragen te kunnen stellen.

fysiek. Online gebeurt er van alles! Zo worden

ben gevraagd door mijn coach of ik het leuk zou

er op 4 en 6 februari online lesjes gegeven en do-

vinden om mee te doen aan de onlinewervings-

Iedereen was superaardig en ze stelden leuke

centen en leerlingen voeren online gesprekken

gesprekken. Natuurlijk heb ik ja gezegd. Vorig

vragen. Ik vind dat Notre Dame de onlinegesprek-

met leerlingen uit groep 8 en hun ouders om

jaar heb ik ook meegeholpen met de werving,

jes erg goed en creatief heeft bedacht, zodat we

alle vragen over onze school te beantwoorden.

maar toen was ik fysiek aanwezig op school.

ondanks de vervelende tijd er toch nog wat leuks
van kunnen maken. Ook kunnen we zo de nieuwe

En eerlijk is eerlijk: wat is dit leuk en waardevol! Nour vertelt hieronder hoe ze de onlinege-

Het was een heel leuke ervaring om samen met

leerlingen toch een beeld geven van wat we alle-

sprekken heeft ervaren en Rosalie legt nog eens

Danielle en Mireille de onlinegesprekjes met de

maal doen op onze school.

uit wat leerlingen uit groep 8 kunnen verwachten

kinderen uit groep 8 te houden. Ze konden zich

van Notre Dame.

dus inschrijven voor gesprekjes van 15 minuten

Wat kun je verwachten van Notre Dame?
Dan heb je ook nog de blauwe vakken. Die duren

Jeugdjournaal. Dit duurt een halfuurtje. Aan het

anderhalf uur. Muziek, drama, beeldend en dans

einde van de dag, na je lessen, ga je weer terug

Notre Dame heeft maar 600 leerlingen. Natuurlijk

zijn de kunstvakken. In een halfjaar heb je twee

naar je basisgroep. Je bespreekt dan de dag en

veel minder dan de meeste middelbare scholen.

van deze vakken. Bijvoorbeeld dans en muziek.

dan mag je naar huis. Dit is maar een kwartiertje.

De sfeer in het gebouw is heel gezellig en ieder-

Hier krijg je een halfjaar les in en dan na dat

Als laatst wil ik vertellen over ‘’Niks is te gek!’’

een kent elkaar. Als je de school in loopt word je

halfjaar ga je wisselen. Dan heb je nog gym en

Elke dag ben je om 15:00 uur uit. Behalve op

meteen begroet door de conciërges.

practicum. Deze twee heb je altijd een keer in de

dinsdag. Op dinsdag ben je uit om 12:45 uur.

week. Gym spreekt al voor zich. Je gaat lekker

Je bent uit of je hebt een Niks is te gek-activiteit.

Notre Dame heeft 3 soorten lessen. Een instructie,

sporten. In de gymzaal, maar ook op het grote

Je ontvangt een mailtje en zo kan je je inschrijven

een workshop en een leerplein. In een instructie

sportveld achter de school. Ook hebben we een

voor bijvoorbeeld: een escaperoom, een trampo-

krijg je instructie over een bepaald vak. In een

groot bos om de school heen liggen. Daar komen

linepark, roofvogelshow, etc… Het is niet alleen

workshop kan je naar het vak waar jij nog vragen

we ook erg vaak. En bij practicum komen de vak-

leuk, maar ook heel leerzaam. Helaas kan je ook

over hebt, maar je kan er natuurlijk ook gewoon

ken biologie en nastech (natuurkunde, techniek en

uitgeloot worden, maar maak je geen zorgen, je

werken aan je werkdoelen van dat vak. Dan heb je

scheikunde.) Bij dit vak ga je proefjes doen. En je

kan je altijd opnieuw inschrijven!

ook nog het leerplein. Op het leerplein kan je aan

gaat veel naar buiten om dingen te tekenen.

Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 2

alle vakken werken. Er staat een docent die je kan

Aan het begin van de dag heb je je basisgroep.

helpen, maar het is niet altijd de docent van het

Je coach staat dan voor de klas. Hij/zij vertelt over

vak waar je mee bezig bent. Al deze lessen duren

de dag. Bijvoorbeeld of er nog lokaalwisselingen

een halfuur.

zijn. Uitval is er niet. Daarna kijken we meestal het
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Backstage bij de corona-examenkandidaten
Doodse stilte lijkt het van buitenaf wel in

Maar toen kwam de 1,5-meterafstandsregel

nog wel ons eindgala! Maar dit weerhoudt ons

Notre Dame. Maar laat je niet gek maken,

weer in zicht en moesten we ineens met bochten

er niet van om er toch nog een zo gezellig mo-

want niets is wat het lijkt. Binnen is er namelijk

om elkaar heen lopen. Ook moesten we weer ver

gelijke periode van te maken. En ook al geven

nog hartstikke veel leven gaande.

van onze vrienden zitten, dit voelde natuur-

we het misschien niet snel toe... we zijn ergens

lijk heel gek. En als je dit niet deed, moest je op-

stiekem hartstikke blij om nog fysiek naar school

Wij examenleerlingen hebben namelijk de hele

passen dat je niet werd geslagen met de 1,5-me-

te kunnen.

school voor ons alleen. In het begin natuurlijk

terafstandsstok. Ook neemt de angst richting

hartstikke gezellig. Lekker met alleen havo 5 in

het eindexamen steeds meer toe. Hoe wordt

Groetjes vanuit school,

de aula een heel feestje bouwen, er stonden wel

het geregeld? Moeten we écht nu al gaan le-

Fenne van Eck, leerjaar 5

drie boxen aan met knallende muziek. Iets anders

ren? Gaan we het überhaupt wel halen?

leuks was dat er eens geen ellenlange rijen bij de
wc stonden en je zonder proppen gewoon nor-

Het is dus niet niks om een examenleerling te

maal de trap op kon lopen. En zelfs de docenten

zijn in deze coronaperiode. Geen leuke reisjes,

hadden nu eindelijk eens alleen tijd voor ons.

geen leuke feestjes en wie weet missen we ook

Kalorama bedankkaart
Naar aanleiding van de kerstkaartactie van de

Iriszorg - Nieuwsbrief Onderwijs
Januari 2021

leerlingen van leerjaar 3 ontvingen we namens de

Graag brengen wij de nieuwsbrief van Iriszorg

bewoners van Kalorama deze bedankkaart!

onder uw aandacht.
Om deze nieuwsbrief te lezen kunt u hier klikken.

Meer informatie?
Dit Webazine verschijnt maandelijks (met uitzondering van de
schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder
de knop Webazine.
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