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Voorwoord
Na lange tijd sturen we u bij dezen een uitgebreide nieuwsbrief
samengesteld door meerdere collega’s van onze school. De
coronanieuwsbrieven hadden als voordeel dat we vaak en snel een
brief verstuurden. Nu die noodzaak minder is geworden kwamen
we in een soort communicatie-vacuüm terecht. We wilden graag
communiceren, maar waarover, nu er geen coronanieuws meer
was? We aarzelden lang om informatiebrieven te sturen, want
waren deze niet te lang, te kort, of irrelevant voor veel ouders?
Maar gelukkig hebben wij een betrokken ouderraad en zij gaven
tijdig aan dat er ook bij de ouders een gemis werd ervaren in de
communicatie na de coronatijd. Dit is dan ook niet zomaar een
nieuwsbrief, maar de start van een constantere stroom aan
informatie, waardoor u hopelijk weer een up to date beeld krijgt van
onze school en alles wat er zich afspeelt.
Deze nieuwsbrief komt op de laatste lesdag voor de meivakantie. Ik
wil u en uw kinderen (onze leerlingen) dan ook een fijne vakantie
wensen! Geniet van het mooie weer en elkaar.

Agenda
29 april - 3 mei: Athenereis (klas 4,5,6)
9-12 mei: Ardennenreis (klas 3)
10-13 mei: Cambridgereis (klas 3)
17 mei: Wereldfestival klas 3 en 4
12-25 mei: CE tijdvak 1
25 mei: voorstalling PlayBack (klas 3)
1 juni: oudervoorstelling PlayBack
3 juni: Oekraïne-festival
9 juni: uitslag CE tijdvak 1
13-24 juni CE tijdvak 2
16 juni: personeelsdag (geen lessen)
17 - 24 juni: toetsweek
18 juni: Nacht van de Vluchteling
27 juni - 1 juli: activiteiten/herkansingen
1 juli: uitslag CE tijdvak 2
5 juli: diploma-uitreiking
5 -8 juli: CE tijdvak 3
7 juli: promotie klas 1, 2, 3
8 juli: promotie klas 4 en 5
11 juli - 21 augustus: zomervakantie
14 juli: uitslag CE tijdvak 3

Op de website kunt u onder ‘Nieuwsbrieven’
in het snelkeuzemenu aan de rechterkant
het archief van de nieuwsbrieven vinden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de
week voor de zomervakantie.

Michel Zorge (rector)

Als laatste artikel in deze nieuwsbrief hebben wij een overzicht van het traject rond de invoer van de
Novumdagen en andere onderwijsontwikkelingen op het Novum geplaatst. Vanwege de lengte staat het
achteraan; het is zeker lezenswaardig!

Gymnasium Novum wint ‘Op weg naar het Lagerhuis’
De debatclub van Gymnasium Novum heeft, onder leiding
van docent maatschappijleer Hanke Winius, op dinsdag 12
april de landelijke finale van ‘Op weg naar het Lagerhuis’
gewonnen!
Op het Mediapark in Hilversum wisten ze in een dag
achtereenvolgens de kwartfinale, de halve finale en de
eindronde op hun naam te zetten. In de finale kwamen ze uit
tegen het Carolus Clusius College uit Zwolle. Er werd
gedebatteerd over dienstplicht, taboes over seks en de vraag
of actievoeren bijdraagt aan het verbeteren van het klimaat.
‘Debatteren en retorica zijn echt activiteiten die bij het Novum
passen,’ aldus trotse rector Michel Zorge, ‘Ik vind het
geweldig dat deze leerlingen samen deze overwinning
hebben behaald. Het is de eerste keer dat het Novum deze
wedstrijd wint en het is fijn om te weten dat de opvolgers van

dit succesteam al staan te trappelen om volgend jaar mee te doen.’ Twee leden van het winnende team,
Julian Nolten en Robin van Gelooven, zijn geselecteerd voor de televisiefinale van ‘Op weg naar het
Lagerhuis’, die op 6 mei op NPO3 uitgezonden zal worden.

Reizen
Het kan weer! We hebben twee jaar lang bijna niets mogen doen, maar nu zowel de skireis als de
Romereis zo geslaagd geweest zijn (verderop in deze nieuwsbrief vindt u een verslag van de Romereis
van meneer Akgün), pakken we door. In de meivakantie gaan 40 leerlingen uit klas 4, 5 en 6 naar
Athene. In de week na de vakantie gaan 3A en 3B naar de Ardennen en 3C en 3D naar Londen en
Cambridge. We wensen ze allemaal veel reisplezier!

Leerlingenparticipatie op onze school
We hebben dit schooljaar meer ingezet op leerlingenparticipatie op school en dat heeft vooralsnog
succes gehad.
De leerlingenraad heeft vorig jaar toegewerkt naar de vorming van een leerlingenparlement en dat heeft
tot nu toe al meerdere malen succesvol plaatsgevonden. Leerlingen uit elk leerjaar zijn daar
vertegenwoordigd (alle leerlingen zijn uitgenodigd!) en kunnen per leerjaar moties indienen bij de
leerlingenraad. Deze pakt dit dan op en bespreekt dit onderling en met de schoolleiding.
Een ander succes hebben we deze week geboekt: in de sollicitatieprocedures voor de openstaande
vacatures hebben we deze week 9 sollicitatiegesprekken gevoerd, nieuwe stijl. Elke kandidaat heeft
twee gesprekken gevoerd, één met de rector en de sectievoorzitter (zoals dat al ging) en één met
Susannah Herman en twee leerlingen. Deze zes leerlingen waren hierop voorbereid door Susannah,
hebben samen vragen opgesteld en waren op deze manier volwaardig lid van de BAC
(benoemingsadviescommissie) en hebben op die manier echt een mooie bijdrage geleverd aan het
proces. Zowel de kandidaten als wij waren onder de indruk van hun bijdragen en opmerkzaamheid.

Eindexamens
De afgelopen weken hebben de examenleerlingen hard gewerkt
om de laatste schoolexamenonderdelen af te ronden. Vandaag
hebben wij de cijfers uitgewisseld met ROD (register
onderwijsdeelnemers). Dat betekent dat het voor de
examenkandidaten nu echt bijna gaat beginnen.
Op 9 mei is er een om 9.00u een centraal moment voor alle
examenkandidaten. We nemen dan de laatste informatie met de
leerlingen door. Op 9, 10 en 11 mei zijn de examendocenten
bereikbaar voor de laatste vragen van leerlingen. Op 12 mei staat
het eerste examen op het programma: het examen Nederlands.
We wensen al onze examenleerlingen heel veel succes!
De diploma-uitreikingen zijn op dinsdag 5 juli. De diploma’s worden in twee zittingen uitgereikt:
● Uitreiking 1 15.00 – 17.00 uur
● Uitreiking 2 18.00 – 20.00 uur
De officiële uitnodiging volgt.

Maatschappelijke stage
Van 10 tot en met 13 mei vervullen de leerlingen van leerjaar vier een maatschappelijke stage. Het is de
bedoeling dat de leerlingen deze week in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Daarbij leren ze
uiteraard ook allerlei andere dingen. Denk aan iets organiseren, andere mensen helpen, samenwerken
en verantwoordelijkheid nemen. Ook het zoeken naar een leuke stageplek is voor veel leerlingen een
leertraject op zich. Inmiddels weten de meeste leerlingen wat ze gaan doen na de vakantie. Meer
informatie treft u aan op de webpagina van het Novum (onder onderwijs, maatschappelijke stage). We
wensen ze veel plezier!

Honderd dagen genieten - maak kennis met Geert-Jan Putmans
‘Eigenzinnig, anders, warm, soms een beetje vreemd, maar
vooral ook heel grappig’, zo beschreef ik Gymnasium Novum
onlangs toen een vriend me ernaar vroeg. Eerder deze week
werkte ik precies honderd dagen op Gymnasium Novum.
Mijn naam is Geert-Jan Putmans, Brabander in de Randstad,
bijna 50 jaar geleden geboren in Liempde. Ik groeide er op
en ging er naar de lagere school. Later zat ik op het
gymnasium in Sint-Michielsgestel. Een klas vol kakkers en
boeren: ’s winters rook het er naar kuilgras, ‘s zomers zaten
de polo’s naast de T-shirts. Het was een prachttijd.
Na het gymnasium studeerde ik filosofie en theologie. Deze
laatste studie voerde me naar Rome. Ik behaalde er mijn
master en deed onderzoek. Vijf jaar lang genoot ik van
cicoria en carbonara, maar ook van vervallen volksbuurten
en de bus die nooit kwam.
Terug in Nederland kwam ik uiteindelijk in het onderwijs terecht. Ik begon als docent levensbeschouwing
in Wijchen. Zeven jaar geleden stapte ik over naar De Populier in Den Haag. Daar werd ik lid van de
schoolleiding en kreeg ik de opdracht van het vwo een zelfstandige afdeling te maken.
Toen mijn eerste lichting afgelopen zomer het diploma in ontvangst nam, voelde ik dat het tijd werd voor
iets nieuws. Dat nieuws bleek het Novum. Als afdelingsleider ben ik binnen de schoolleiding
verantwoordelijk voor examenzaken, kwaliteitszorg en professionalisering.
Gelukkig blijft er ook nog wat tijd over om een paar uurtjes les te geven. In de vierde klas verzorg ik de
module denkstromingen. Het is een feest om met een klas vol eigenwijze pubers na te denken over
thema’s die raken aan religie, cultuur en samenleving.
Kortom, ik voel me een ontzettende bofkont dat ik op Gymnasium Novum mag werken. ‘Waarom dan?’,
vroeg diezelfde vriend. ‘Nou, wat denk je? De hele dag tussen je soortgenoten! Hoe fijn is dat?’

De Rome-reis
Wat hebben we uitgekeken om weer naar Rome te gaan! De eerste Romereis sinds de uitbraak van de
coronapandemie. Goed dat we de knoop hebben doorgehakt om te gaan. Fijn dat we de huidige
6V-lichting deze ervaring mee konden geven.
Het bleef toch spannend aangezien toch een groep leerlingen meerdere keren getest moest worden
(allemaal gelukkig negatief!). We hielden rekening met een worst case scenario en het werd de best
case scenario.

Als we de laatste Romereis vergelijken met de Romereizen ervoor dan kunnen we tot de conclusie
komen dat onze leerlingen toch wel met de neus in de boter zijn gevallen. Als gevolg van de pandemie
was het verhoudingsgewijs erg rustig in Rome; een paar voorbeelden: het Colosseum hadden we bijna
geheel voor ons zelf. In de Capitolijnse Musea hebben we bijna geen andere bezoekers gezien.
Vergeleken met voorgaande jaren leek de Sint Pieter haast leeg. Het is dan extra fijn om een groep rond
te leiden. (De Sixtijnse Kapel bleek geheel immuun voor corona aangezien die zoals altijd helemaal vol
was.)
Het voorrecht om mee te kunnen als begeleider is met name om te zien hoe leerlingen genieten en
enthousiast foto’s maken. Eén van de hoogtepunten blijft altijd het bezoek aan de Villa d’Este. Met de
hele groep op de foto en ook voldoende tijd om heerlijk te ontspannen. Ook dit jaar was het bezoek
fantastisch met mooi weer als bonus.
We mogen erg trots zijn op onze leerlingen die zich voorbeeldig hebben gedragen en veel vragen
stelden. We hadden een zeer geïnteresseerde groep mee; ook al waren veel leerlingen vaak moe, ze
konden toch het enthousiasme opbrengen om goed mee te doen. Zo vonden de meeste leerlingen het
nooit een probleem om even een extra kerkje in te lopen.
We kunnen terugblikken op een hele leuke en leerzame reis. Goed dat we zijn gegaan!

Instagram Novum
Zoals sommigen van u waarschijnlijk al weten (we hebben inmiddels ruim 700 volgers) heeft het Novum
een Instagram-account (@gymnasium_novum). Het account wordt beheerd door Susannah Herman en
Michel Zorge, en het doel ervan is vooral om leuke activiteiten en gebeurtenissen op onze school in
beeld te brengen. Leerlingen zijn niet verplicht om het account te volgen (ouders natuurlijk ook), en er
staat geen essentiële informatie op het Instagram-account die nergens anders ook te vinden is.
Desondanks is het een vrolijke manier om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op school.

Oekraïne
Bezoek Bob Deen aan het Novum
Het is alweer een maand geleden dat
Oost Europadeskundige Bob Deen bij
ons op school een vol atrium toesprak.
Onze leerlingen zaten ademloos te
luisteren.
Uit de groepsdiscussies die we we die
ochtend hebben gehad zijn allerlei
plannen en initiatieven naar voren
gekomen. Een groepje leerlingen heeft
een cursus Oekraiens gevolgd om
eventueel
met
vluchtelingen
te
communiceren. Anderen zijn bezig om in
samenspraak met de gemeente een
voetbalwedstrijd, een rondleiding of een
filmavond
te
organiseren
voor
Oekraïense jongeren. Pet flesjes worden
ingezameld voor giro555 middels een
gigantische geel-blauwe flessencontainer in het atrium.
Festivalmiddag op 3 juni
Op 3 juni wordt een festivalmiddag georganiseerd om geld Giro555 in te zamelen. Natuurlijk zijn
ouders welkom! Er zijn plannen voor een benefietdiner, er komt een sponsorloop, een tweedehands
kledingmarkt, etcetera. Als jullie willen helpen of als jullie nog ideeën hebben kun je contact opnemen
met Richard Hermsen (hrs@gymnasiumnovum.nl).

Nacht van de Vluchteling
Het Novum viert dit jaar zijn 15-jarig bestaan. En hoewel er genoeg dingen in de koker zitten om leuke
dingen te doen om dit te vieren met medewerkers en leerlingen, ontstond ook het idee om iets te doen
voor mensen buiten het Novum. Daarom willen we de Nacht van de Vluchteling lopen.
De Nacht van de Vluchteling wordt georganiseerd door Stichting Vluchteling. In zes steden lopen
duizenden deelnemers een nachtelijke wandeltocht om samen zoveel mogelijk geld op te halen voor
acute noodhulp en op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen die op de vlucht zijn voor
oorlog en geweld.
Deze nacht vindt plaats in het weekend van 18 en 19 juni (van zaterdag op zondag). In Rotterdam zal
een groep 20 km lopen in de avond en in Den Haag zal er 40 km gelopen worden in de nacht. Iedere
groep zal uit vijftien deelnemers bestaan: vijf docenten en tien leerlingen. De werving is al begonnen,
maar schroom niet om een deelname aan te sporen als u dit iets lijkt voor uw kind.
Daarnaast schrijven we dit berichtje om schaamteloos sponsoring te vragen. Laten wij samen zoveel
mogelijk geld ophalen om vluchtelingen de hulp te kunnen bieden die nodig is. Vooral met de oorlog die
plaatsvindt in Oekraïne is juist nu die hulp nodig. Je ziet ook dat onze leerlingen die hulp graag willen
bieden.
Heeft u ideeën, vragen of wilt uw kind zich opgeven: mail dan voor de nachtwandeling naar
rsm@gymnasiumnovum.nl; voor de avondwandeling in Rotterdam is Loïs Nelisse de contactpersoon:
nll@gymnasiumnovum.nl. Wilt u nu al een bedrag overmaken: ga naar Team Novum!

Workshops Seksualiteit in klas 4
Op 9 mei, de dag na de meivakantie, verzorgt stichting Sexmatters een aantal workshops voor onze
vierdeklassers: een Sextalks workshop en een Consent workshop. Tijdens deze workshops laten ze
leerlingen op een interactieve en positieve manier zien dat gender en gendernormen van invloed zijn op
zowel je identiteit, als je seksualiteit. Er wordt op een veilige manier met leerlingen gepraat over de
verschillen in het omgaan met wensen en grenzen. De workshopgevers bevragen vooroordelen en
stereotypen en laten zien hoe deze mensen kunnen beperken en soms zelfs schaden. Leerlingen gaan
met elkaar in gesprek,
stellen vragen over liefde,
relaties en seks en oefenen
met het aangeven en
aanvoelen van eigen en
elkaars wensen en grenzen.

Wereldfestival
Samen met Globi organiseren we op 17 mei een wereldfestival op het Novum. Dit is een volledig
dagprogramma gericht op intercultureel bewustzijn en interculturele vaardigheden. Het programma heeft
de ontspannen en leuke sfeer van een festival, maar geeft tegelijkertijd een flinke inhoudelijke stimulans
aan het wereldburgerschap van onze leerlingen. Met een gevarieerd programma brengen we leerlingen
in contact brengen met cultuur, interculturele communicatie en de wereld buiten onze schoolomgeving.

Drank & drugs
Voorstelling voor leerlingen van PlayBack
Op 25 mei speelt theatergroep PlayBack voor de
leerlingen van klas 3 in Theater Ludens de
voorstelling Hot Spot: een confronterende
interactieve theatervoorstelling die een realistisch
beeld schetst van het drank- en drugsgebruik
onder jongeren. Hot Spot is een realistisch verhaal
over drankgebruik, vriendschap en feesten. De
voorstelling maakt voelbaar wie of wat je kan
beïnvloeden als het gaat om drank en drugs.
Het interactieve deel na de voorstelling zet de
jongeren aan het denken. Ze vertellen wat ze zien.
En gaan met elkaar in gesprek. Over vriendschap. Eerlijkheid. Over het zorgen voor elkaar en voor
zichzelf. Over zelfvertrouwen. Want wanneer zeg je nee, als de rest ja zegt? Hot Spot laat zien dat
iedereen het op zijn eigen manier leuk kan hebben. Ook zonder alcohol of drugs.
Uitnodiging voor oudervoorstelling van Playback
Op woensdag 1 juni, van 19.30 – 21.00 is er een online oudervoorstelling met betrekking tot dit
thema. We willen alle ouders (dus niet alleen de ouders van derdeklassers) uitnodigen voor deze
oudervoorstelling. Nadere praktische informatie over deze voorstelling volgt.

Ouders spelen een cruciale rol bij het alcoholgebruik van hun kinderen. Maar veel ouders hebben moeite
met die rol. Daarom begeleidt PlayBack ouders in het voeren van een open gesprek met hun kind over
alcohol en drugs en leert hen hoe ze afspraken kunnen maken. PlayBack schets via korte herkenbare
scènes een confronterend en hilarisch beeld hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. Daarbij
maakt PlayBack gebruik van ‘terugspeeltheater’, een techniek waarbij scènes opnieuw gespeeld worden
en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met hun kind. Tijdens deze ouderavond wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van de nieuwe alcoholwet op jongeren en hun opvoeding.

Onderwijsontwikkeling op Gymnasium Novum:
Invoer Novumdagen en onderwijsontwikkelingen (2022 - 2027)
We kunnen ons goed voorstellen dat u wat meer informatie wilt over het traject rond de invoer van de
Novumdagen en de onderwijsontwikkelingen op het Novum. Hierbij een overzicht van hoe wij die zaken
op het moment voor ons zien.
● 2020-2021: Novumdagen in klas 1+2 / 45 minuten, bovenbouw geen wijzigingen
● 2021-2022: Novumdagen in klas 1+2+3 / 45 minuten, bovenbouw geen wijzigingen
We zijn, ondanks corona-maatregelen en lockdowns voortvarend van start gegaan met de invoer van de
Novumdagen. De evaluaties die tot nu toe zijn afgenomen laten zien dat er veel dingen zijn om trots op
te zijn, maar dat er ook dingen zijn die nog aanpassing behoeven. Door sommige collega’s wordt de
werkdruk als hoog ervaren. Ook voor de leerlingen (in het bijzonder klas 3) is het programma soms wat
vol.
● 2022-2023: Novumdagen in klas 1+2+3 / 45 minuten, bovenbouw geen wijzigingen.
Toewerken naar implementatie Novumdagen in de bovenbouw
● 2023-2024: Novumdagen in klas 1+2+3 / 45 minuten, bovenbouw geen wijzigingen.
Toewerken naar implementatie Novumdagen in de bovenbouw.
Mogelijke wensen in aanpassing lessentabel opnieuw bekijken (oa lestijden).
Toewerken met team naar nieuw schoolplan
In 2022-2023 en 2023-2024 maken we pas op de plaats met betrekking tot de Novumdagen. De
lestijden blijven ook ongewijzigd, waar in een eerder plan nog uit werd gegaan van langere lessen. De
Novumdagen in klas 1+2+3 worden gecontinueerd, waarbij we de evaluaties en de lessen die we
geleerd hebben van de eerste twee jaar Novumdagen kunnen verwerken in het materiaal en het
onderwijs.
Hoe gaan we verder: Novumdagen in de bovenbouw na 2023-2024?
We gaan ook nadenken over hoe we de onderwijsvisie van het Novum in het algemeen (en de
Novumdagen in het bijzonder) in de bovenbouw gaan implementeren. In klas 4+5+6 bekijken we de
komende twee jaar hoe we de onderwijsvisie van Novum het beste in de bovenbouw kunnen
doorvoeren, zoals het er nu uitziet wel met de naam Novumdag, maar met een bij de bovenbouw
passende invulling. In 2022-2023 in algemene zin, en in 2023-2024 in concrete zin, waarbij we de
Novumbanden zo nodig kunnen gebruiken als experimenteerruimte.
We willen alle betrokkenen ook daadwerkelijk hierbij betrekken. Dat kan alleen als we ook de tijd nemen
om gesprekken te plannen en de feedback te gebruiken. De partijen die we de komende jaren
intensiever willen betrekken bij de uitvoering van alle plannen zijn: de MR, de schoolleiding, de
werkgroep onderwijskwaliteit, de ouderraad, de op te richten projectgroep Novumdag en de
leerlingenraad.
Dit is een bewuste keuze voor kwaliteit boven snelheid; we vinden het belangrijk dat de werkdruk voor
de docenten niet wordt verhoogd door hen te vragen drie jaar op rij voor meerdere leerjaren te
ontwikkelen. Op deze manier kunnen we onze energie steken in het aanpassen van het programma van

klas 1+2+3 en het ontwikkelen van de Novumdagen in de bovenbouw; ook het heroverwegen van de
lessentabel (en de lestijden) in het licht van de invoer van de onderwijsontwikkelingen in de hele school
kan dan in alle rust gebeuren.
Het huidige schoolplan (wat in april 2022 gereed is) loopt tot 1 januari 2025. We zullen in de
voorbereiding op het nieuwe schoolplan (2025) in 2022-2023 en 2023-2024 met het hele team vooruit
kijken en hier ook gezamenlijk aan werken.
Wat betekenen deze onderwijsontwikkelingen voor onze leerlingen (en hun ouders)?
De leerlingen die Gymnasium Novum hebben gekozen toen bekend was dat we gingen werken met de
Novumdag zullen alleen in de vierde klas een ander soort Novumdag en de reguliere Novumband
hebben. In de vijfde en zesde komt de Novumdag voor hen in de bovenbouw. De leerlingen uit de derde
klas (2021-2022) hebben voor Gymnasium Novum gekozen zonder te weten van het bestaan van de
Novumdag, zij zullen in de bovenbouw geen Novumdagen meer hebben. Er is vanuit het oogpunt van
leerlingen en ouders gekozen voor deze optie, aangezien de ingezette ontwikkeling dan beter aansluit bij
de verwachtingen vooraf.
De komende twee jaar is dus het streven om het ontwikkelen en goed implementeren van de Novumdag
tot speerpunt te maken op school. Dat lukt door extra financiële ruimte op te zoeken in de reserves om
het ontwikkelen van onderwijs te faciliteren en daarnaast in te zetten op een projectteam dat de
komende jaren de ontwikkeling en invoering goed coördineert. De komende anderhalf jaar wordt een
gedeelte van de bestede NPO gelden ook ingezet om het onderwijs in de breedte te versterken, ook op
de Novumdagen.
●

2024-2025:

Novumdagen in klas 1 t/m 6 / ntb minuten, bovenbouw met Novumdagen.
Nieuw schoolplan met richting en koers volgens de visie

2024-2025 is het eerste jaar dat er in alle leerjaren sprake zal zijn van Novumdagen. We werken dan
ook met een eventueel herziene lessentabel en lestijden. Bovendien zal in 2025 het nieuwe schoolplan,
waarin de visie en ambitie van het Novum in een herziene richting en koers worden omgezet,
gepresenteerd. Om tot een breed gedragen schoolplan te komen, zal een aantal bijeenkomsten voor
docenten, leerlingen en ouders georganiseerd worden.
●

2025-2026

●

2026-2027

Novumdagen in klas 1 t/m 6 / ntb minuten, bovenbouw met Novumdagen.
Uitgebreide evaluatie Novumdagen klas 1-3 + aanpassingen bovenbouw
Novumdagen in klas 1 t/m 6 / ntb minuten, bovenbouw met Novumdagen.
Uitgebreide evaluatie Novumdagen klas 1-3 + aanpassingen bovenbouw

Het is van groot belang dat we elk schooljaar de vinger aan de pols houden bij de beleving, uitvoering en
ervaring van de Novumdagen en de andere lesdagen. Samen met de kwaliteitscommissie zorgen we
ervoor dat we oog voor kwaliteit houden. De schoolleiding moet te allen tijde het overzicht hebben over
hoe de visie van het Novum zich manifesteert in ons onderwijs, en dan in het bijzonder de implementatie
van de Novumskills (zoals kritisch denken, plannen, samenwerken etc.) in de hele school.
De schooljaren 2025-2026 en 2026-2027 zijn de jaren waarin we de Novumdagen evalueren en zonodig
aanpassen (vooral die in de bovenbouw; de Novumdagen in de onderbouw kunnen hier en daar
aangescherpt worden, maar in principe zou hier inmiddels een goed draaiend programma kunnen en
moeten staan). Voor het traject van evaluatie en aanpassingen van de Novumdagen in de bovenbouw
kunnen we hetzelfde spoor volgen als voor de onderbouw is gevolgd in de schooljaren 2021-2022,
2022-2023 en 2023-2024. Aan het eind van 2026-2027 komt een grote evaluatie van de Novumdagen.

