Aan alle ouders en geïnteresseerden in het Kairos College in
oprichting,
Amsterdam, 14/10/2016

Waar moet het nieuw op te richten Kairos College (school voor voortgezet
vrijeschoolonderwijs) aan voldoen zodat je je kind zou willen inschrijven?
Het Kairos College - momenteel in oprichting - wordt een vernieuwende vrijeschool voor voortgezet
onderwijs in Amsterdam. Het doel is om samen met bestaande basisschool Vrijeschool Kairos en
Peutergroep Noortje in Amsterdam-Noord een doorlopende vrijeschool-leerlijn compleet maken voor
kinderen tussen de twee en achttien jaar en daarmee ook ruimte te bieden aan het groeiende aantal
vrijeschoolleerlingen in heel Amsterdam.
Als ouder-klankbordgroep hebben wij over bovenstaande vraag gebrainstormd in onze eerste
bijeenkomst. Tijdens de informatie- en inspiratieavond voor ouders op 28 september 2016 j.l. is dit ook
gebeurd.
Uit deze beide bijdragen hebben wij een aantal punten gedestilleerd (zie onder: Speerpunten - work in
progress).



Heel graag willen wij ook júllie reactie op deze vraag!

Ouder klankbordgroep
Wie zijn wij? Wij zijn een klankbordgroep van 7 ouders, die samen nadenken over wat we - wij; alle
geïnteresseerden - van belang vinden voor het Kairos College. We komen 5 keer per jaar bij elkaar. We
kunnen nog 1 à 2 enthousiaste ouders gebruiken voor deze groep!
Tijdens onze volgende bijeenkomsten (in november ’16 en februari ‘17) zullen we werken aan een advies
voor de groep docenten die op dit moment de Kairos vooropleiding volgt. Dit advies bestaat uit een
uitwerking van "speerpunten" die uit reacties op de vraag af te leiden zijn.

Speerpunten - work in progress:
Als antwoord op de vraag: Waar moet het nieuw op te richten Kairos College (school voor voortgezet
 vrijeschoolonderwijs) aan voldoen? heeft de klankbordgroep tijdens een eerste brainstorm een aantal
punten geformuleerd. Punten die uit de bijeenkomst voor ouders op 28 september ‘16 naar voren zijn
gekomen zijn hieraan toegevoegd:

Goed onderwijs: De school heeft goede, inspirerende docenten. Het onderwijs biedt goede aansluiting
op vervolgonderwijs. Het onderwijs sluit aan op de ontwikkelingsfasen van het kind. De vakken zijn
inhoudelijk kwalitatief goed: enerzijds aansluitend bij de tijd (aandacht voor duurzaamheid en
(sociale-)media) en anderzijds ''ouderwets goed''. Eigenaarschap (van leerling en docent) in het
onderwijs is belangrijk. Onderwijs moet leerlingen uitdagen, hun nieuwsgierigheid opwekken en hun
intrinsieke wil tot leren de ruimte geven.
Individuele

ontplooiing en persoonsvorming: ''kunnen zijn wie je bent, leren wat je wilt, wat je
belangrijk vindt, zodat je kunt streven naar wat je wilt”. De school stimuleert zelfreflectie van de leerling:

wat wil ik, wat kan ik, wat vind ik écht waardevol, wat is mijn rol in de wereld, welke vervolgopleiding past
bij mij? De leerling wordt begeleid naar volwassenheid als een autonoom denkend, handelend wezen,
dat vrij durft te denken (buiten de norm). De leerling ontwikkelt initiatiefkracht en moed. Deze
zelfontwikkeling vindt plaats zonder verantwoordelijkheid voor de wereld en de verbinding met de
gemeenschap uit het oog te verliezen.
Sfeer: de school biedt een veilige, positieve constructieve omgeving, waar vertrouwen is, een veilige
sfeer (duidelijke organisatie), waardering voor de eigenheid van de ander.
Inhoudelijk: Belangrijk zijn: circulair denken: verantwoording voor de wereld/aarde/zelf, duurzaamheid,
een mondiaal perspectief, een breed aanbod aan technische en creatieve vakken, digitalisering waarin
mediabewustzijn en media-ondernemend-zijn belangrijke aandachtspunten zijn.
Methodologisch: Belangrijk zijn: projectonderwijs in de echte wereld, veel aandacht voor
oplossingsgericht en creatief denken en doen.
Plek: we willen liefst een gebouw in Amsterdam-Noord, dat een prettig buitengevoel geeft met een
moestuin, zodat je de natuur kan voelen en je je ermee verbindt.

Uw input
Heeft u aanvullingen op bovengenoemde speerpunten of mist u zelfs iets essentieels? Laat het ons
alstublieft weten! Heeft u nog andere ideeën over waar het nieuw op te richten Kairos College aan moet
voldoen, deel ze met ons! Stuur uw bijdrage naar kairoscollegeklankbord@gmail.com. Wij zullen
deze bijdragen tijdens onze volgende bijeenkomst op 17 november 2016 meenemen en verwerken.
Indien u interesse heeft om lid te worden van de klankbordgroep, laat het dan weten via
info@kairoscollege.nl of schiet één van de deelnemende ouders aan op het schoolplein van Vrijeschool
Kairos (indien van toepassing).
Op 18 januari 2017 is weer een informatie- en inspiratiebijeenkomst gepland voor alle ouders en
belangstellenden, waarop we de bovengenoemde punten verder willen uitdiepen. Komt u ook?
Met warme groet,
Essemie van Dunné, Jaap Hagen, Cristian Römer, Floor Hallema, Mare Riemersma, Roos
Wemmenhove

Aanmelden voor de nieuwsbrief en/of meer informatie? Kijk op www.kairoscollege.nl.
https://www.facebook.com/kairoscollege/

