DE MARKE

School met leerroute
vrijeschool onderwijs
mavo, onderbouw havo

De school uit!
We hebben elk jaar buitenweken, themaweken en projecten. Je doet
opdrachten in de natuur op bijvoorbeeld Schiermonnikoog en gaat
naar eco-boerderijen. Zo leer je van alles over duurzaamheid en
verantwoord ondernemen. Niet uit een boek; je staat er midden in!
Bedrijven zijn altijd aan het vernieuwen. Ze werken met de nieuwste
technieken en kunnen er alles over vertellen. We gaan daarom op
bezoek bij allerlei organisaties. Want door zien en ervaren, weet je
beter waar we het over hebben.

Op Het Corberic zit je nooit stil

Raken Kraken Maken
Boeken aan de kant
Prestaties tellen natuurlijk
mee, maar de weg
ernaar toe is veel
belangrijker. Dus gooien
we boeken soms even
aan de kant. Dan doen
we een themaweek
over we wat we leerden.
Je krijgt verschillende
projecten, gaat op
excursie en maakt
zelf dingen!
Laatst hadden we een
themaweek over de
Romeinen. Toen deden
een aantal leerlingen
Romeinse spelen
op een basisschool.
Een andere groep
bouwde een Romeinse
snackbar na. O ja, en
er is een maquette
van een Romeins
dorp gebouwd, een
schaalmodel dus.
Dat bedoelen we met
raken, kraken
én maken.

Maan de Steenwinkel

“Op de vrijeschool is de basis gele
gd voor
mijn muzikaliteit. Mijn liefde voo
r muziek
is daar begonnen,” ver telt zangere
s Maan
de Steenwinkel, die in januari 201
6 The
voice of Holland
won. ”‘Er werd volop
muziek gemaakt, veel
meer dan op andere
scholen. Supertof
vond ik dat.”

Maan volgde de
vrijeschool in haar
woonplaats Bergen.
“Daar liepen veel
verschillende types
rond, maar iedereen
was zacht van geest. Van elkaar lere
n, niet
oordelen: dat kreeg je spelenderw
ijs mee. Ik
denk dat ik daardoor goed met men
sen kan
omgaan. Ik accepteer mensen zoa
ls ze zijn
en oordeel niet.”
Op het podium dur ft Maan zich hele
maal
te geven, ze voel zich daar vrij. “Ik
heb
op de vrijeschool geleerd om bij mez
elf te
blijven, wat wil ik? Daar heb ik nu
veel
aan: ik ben niet op zoek naar bev
estiging.
De vrijeschool heeft mij sterk gem
aakt.
Vrijeschoolkinderen zijn geen mee
lopers.
Het gaat ze minder om de buitenk
ant. Het
werd daar mijn droom: zangeres wor
den. Ik
kan nog steeds niet bevatten dat
ik zover
gekomen ben. Zo chill allemaal!”
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