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De hele school leert 
Eigenwijs!

Met ingang van dit schooljaar leert iedereen op 

Notre Dame Eigenwijs. Alle leerlingen van leerjaar 

1 t/m leerjaar 5 werken nu volgens het concept 

van Eigenwijs Leren. In schooljaar 2018 - 2019 

zijn we na een lange en gedegen voorbereiding 

gestart in leerjaar 1 en 2. Dat was spannend maar 

we waren er ook aan toe. Door meteen in twee 

leerjaren te starten, meteen vanaf het begin, was 

al ruim de helft van de docenten rechtstreeks 

betrokken bij het nieuwe concept. In de daar-

opvolgende schooljaren is er steeds een leerjaar 

bijgekomen en nu, in schooljaar 2021 – 2022, 

gaan de eerste leerlingen op voor hun examen. 

Een heel bijzonder jaar dus en natuurlijk ook weer 

spannend. Uiteraard hebben we het concept van 

Eigenwijs Leren en het werken met de Learning 

Portal in die periode verder doorontwikkeld, zo 

werken we nu bij bijna alle vakken met de  

digitale methodes van Noordhoff. Daarnaast zijn 

er leerlingen die een lesprogramma in leerjaar 4 

én 5 volgen. Zij doen voor een aantal vakken dit 

jaar examen en de andere vakken en daarmee 

het behalen van het diploma volgen in het jaar 

erna. En dan zijn er ook nog leerlingen die dit 

schooljaar gestart zijn in leerjaar 4 en nu al in 1 of 

meerdere vakken examen doen. Eigenwijs Leren 

biedt deze mogelijkheden en daarmee kunnen we 

leerlingen beter op maat bedienen. En nu hopen 

dat de school het hele schooljaar open blijft wat 

het onderwijs voor alle leerlingen ten goede 

komt. 

Voetbaltoernooitjes 
leerjaar 1 en 2

Onze gymdocenten organiseren op dinsdagmid-

dag 12 en 19 oktober tijdens het derde blok weer 

voetbaltoernooitjes. 12 oktober zijn de leerlingen 

van leerjaar 2 aan de beurt; 19 oktober de  

leerlingen van leerjaar 1. Leerlingen konden zich 

voor 11 oktober opgeven bij hun gymdocent en 

de wedstrijdjes op het sportveld gaan zes tegen 

zes. Leuk om te zien wat voor een fanatieke  

leerlingen wij hebben!

IrisZorg – Ouderavonden

In het vorige Webazine hebben we de  

informatie van IrisZorg over de online  

ouderavonden gecommuniceerd. Inmiddels 

hebben we de flyer ontvangen met daarin de 

uitnodiging voor de online ouderavonden.  

Klik hier voor de flyer.
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Vorig jaar hebben wij u kennis laten maken met onze 

teams: de docenten die verantwoordelijk zijn voor 

de vijf jaarlagen. Deze teams bestaan voornamelijk 

uit de coaches van uw zoon of dochter. Dit jaar  

willen we u graag kennis laten maken met  

verschillende expertisegroepen: de docenten die 

verantwoordelijk zijn voor de vakken hier op school. 

Maar voordat we daarmee beginnen, stellen we 

graag eerst onszelf eens voor: de redactie van het 

Webazine: Anja, Elisabeth en Maud. 

Hallo, ik ben Anja Schoenmakers. Na jarenlang met 

veel plezier gezorgd te hebben voor het reilen en 

zeilen op het secretariaat en de leerlingadministratie 

ben ik binnen Notre Dame overgestapt naar een 

andere functie. In deze hoedanigheid mag ik nu aan 

de kant van de medewerkers kijken wat ik voor hen 

kan betekenen. Een hele leuke nieuwe uitdaging 

waar ik heel veel zin in heb. Daarnaast blijf ik nog 

het Webazine verzorgen en vormen we inmiddels 

met ons drietjes alweer een aantal jaren de redactie. 

Elk schooljaar proberen we daarmee ouders zoveel 

mogelijk te laten zien wat we gedurende het jaar 

met z’n allen doen. Dit doen we steeds weer met 

veel plezier!

Hoi, ik ben Elisabeth en mag iedere dag doen wat ik 

het allerleukste vind, dansen en lesgeven! 

Naast dans geef ik het vak CKV, verzorg ik het 

Webazine en coördineer ik de buitenlandse reizen. 

Jammer genoeg stonden de reizen door Corona 

op een heel laag pitje maar ik hoop van harte dat 

we snel weer op pad kunnen met de leerlingen! 

Het maken van het Webazine is vooral erg leuk 

omdat Maud en Anja superlieve collega’s zijn en we 

verslag mogen doen van alle mooie activiteiten in en 

rondom school.

Ik ben Maud Koenen, 30 jaar oud en ik ben docent 

Nederlands en coach van leerjaar 2 op deze school. 

Samen met Elisabeth en Anja maak ik nu al een 

aantal jaren het Webazine. Het leuke aan deze 

taak is dat je altijd bezig bent met activiteiten in en 

rondom school: wat speelt er en wat willen wij delen 

met onze ouders? Daarnaast ben ik ook medever-

antwoordelijk voor wat er op de socialmediakanalen 

verschijnt, ik ben lid van de PR-commissie en ik help 

jaarlijks mee met de werving.  

Een leuk samenhangend pakketje aan taken dus!

Een oproepje van ons aan alle ouders: mochten 

jullie zelf ooit een item hebben dat een  

plaatsje in het Webazine verdient, laat het ons 

gerust weten via onderstaand mailadres.
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Op vrijdag 8 oktober 2021 was het de Dag van de 

duurzaamheid! Deze dag is in het leven geroepen 

om leerlingen te laten zien en te laten merken hoe 

belangrijk het is om duurzaamheid als het nieuwe 

normaal te zien, maar vooral ook te zien dat hun 

handelen ertoe doet. In Nijmegen organiseerde 

De Bastei in samenwerking met InScience dit jaar 

een gratis filmvertoning om de Dag van de  

duurzaamheid te vieren. Een mooie kans om met 

heel leerjaar 3 een ochtend naar de film te gaan 

en tegelijkertijd dit actuele thema te behandelen.

De leerlingen hebben gekeken naar de film 2040. 

Deze toont op een realistische en optimistische 

manier hoe de wereld er over twintig jaar uitziet 

als we klimaatoplossingen die nu beschikbaar 

zijn, uitvoeren. Door uit te gaan van oplossingen 

in plaats van te focussen op problemen werkt de 

film ontzettend inspirerend en activerend.

Dag van het Personeel

Dinsdag 5 oktober was het weer de Dag van de 

Leraar, de dag waarop alle leraren, leraressen, 

juffen en meesters in het zonnetje gezet worden. 

Of zoals we het op Notre Dame noemen, De dag 

van het personeel. Met een lekker bedankje aan 

al onze fantastische medewerkers!
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Driehoeksgesprekken

Loop je na drie uur door de school, dan kom je 

her en der leerlingen met ouders en coaches 

tegen: de eerste driehoeksgesprekken van het 

schooljaar zijn weer van start. De driehoek tussen 

ouders – coach – kind is cruciaal om het kind zo 

goed mogelijk te ondersteunen en nu we een 

paar weken op weg zijn, is het prettig om zo 

samen te komen. Gelukkig bestond er deze keer 

ook de mogelijkheid om het gesprek weer fysiek 

plaats te laten vinden. Hoewel de onlinemoge-

lijkheid soms een heel fijne optie is, zijn wij heel 

blij onze ouders ook weer op school te mogen 

ontvangen.

mailto:webazine%40notredame.nl?subject=
https://www.notredame.nl/
https://www.notredame.nl/webazine-archief

