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Voorwoord 

Al jaren kijken wij vanuit onze eigen ervaring naar het huidige onderwijs. Wij 

merken in de praktijk dat kinderen onzeker worden door de hoeveelheid 

informatie en veelheid aan vakken. Het onderwijs boet steeds meer aan kwaliteit 

in. Om kinderen te laten bloeien en juist hun kwaliteiten te ontdekken zou 

onderwijs anders kunnen worden ingericht. 

 

Juist de situatie van vorig jaar legde bloot wat er op dit moment maatschappelijk 

aan de hand is. Scholen werden overladen met nieuwe protocollen die geen recht 

deden aan het opgroeiende kind. Het vormde een katalysator om onze droom 

voor een echt vernieuwende leeromgeving voor kinderen werkelijkheid te laten 

worden. Als groep staan wij nu aan de vooravond van het daadwerkelijk 

realiseren van de school die we voor ogen hebben: Novi Mundi. 

 

Novi Mundi biedt kinderen de ruimte om zichzelf vanuit het hart te ontwikkelen 

en hun talenten en kracht te ontdekken; met veel plezier. Zodat zij kunnen 

opgroeien tot autonome, vrijdenkende, blije, sociale mensen, die hun volle 

potentieel leven. Ze ontwikkelen interesses, laten talenten groeien en geven van 

hieruit vorm aan een eigen toekomst. 

 

In deze informatiegids vind je relevante informatie over de betrokkenheid van 

ouders en praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, 

schoolregels en opvang. We beschrijven hoe we de leeromgeving organiseren en 

welke keuzes we daarin maken. Je leest wat we belangrijk vinden en waarin we 

ons onderscheiden van andere scholen. We geven aan vanuit welke visie Novi 

Mundi werkt en wat je van ons mag verwachten.  
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Wij wensen je veel inspiratie bij het lezen van deze informatiegids en hopen dat jij 

net zo enthousiast bent als wij. Nieuwsgierig geworden naar ons onderwijs? Maak 

dan een afspraak zodat we je persoonlijk een indruk kunnen geven van Novi 

Mundi. 

 

Namens het bestuur van Stichting Novi Mundi, 

 

Joris Blankers  

 

Suzanne Odijk-Carree 
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ikwilleren@novimundi.nl 
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www.novimundi.nl 
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Deel I. 

 

Over 

Novi Mundi 
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1  Onze zienswijze 

 

1.1  Missie 

Novi Mundi biedt kinderen de ruimte om zichzelf vanuit het hart te ontwikkelen en 

hun talenten en kracht te ontdekken; met veel plezier. Zodat zij kunnen opgroeien tot 

autonome, vrijdenkende, blije, sociale mensen, die hun volle potentieel leven. Ze 

ontwikkelen interesses, laten talenten groeien en geven van hieruit vorm aan hun 

eigen toekomst. 

 

1.2  Leeromgeving 

Novi Mundi is een leeromgeving voor kinderen vanaf 4 jaar. Novi Mundi biedt de 

balans tussen de verschillende manieren van leren (hoofd, hart en handen) en maakt 

hier een breuk met het regulier onderwijs. Elke dag is er ruimte voor het leren met 

het hoofd, maar ook andere vormen van leren en de rust om dat te verwerken. Er zijn 

4 vaste delen die de dag kenmerken voor alle leerlingen.  

 

1) Leer- en levenskunst       ~15% tijd 

2) Het hoofddomein (Nederlands, Engels en Wiskunde)    ~40% tijd 

3) De diverse bouwstenen, de keuzevakken    ~30% tijd 

4) Rust en ruimte        ~15% tijd 

 

1) Leer- en levenskunst   

Het eerste deel is de leer- en levenskunst, daar staat het leren leren en het leren leven 

in de wereld en samenleving centraal. Ook de zorg voor jezelf, door voeding en 

beweging, valt hierbinnen. 

 

2) Het hoofddomein 

Het hoofdomein omvat de belangrijkste vakken waarop kinderen hun leerpad kunnen 

baseren. Alle leerpaden bevatten taal en rekenen. Deze bieden het kind een goede 

stabiele basis om zijn ontwikkeling vorm te geven. Ook zorgt een goede taalvaardige 

en abstracte kennis ervoor dat een kind later in zijn ontwikkeling ook op hoog niveau 

zijn weg kan vervolgen in het vervolgonderwijs en de maatschappij.  
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3) Bouwstenen 

In het derde deel, de bouwstenen, geven leerlingen verder vorm aan hun leren door 

hun ontwikkelpad aan te vullen met praktische, dan wel meer cognitieve of meer 

persoon ontwikkelende bouwstenen. De diversiteit van de bouwstenen is groot; denk 

hierbij aan traditionele vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis of economie, maar 

vooral ook aan vakken als tuinieren, koken, dansen en filosofie. Er zijn bovendien 

gezamenlijke bouwstenen waar we met alle leeftijdsgroepen samen aan de slag gaan, 

bijvoorbeeld met creativiteit of in het bos (een overzicht van voorbeelden van onze 

bouwstenen lees je op onze website).  

 

4) Rust en ruimte  

Het laatste onderdeel is die van rust en ruimte. Dit is de tijd om stil te staan bij het 

geleerde, dit te verwerken, integreren en te genieten van wat het moment voor jou 

die dag te bieden heeft. Rust en reflectie zorgt ervoor dat het geleerde als het ware 

indaalt en beschikbaar blijft. 

 

In deze vier onderdelen heeft een leerling een grote mate van vrijheid om zijn 

leerproces zelf vorm te geven. Kinderen geven zelf aan welke bouwstenen zij willen 

volgen. Vanuit de vraag van de kinderen zoeken wij naar een passend aanbod binnen 

ons eigen aanbod en ons landelijke platform van andere scholen en aanbieders. Ons 

grote netwerk aan ouders en betrokkenen biedt ons de mogelijkheid om een rijke 

schare aan interessante en boeiende leer-ervaringen aan te bieden. Ook veel van 

onze eigen ouders werken mee om deze bijzondere leerervaringen, cursussen en 

workshops vorm te geven en mogelijk te maken.  

 

Voor de jongste kinderen (4-6 jaar) biedt de begeleiding meer structuur voor de 

nodige houvast en veiligheid. Uiteraard gaan we met de jongste kinderen meer aan de 

slag met spel en verwondering dan met de hoofdvakken; dat komt later. Maar de 

jongste jeugd ervaart een grote mate van vrijheid om zelf te kiezen waar en waarmee 

zij spelen. 

 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de relaties tussen de 

verschillende onderdelen.  
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1.3 Visie 

Een leeromgeving is vooral een plek waar de heelheid van het leven centraal staat. 

Het behalen van een goede kwalificatie is absoluut belangrijk, maar het leren omvat 

veel meer dan dat. Novi Mundi is een plek waar een leerling niet alleen de uiterlijke 

wereld, de wereld van de kennis, maar ook zijn eigen denken en eigen gedrag mag 

onderzoeken om een compleet mens te worden. Onze leerlingen maken steeds fases 

van groei en ontwikkeling door waarbij ze passende keuzes kunnen maken. Door 

vaste vakken te combineren met eigen keuzes in de bouwstenen ontstaat voor elk 

kind een eigen weg.  

 

Leren is een paradox: als je alles voorschrijft komt een kind niet tot leren en inzicht, 

maar als je het helemaal vrij laat ook niet. Wij kiezen voor de gulden middenweg.  

 

1.4 Kernwaarden 

Onze kernwaarden geven invulling aan onze ziens- en werkwijze.  Het zijn geen 

dogma’s, maar meer een kompas om steeds weer richting te geven en houvast te 

bieden aan de vrijheid die we bieden in het leren / leerproces.  

 

➢ Zelfstandigheid en Eigenaarschap. Leer mij het zelf te doen. 

➢ Vrijheid, we zijn als mens vrij om keuzes te maken vanuit vrijheid. 

➢ Gelijkwaardigheid en verscheidenheid. Beide hebben hun rol.  

➢ Welzijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam.  

➢ Samen leren en creëren (onder andere door ouderparticipatie). 

➢ Vertrekken vanuit heelheid, het leven is een geheel. 

➢ Veiligheid. Sociale en emotionele veiligheid is belangrijk. 

➢ Balans. In alles. Denken/doen, zelf/samen, leren/spelen etc. 
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1.5 Uitgangspunten 

Kenmerkend voor onze leeromgeving is… 

 

✓ Ouderparticipatie 

De balans tussen docent en ouder. Binnen Novi Mundi hebben ouders een 

actieve rol in het leerproces van hun kind. In het hoofdomein nemen de 

begeleiders het voortouw, bij de bouwstenen hebben ouders en kinderen de 

regie over wat er wordt geleerd. Dit betekent dat ouders meer de 

verantwoordelijkheid hebben en houden over het leerproces van hun 

kind(eren). 

 

✓ Thuis of op Novi Mundi 

Leren gebeurt overal en we zijn ons bewust van de bewezen kracht van 

thuisonderwijs en die van schoolonderwijs. Binnen Novi Mundi benutten we 

in samenwerking met ouders zowel mogelijk de voordelen van thuisles en 

leren in de leeromgeving.  

 

✓ Het drievoudige doel 

Binnen Novi Mundi is het ene doel niet hoger dan het andere doel. We 

hanteren een evenwicht tussen idealisme, realisme en de situatie. In de 

praktijk zie je dit terug komen in onze aanpak: we doen alles zoveel mogelijk 

met hart, hoofd en handen.  

 

✓ Klassieke versus moderne onderwijsvormen 

We kiezen voor onderdelen uit het vernieuwings-onderwijs (zoals 

montessori), maar ook voor de door de eeuwen heen beproefde onderdelen 

uit het klassieke onderwijs (trivium en liberal arts methode). 

 

✓ Curriculum en talentontwikkeling 

Als je een kind alles zelf laat ontdekken zal het nooit weten wat er allemaal te 

ontdekken en te leren valt. Als je een kind een beproefd curriculum laat 

volgen, zal het uiteindelijk nooit zijn eigen talent en kracht ontwikkelen om 

ooit iets met al het geleerde te doen voor zichzelf of de wereld. Binnen Novi 

Mundi balanceren we tussen de bovenstaande uitersten met een kern 
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curriculum en een open onderdeel dat per leerling wordt ingevuld op basis 

van (talent)ontwikkeling en behoefte. Dit zijn de bouwstenen. 

✓ Leraar en leerling: Ieder mens kan zelfstandig ontdekkend leren, maar om 

jezelf helemaal te ontwikkelen heb je de hulp van begeleiders nodig. De 

begeleiders bij Novi Mundi zijn nauw betrokken bij het ontdekkend leren van 

onze kinderen, maar niet in een poging om dat wat zij weten in de geest van 

de kinderen stoppen. 

 

Heelheid 

Een leeromgeving is vooral een plek waar de heelheid van het leven centraal staat. 

Een goede kwalificatie halen, is absoluut belangrijk, maar leren omvat veel meer dan 

dat. Het kind kiest uiteindelijk wat hij belangrijk vindt: zichzelf worden, zijn dromen 

najagen en/of het halen van diploma's. Bij Novi Mundi kun je hier allemaal voor 

kiezen.  

 

Ontdekken 

Novi Mundi is de plek waar de leerling niet alleen de uiterlijke wereld, de wereld van 

de kennis, maar ook het eigen denken en het eigen gedrag onderzoekt om een 

compleet mens te worden. Hierbij zijn zowel de meer cognitieve vakken als 

Nederlands en wiskunde belangrijk als ook de meer creatieve en kunstzinnige vakken. 

Maar om als leeromgeving echt in te zetten op gezonde zelfstandige kinderen, bestaat 

een groot deel van het curriculum uit vormen van leer- en levenskunst. Leren is vooral 

jezelf ontwikkelen en je horizon verbreden. Er is dan ook voldoende ruimte om ook 

zelf te ontdekken, dieper op eigen interesses in te gaan en met je begeleider daar de 

passende leerstof bij te betrekken. 

 

Gelijkwaardigheid 

We vertrekken vanuit gelijkwaardigheid en het besef dat niemand superieur is aan de 

ander. We leggen geen nadruk op het behalen van doelen of het toetsen van kennis. 

We doorleven de processen en oogsten wat we hebben gezaaid. Hier hoeft niet 

steeds druk of spanning op te staan, leren gaat het beste als je er plezier aan beleeft. 

Soms moet je hiervoor een beetje doorzetten, dat hoort erbij. Maar ook hier is balans 

de sleutel; zonder plezier geen leren.  
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2. Onze methode 

 

2.1 Ervaringsgericht leren 

Novi Mundi biedt een rijk pallet aan leerervaringen aan. Kinderen mogen hun eigen 

weg volgen en zelf ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt. Zoals eerder al gezegd, 

schrijven we dan ook niet precies voor hoe het moet, maar we laten het ook niet 

helemààl open. Voor kinderen blijft het belangrijk dat zij een bepaalde mate van 

veiligheid blijven ervaren in hun ontwikkeling.  

 

"Moeten basisschoolkinderen alle hoofdsteden kennen?”  Misschien niet, en moeten 

ze misschien vooral weten waar ze dit kunnen vinden.  

“Moeten kinderen alle feiten en jaartallen uit het hoofd kennen?” Misschien niet, 

maar het zou toch vreemd zijn als kinderen van twaalf jaar geen idee hebben waar en 

wanneer de tweede wereldoorlog zich afspeelde.  

 

Onderwijs is niet simpelweg de overdracht van kennis, maar het is ook niet géén 

overdracht van kennis. Goed onderwijs begeeft zich in een spanningsveld van weten 

en (nog) niet weten, van overdragen en overlaten, van initiatief nemen en autonomie 

verlenen. Binnen onze methode brengen we de sterke elementen van verschillende 

onderwijsvormen samen. 

 

2.2 Ontwikkelgericht Onderwijs 

Ontwikkelgericht Onderwijs (OGO) is gericht op de kwaliteit van de interactie tussen 

het kind en zijn of haar omgeving. Het biedt een alternatief voor leerkracht-gestuurde 

en kind-volgende benaderingen. OGO gaat uit van een holistisch mensbeeld, heeft 

zich bewezen in de praktijk en heeft ook een wetenschappelijke basis. We stimuleren 

kinderen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. De begeleider sluit 

aan bij de interesse van het kind en probeert het kind ook altijd een stapje verder te 

brengen in zijn of haar ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het kind nieuwe handelingen 

te leren. Ervaringsgericht onderwijs richt zich op een hoog welbevinden en een hoge 

betrokkenheid van alle betrokkenen die actief zijn in deze leerprocessen. Ons 

onderwijs gaat uit van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. De gedachte 

daarachter is dat kinderen een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken 

werken en met plezier naar school gaan. Ervaringsgericht onderwijs houdt zich niet 

https://wij-leren.nl/ervaringsgericht-onderwijs-ego.php


 

 

 

15 

zozeer bezig met het eindproduct, maar veel meer met het proces dat zich afspeelt in 

de kinderen en in de groep. Delen uit het ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijs 

komen daarom terug binnen het onderwijs van Novi Mundi.  

 

2.3 Vrije school en Waldorf onderwijs 

Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. Op een vrijeschool worden kinderen 

geholpen om die talenten te vinden en verder te ontwikkelen. De vrijeschool is 

gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner, de grondlegger van 

de ‘Waldorfschool’, zoals de vrijeschool in het buitenland heet. De naam ‘vrijeschool’ 

betekent niet dat kinderen zelf bepalen wat zij willen leren, maar dat elk kind vrij is in 

zijn of haar keuze om dingen te leren. Onderwijzen is ook opvoeden, dat is het 

uitgangspunt van de vrijeschool. Het gaat niet alleen om leren rekenen en schrijven, 

maar ook om de persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen individueel, maar ook in relatie 

tot de sociale gemeenschap. De kern van het vrijeschoolonderwijs is dat er rekening 

wordt gehouden met de ontwikkelfase van het kind. Delen uit het vrijeschool 

onderwijs komen terug binnen Novi Mundi en is verweven in alle vier de onderdelen.  

 

2.4 De klassieke aanpak 

De Klassieke methode leent de wijsheid van beproefde onderwijspraktijken die zo ver 

teruggaan als het oude Griekenland en Rome. We gebruiken "Toegepast Trivium". Dat 

betekent dat we in de eerste jaren meer de nadruk leggen op hoe te leren voordat we 

de diepte in gaan over wat er te leren is. De vakgebieden worden zoveel mogelijk 

verweven in een chronologisch leerplan; leerlingen bestuderen de verschillende 

vakgebieden vanuit historisch perspectief. Dit is een beproefde onderwijsstijl die al 

honderden jaren op verschillende manieren wordt gebruikt. Een groot voordeel is dat 

kinderen veel beter logisch, kritisch en out-of-the-box kunnen denken in plaats van 

alleen onthouden en terug geven wat ze gememoriseerd hebben. Een aanpak die vaak 

meer gebruikelijk is in de meeste openbare scholen. Ook zetten we het mentoraat in 

als onderdeel uit de klassieke aanpak die goed werkt. Structuur geeft paradoxaal soms 

ook meer vrijheid. Deze aanpak komt vooral terug in de 3 hoofddomeinen binnen 

Novi Mundi. 
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2.5 Natuur educatie  

De natuur biedt eindeloze mogelijkheden om te leren. Heb je wel eens gezien hoe 

logisch en symmetrisch een bloem is? Waar komt melk en yoghurt vandaan, hoe 

maak je boter? Leren in de context van de natuur heet natuuronderwijs. 

Natuuronderwijs is waar leren plaatsvindt in de context van de natuur. Er zijn vele 

manieren om dit goed te doen. In onze leerpaden staat de natuur centraal in het 

curriculum, is er dagelijks tijd voor buiten gedurende het schooljaar, en betrekken de 

begelieders de natuur bij hun lessen. Ons programma, dat open staat voor de natuur, 

vervaagt de grenzen tussen de binnen- en buitenruimte, de buitentijd is uitgebreid en 

vaak de eerste activiteit van de dag, natuurlijke materialen zijn overal in de 

binnenruimte te vinden, en activiteiten zijn gebaseerd op seizoensgebonden 

gebeurtenissen. Natuureducatie zit verweven in alle vier de stromen van ons 

onderwijs.     

 

2.6  Leer- en levenskunst 

In leer- en levensvaardigheid gaat het om het aanleren en werken met methodes, 

praktijken, ervaringen, inzichten en technieken om te komen tot leren. Het zijn de 

tools om de vakken beter te begrijpen, beheersen en beleven. In de eerste jaren ligt 

de nadruk meer op het leren van feiten, het memoriseren gaat op deze leeftijd 

makkelijk. Het draait dan om het vergaren van basale kennis.  In de middenbouw gaan 

we meer analyseren en leren we de onderwerpen op een dieper niveau: wat, wie, 

waar, waarom. Hier leren we meer intellectuele en studievaardigheden aan; hoe te 

leren. Dus niet wanneer een historisch evenement plaatsvond, maar waarom en zelf 

tot conclusies komen. In de hogere jaren gaan we meer aan de slag met de 

expressieve kant, jezelf goed en overtuigend uitdrukken en kennis jezelf meer eigen 

maken. We hebben er dan een lange tijd van leren op zitten, nu is het moment om 

alle verbanden en eenheid tussen de onderwerpen te zien en ervaren. Alle 

onderwerpen, vakken en ervaringen worden weer een geheel. Door steeds opnieuw 

te leren, te begrijpen en kennis toe te passen wordt het meer eigen, en ontdek je ook 

je eigen talent, richting en mogelijkheden. Je benut dan je menselijke potentie. We 

leren namelijk niet om het te vergeten. We leren liever minder, maar met een 

integraal begrip. We bouwen voort op de middenbouw, maar gaan nu naar een 

integraal begrip en leggen een verband tussen denken en leren, de vakken en de 

integratie daarvan. In dit onderdeel is ook steeds ruimte voor het ontwikkelen van 
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zelfstandigheid, levenskunst en voorzien in levensonderhoud, in de ruimste zin van 

het woord.    

 

2.7 Voeding en beweging  

Voeding en beweging maken niet voor niets deel uit van leer- en levensvaardigheden. 

Want kun je leren als jouw lichaam niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt? Het 

antwoord daarop is nee. In de laatste jaren is velen malen wetenschappelijk 

aangetoond dat een lichaam die continu in suikerdips terecht komt niet goed 

functioneert. Ook de hersenen krijgen dan te weinig goede brandstof en energie. 

 

Daarom willen we kinderen leren dat de juiste voeding en beweging ervoor zorgt dat 

het lichaam gezond blijft. Dit doen we binnen Novi Mundi op twee manieren die thuis 

ook goed te integreren zijn. De lunch wordt verzorgd en bestaat uit een salade en 

soep.  Door de dag heen worden bewegingsoefeningen gedaan. Zo worden het 

lichaam en de hersenen in staat gesteld om beter geconcentreerd te blijven. Na een 

uur zitten, loopt deze capaciteit al achteruit, vandaar dat wij veel 

bewegingsmomenten inplannen. 

Wij gaan ervan uit dat kinderen ook in hun vrije tijd bewegen en sporten. 

 

2.8 Onderwijs aan huis 

In het onderwijsmodel van Novi Mundi maken we gebruik van werkwijzen uit het 

thuisonderwijs; dit geldt voor het niet-kerndeel van ons onderwijs. De afgelopen jaren 

hebben ouders en leerlingen als gevolg van de lockdown noodgedwongen kennis 

gemaakt met de voor- en nadelen van thuis leren. In Nederland wordt thuisonderwijs 

bijna onmogelijk gemaakt, maar in veel landen is het een beproefde werkwijze met 

veel voordelen voor ouder en kind en bijzonder goede resultaten. Novi Mundi maakt 

dan ook gebruik van die voordelen. Denk hierbij aan: meer rust in het gezin, meer 

mogelijkheden om specifieke vakken te leren en meer ruimte om bepaalde 

familieberoepen/talenten onderdeel van het leerpad te maken. We willen 

benadrukken dat we niet van ouders vragen zelf het leren thuis te organiseren. We 

creëren een balans waarbij sommige bouwstenen ook thuis of op locatie van keuze 

kunnen worden gevolgd.  

 



 

 

 

18 

Met name in de bouwstenen hebben ouders en de leerling(en) veel ruimte om zelf 

hun leerpad vorm te geven. Dit gebeurt in afstemming met Novi Mundi. We maken 

gebruik van de mogelijkheden van afstandsonderwijs en onderwijs aan huis. 

 

3. Examens en diploma’s 

3.1 Staatexamens 

Elk kind kan staatsexamens maken op zijn of haar niveau. Veel kinderen op Novi 

Mundi zullen hun leerpad willen afsluiten met een examen. Ook kan een leerling 

ervoor kiezen om per vak uit de bouwstenen examentraining te doen. Omdat Novi 

Mundi stevig investeert in de hoofdomeinen Engels, Nederlands en wiskunde pakken 

kinderen andere vakken eenvoudig op. Kinderen die merken dat ze het staatsexamen 

willen doen, kunnen in de bouwstenen kiezen voor reguliere vakken. 

 

3.2 Toetsingskader 

Kiezen kinderen ervoor om het staatsexamen te doen, dan zal Novi Mundi hen ook 

tussendoor monitoren op het niveau van hun werk. Reguliere scholen toetsen vaak 

tussendoor. Over toetsen valt een heleboel te zeggen en vinden, maar daar gaan we 

hier niet op in. Binnen Novi Mundi kiezen we ervoor om een leerling intensief te 

volgen en te bespreken, maar we zien dat het algemeen toetsen niet leidt tot een 

prettige leeromgeving. De meeste leerlingen zullen staatsexamens willen doen. Voor 

hen is er een apart toetsingskader om tussendoor te toetsen op niveau en voortgang.  

 

3.3 Vakkenpakket 

Voor het examen zijn natuurlijk meer vakken nodig dan de drie uit het hoofddomein 

van Novi Mundi. Een leerling op Novi Mundi begint op tijd zijn vakkenpakket uit te 

breiden met de vakken van zijn of haar keuze (zoals aardrijkskunde, economie of 

latijn). Hierdoor kan hij een volwaardig Nederlands diploma behalen op de bekende 

niveaus (vmbo/havo/vwo) en doorstromen naar het (inter)nationale 

vervolgonderwijs. 
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4. Instromen vanaf regulier onderwijs 

4.1 Structuur 

Voor veel leerlingen en ouders zal Novi Mundi even wennen zijn. Het leren gaat 

binnen Novi Mundi anders dan een kind gewend is. Op het eerste oog lijkt het erop 

dat er veel structuur en houvast ontbreekt. Maar vergis je niet: veel structuur op een 

reguliere school staat in dienst van het schoolproces. En niet van het leerproces. 

Binnen Novi Mundi staat de leerling en het leren centraal en er is wel degelijk veel 

structuur (ons onderwijs is deels gestoeld op de klassiek aanpak, zie “onze methode”). 

Dat betekent natuurlijk ook dat we juist veel structuur en houvast bieden om dit 

mogelijk te maken. Zo wordt er dagelijks met kinderen gepland, wordt de voortgang 

gevolgd en verloopt elke dag volgens vaste ritmes en indeling. 

 

4.2 Planning en Voortgang 

Elke dag maken we op Novi Mundi een planning wat er die dag gaat gebeuren. Dit 

doen we voor elke leerling. Elke leerling bepaalt op basis van zijn leerpad wat hij die 

dag gaat doen. De begeleider van Novi Mundi helpt de leerling met zijn planning voor 

een zo goed mogelijke dagindeling. Aan het einde van elke dag reflecteren de 

begeleider en de leerling op de dag. Op deze manier is er iedere dag een bepaalde 

mate van vrijheid en ruimte voor eigen keuzes én er is ook voldoende steun en 

structuur zodat de leerling niet overweldigd raakt in ons onderwijs.  

 

4.3 Samenstellen 

We kiezen bewust voor de belangrijkste vakken omdat die de weg naar veel andere 

kennisdomeinen openbreken en ook de weg naar staatsexamens wijd open houden. 

We verplichten niet heel veel vakken om zo vrijheid te laten op basis van behoefte 

van ouder en leerling. Sommige kinderen kiezen voor een natuurrichting en kiezen 

daar de bouwstenen en vakken bij. Andere leerlingen volgen een meer regulier 

vakkenpakket die leraar en leerling samenstellen uit de bouwstenen. Vanuit onze 

kernwaarden zetten we de leerling en de vrijheid centraal. Op die manier kun je de 

vrijheid van Novi Mundi dus ook combineren met het behalen van een regulier 

diploma. Maar je kunt ook in verschillende jaren andere accenten leggen. In de eerste 

jaren richt je je meer op de ontwikkeling van je interesses, en in de latere jaren kies je 

voor de afronding van een staatsexamen of een buitenlands diploma.  
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5. Organisatie van het onderwijs 

5.1  De organisatie 

Novi Mundi heeft twee mogelijkheden voor leerlingen om te starten op Novi Mundi: 

Novi Mundi B3 of Novi Mundi Leeromgeving. Deze twee mogelijkheden verhouden 

zich elk anders tot de leerplicht in Nederland. 

 

Novi Mundi B3 

Novi Mundi B3 is een staatsvrije school. Dit houdt in dat we onder beperkt toezicht 

van de overheid staan. De inspectie houdt vooral toezicht op de kwaliteit van ons 

onderwijs. Eén van de vereisten is dat kinderen de kerndoelen krijgen aangeleerd. 

Deze kerndoelen zijn voor alle scholen in het onderwijs gelijk. Onze leerpaden zijn dan 

ook zo ingericht dat deze dekkend zijn voor alle kerndoelen. Aan het einde van de 

onderbouw kunnen onze leerlingen ten aanzien van bijvoorbeeld lezen, rekenen en 

schrijven evenveel als kinderen van een reguliere basisschool. 

 

Novi Mundi Leeromgeving 

Kinderen die nog niet eerder deel namen aan het Nederlandse onderwijs kunnen zich 

inschrijven voor de Novi Mundi Leeromgeving. Hierdoor ontstaan een aantal 

vrijheden die ouders en kinderen het recht geven hun leeromgeving nog meer zelf 

vorm te geven. Novi Mundi laat het aan de ouders of ze gebruik willen maken van 

deze mogelijkheid.  

 

5.2  Het schoolteam 

Op dit moment zijn we het schoolteam aan het vormgeven. We hebben intussen al 

veel fijne docenten in ons netwerk die gaan participeren in Novi Mundi. Naast docent-

begeleiders, zetten ouders en vrijwilligers zich samen in om een mooie leeromgeving 

neer te zetten voor de kinderen.  

 

Binnen Novi Mundi werken we met een bestuur en een vast docententeam.  

De twee leden van het bestuur zijn Joris Blankers en Suzanne Odijk-Carree.  

Kirsten van der Wal is schoolleider en gekwalificeerd docent voor de basisschool. 

Sonja Slingerland ondersteunt de dagelijkse schoolleiding. Verder hebben we een 

aantal werkgroepen en commissies om de school op onderwijskundig en 
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organisatorisch vlak te runnen. Een grote groep ouders, aangevuld met docenten en 

adviseurs nemen deel aan deze commissies en werkgroepen.  

 

Het team van Novi Mundi groeit nog elke dag en we zijn dankbaar dat er al heel veel 

betrokken mensen met hart en kwaliteiten voor goed onderwijs zich aan ons willen 

verbinden.  

 

Ons team bestaat uit een aantal gekwalificeerde (onderwijs)begeleiders. Dagelijks is 

er minimaal één begeleider aanwezig. Elke dag zijn er twee extra begeleiders die 

ondersteunen bij alle activiteiten, gesprekken met kinderen, lessen en het begeleiden 

van de kinderen. Deze begeleiders kunnen bestaan uit vrijwilligers en ouders van Novi 

Mundi.  

 

Naast deze vaste groep zijn er regelmatig ook andere begeleiders die onze kinderen 

‘lesgeven’ op uiteenlopende gebieden. Denk hierbij ook aan ouders die hun expertise 

overbrengen van hun vakgebied of hobby. 

 

5.3 Betaalde versus vrijwillige basis 

De (gekwalificeerde) begeleiders van Novi Mundi werken tegen betaling iedere dag 

voor onze leeromgeving. De overige krachten binnen Novi Mundi werken 

professioneel en gecommitteerd, maar wel op vrijwillige basis. 

 

5.4  Huisvesting 

Novi Mundi gaat zich vestigen middenin de bossen van Leersum op het landgoed  

De Ginkel. Het adres en routebeschrijving vind je op onze website. 
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5.5 Organisatie Novi Mundi in de startfase 

Novi Mundi gaat als nieuwe school van start na de voorjaarsvakantie, 7 maart 2022. 

Een nieuwe school is best spannend voor iedereen. Geen zorgen: we gaan met elkaar 

goed voorbereid op reis. We hebben veel geleerd van eerdere initiatieven en worden 

ondersteund door specialisten binnen en buiten het onderwijs die ervaring hebben 

met het starten en runnen van een school of bedrijf. Ook hebben we ervoor gekozen 

met ervaren en goede docenten te werken zodat ook het onderwijs vanaf het begin 

goed in elkaar zit. Samen met een grote schare aan betrokken ouders, bouwen we 

aan het steeds verbeteren van ons onderwijs. Door ook gebruik te maken van elkaars 

kwaliteiten willen wij doorlopend bouwen aan een professionele cultuur waarin leren 

van en met elkaar centraal staat.  

 

5.6 Groepssamenstelling 

Wij streven ernaar om een vakoverstijgend en groepsdoorbrekende leeromgeving aan 

te bieden, passend bij de ontwikkeling van het individuele kind. Dit betekent dat 

kinderen gezamenlijke lessen volgen en er gedifferentieerd kan worden op 

ontwikkelingsniveau. Binnen Novi Mundi wordt er onderscheid gemaakt in de 

onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  

 

De groepen zijn dus niet traditioneel ingedeeld op leeftijd in homogene groepen. 

Sommige activiteiten en lessen worden toegespitst op een bepaalde leeftijdsgroep. 

De overige lessen zijn voor alle kinderen te volgen. Dit houdt in dat kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 21 jaar naast elkaar lessen kunnen volgen. Denk hierbij aan 

tuinieren, yoga of creatieve vakken.  

 

5.7 Leren voor kleuters 

Kleuters leren door te spelen en te ontdekken. Ze hebben behoefte aan ruimte en 

veiligheid om de wereld te ontdekken op hun eigen tempo. De begeleider heeft hier 

een ondersteunende, stimulerende en begeleidende rol in. We volgen het kind, 

verwonderen ons over zijn ontdekkingen en breiden zijn wereld uit met nieuwe 

informatie. Ons bovenwijs is zo ingericht (inhoud, didactiek en organisatie) dat eigen 

initiatieven en spontane ontwikkelingsprocessen gestimuleerd kunnen worden. Zo 

leert een kind zijn talenten ontdekken. 
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De mate van betrokkenheid bepaalt de kwaliteit van het spel en is dus een belangrijk 

uitgangspunt. Wanneer de betrokkenheid van een kind hoog is, komt het echt tot 

leren op zijn/haar hoogste niveau.  

 

5.8 Leren in de onderbouw en bovenbouw 

In de onderbouw (4 t/m 13 jaar) bieden we het lesprogramma volgens een bepaalde 

structuur aan. In samenwerking met de kinderen kijken we wat een wenselijk 

weekprogramma is waar we samen aan werken. Er blijft altijd ruimte in het 

programma voor onvoorziene omstandigheden of pareltjes zoals een flinke 

sneeuwbui. Dan gaan we natuurlijk spontaan naar buiten! 

 

De kinderen werken elke week aan minimaal één van de leeronderdelen: taal, 

rekenen, voeding en beweging. Daarnaast kiezen de kinderen zelf bouwstenen voor 

hun programma. Zij mogen hiervoor zelf ideeën aandragen. De begeleider 

ondersteunt de kinderen hierin en faciliteert samen met de ouderbegeleiders de 

activiteiten. 

 

In de bovenbouw (14 t/m 21 jaar) worden kinderen zelf eigenaar van hun leerproces. 

De kinderen kiezen naast het hoofddomein de bouwstenen waarvoor zij zich 

interesseren. Samen met de ouders wordt een samenhangend weekprogramma 

gecreëerd. 

 

Wil een kind Novi Mundi afsluiten met een diploma (bijvoorbeeld VMBO-TL/ 

HAVO/VWO), dan kan hij of zij het staatsexamen doen.  

Om op tijd de aanvraag van het examen te kunnen regelen, moeten de ouders en het 

kind deze wens tijdig aangeven (in ieder geval voor december).  

 

Vooral voor de bovenbouw werken wij samen en zoeken de samenwerking en 

verbinding op met andere educatie-initiatieven. Op die manier vinden we de 

aansluiting voor leerlingen met leeftijdsgenoten. Op het onderwijskundige vlak biedt 

het de mogelijkheid om specifieke vakken met vakdocenten te kunnen aanbieden 

zoals Latijn, Frans, Duits, maar wellicht ook op het gebied van kunst en theater.  
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Deel II. 

 

Praktische informatie  
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6. Dagritme 

6.1 Schooltijden 

We werken met een continurooster, de tijden zijn als volgt:  

 

 Tijd 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 09.00 uur – 15.30 uur 

Vrijdag Vrij 

 

6.2 Dagindeling 

De dagindeling volgt de onderstaande timing: 

 

 Tijd 

Brengen 08.30 –  9.00 uur 

Ochtendkring/planning voor de dag 09.00 – 09.30 uur 

Zelfgemaakte Lunch 12.15 – 13.00 uur 

Middagkring/afsluiting/leermoment-planning 15.00 – 15.30 uur 

Halen 15.30 – 16.00 uur 

 

De kinderen worden tussen 8.30 – 9.00 uur gebracht en tussen  

15.30 - 16.00 uur opgehaald. 

 

Wanneer ouders willen praten met de begeleiders kan dit in principe in de 

ophaaltijd. Wanneer je dit wilt, kom dan helemaal aan het begin van de ophaaltijd. Dit 

is het meest efficiënt voor de begeleiders.  

 

6.3 Te laat 

Ben je te laat, bel Novi Mundi dan even om te laten weten dat je onderweg bent. We 

vragen je om rustig binnen te komen en aan te sluiten bij de activiteiten.  
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6.4 Ziek 

Is een kind ziek, bel dan voor 8.30 uur ’s ochtends op het bekende telefoonnummer. Is 

een begeleider ziek of onverwacht verhinderd, dan zoekt Novi Mundi zo snel mogelijk 

naar een passende oplossing. Wordt een kind ziek tijdens schooltijd, dan wordt eerst 

contact opgenomen met de ouders.  

 

6.5 Eten en drinken op Novi Mundi 

De kinderen hebben 2 eetmomenten op de dag; in de ochtend een stuk fruit met 

bijvoorbeeld nootjes (meegenomen van thuis) en een warme lunch die bereid wordt 

op Novi Mundi.  

 

Samen eten en eten bereiden, verbindt. De eetmomenten doen we daarom 

gezamenlijk. Dit geeft een moment van rust op de dag waarin we zorgen voor ons 

lichaam. Elke dag bereiden een aantal kinderen de lunch voor de rest van de groep. 

Dit gebeurt onder begeleiding van een begeleider/vrijwilliger. We eten gevarieerd en 

voedzaam, biologisch en suikerarm. Voor kinderen met speciale dieetwensen kunnen 

wij tot een bepaalde hoogte het eten aanpassen. We kijken in overleg wat mogelijk is.  

We zorgen ervoor dat kinderen zelf kunnen opscheppen en daarmee alles zelf kunnen 

kiezen en proeven. Kinderen kunnen op deze manier zelf bepalen hoeveel en wat ze 

willen eten.  

 

6.6 Lesprogramma en planning 

Op de vrijdagmiddag presenteert de begeleider op een schoolbord de lessen die 

gedurende de daarop volgende week worden gegeven. Hier is voor iedereen te zien 

op welk tijdstip bepaalde lessen en activiteiten worden aangeboden. Aan de hand van 

dit lesprogramma op het bord en de eigen wensen, stellen alle kinderen op 

vrijdagmiddag hun weekprogramma op. Sommige bouwstenen zijn al ingepland voor 

een langere periode. Vanzelfsprekend wordt dit meegenomen. Jongere kinderen 

krijgen hier hulp bij; kinderen die het zelf kunnen indelen, doen dit zelfstandig. Het 

weekprogramma van elk kind hangt op het prikbord. Op alle volgende dagen gaan de 

kinderen na de kring direct aan de slag volgens hun programma. 

 



 

 

 

27 

6.7 Telefoon- computergebruik 

Novi Mundi wil de schermtijd van kinderen op school zoveel mogelijk beperken. 

Daarnaast beseffen wij ons dat dit in een belangrijk onderdeel is geworden in het 

dagelijks leven van veel mensen en dus ook van onze kinderen. Docentbegeleiders en 

ouders hebben gezamenlijk afspraken over de balans tussen de effectieve inzet van 

beeldschermen en het behoud van rust en aandacht van onze docenten en leerlingen. 

Verder vragen we van kinderen onder de 14 jaar om géén mobiele telefoon mee naar 

school te nemen. Dit verstoort vaak het leerproces en de aandacht voor school. 

Kinderen vanaf 14 jaar die een eigen mobiele telefoon mee hebben, vragen we om 

deze op stil te laten en alleen te gebruiken om momenten dat hiervoor ingetekend is.  

 

6.8 Festiviteiten 

Op Novi Mundi vieren we diverse jaarfeesten als ijkpunten in het jaar. Door het 

meebeleven van het ritme van de jaarfeesten krijgt het jaar contour. Het is niet 

slechts het voortschrijden van de tijd, maar een beweging die aan het jaar zin en 

inhoud geeft. Sommige feesten worden gevierd in de klas, andere met de hele school. 

Ieder jaarfeest heeft zijn eigen karakter. Bij feesten die we vieren kun je denken aan 

Kerstmis, Sint Maarten en Sint Nicolaas maar soms ook minder bekende feesten uit 

andere culturen.  

 

6.9 Schoolreisjes/uitstapjes 

Op Novi Mundi zijn er uitstapjes, een schoolreisje en culturele activiteiten die passen 

bij zowel de bouwstenen die gevolgd worden als de leeftijd van de kinderen. 
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6.10 Vakanties en feestdagen 

Voor onze schoolvakanties houden wij de vakanties aan voor de regio Midden-

Nederland. 

 

Vakanties en vrije dagen 2022  

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 15 en 18 april 2022 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaartsdag  26 mei 2022 

2e Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023 

 

6.11 Studiedagen 

Als daar behoefte aan is, kunnen we gedurende het jaar studiedagen voor docenten 

en begeleiders inplannen. Vanzelfsprekend infomeren we ouders en leerlingen daar 

op tijd over.  
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7. Ondersteuning voor kinderen 

7.1 Aanvraag voor nieuwe kinderen  

Kennismaking 

Ouders en kinderen kunnen via de website het aanvraagformulier versturen.  

Na ontvangst ontvangst van een tweetal vragenlijsten volgt er een 

kennismakingsgesprek met de ouders en het kind en wordt er een rondleiding 

gegeven op de locatie. We bespreken met elkaar de mogelijkheden en met welke 

motivatie het kind en de ouders voor ons concept kiezen. Verloopt dit gesprek positief 

voor alle partijen, dan is het kind welkom om een week proef te komen draaien op 

Novi Mundi.  

 

Kennismakingsperiode 

Gedurende één week komt uw kind meedraaien op Novi Mundi. Gaat het om een 

kleuter dan kunnen we de dagen inkorten tot een halve dag, indien gewenst.  

We hechten waarde aan het leren kennen van elkaar en om met elkaar aan te voelen 

of dit de juiste plek is voor je kind.  

 

Na deze kennismakingsweek evalueren we met het kind, de ouders en de begeleiders 

hoe alle partijen de week hebben ervaren. Het is belangrijk dat iedereen een ‘ja’ voelt 

en dat er vertrouwen is vanuit alle partijen dat het kind zich hier op een juiste wijze 

zal ontwikkelen. Zijn er geen bezwaren dan kan het kind in principe direct starten op 

Novi Mundi.  

 

Mochten er zwaarwegende factoren zijn waardoor er getwijfeld wordt of zelfs een 

‘nee’ ervaren wordt, zal dit onderbouwd worden door de betrokkenen. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn in het geval dat een kind ongemotiveerd is om in te stappen in ons 

leerproces.  

 

Het is belangrijk om je kind nog niet uit te schrijven bij de vorige school voordat de 

officiële inschrijving bij Novi Mundi ingaat.  
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7.2 Het monitoren van leren, ontwikkelen en voortgang 

Novi Mundi biedt kinderen leerstof aan op verschillende niveaus, afhankelijk van de 

leerstijl en het vermogen van individuele kinderen. Kinderen die de leerstof snel 

opnemen, worden extra uitgedaagd. Kinderen die moeite hebben met de stof, krijgen 

extra begeleiding.  

 

We stimuleren zelfstandigheid en eigenaarschap binnen het leerproces van ieder kind. 

De ouders en het kind zitten zelf aan het roer van het leerproces en maken in overleg 

met de begeleider elke week een weekplanning. Door het zelfstandig plannen en 

uitvoeren van een taak kan het kind de snelheid van zijn of haar eigen leerproces 

sturen. Tegelijkertijd kan de begeleider extra begeleiding bieden aan een kind die 

vastloopt bij het uitvoeren van zijn of haar taak. Dit alles monitoren wij met een 

volgsysteem. In de praktijk betekent het dat wanneer een kind ergens goed in is, hij of 

zij niet hoeft te wachten op de rest. Als een kind iets moeilijk vindt, heeft de 

begeleider meer tijd ter beschikking.  

 

Portfolio 

We gebruiken een portfolio om onze eigen leerlijnen, zelfleiderschap, vriendschap en 

gemeenschap, te monitoren. Ook conflictbemiddeling en spel zijn ontwikkelgebieden 

die we volgen. Als de kinderen ouder zijn, kan dit op elk gewenste manier worden 

bijgehouden, of dit nu in taal, tekening of mindmappen is. 

 

Leerling-Volg-Systeem 

Bij aanvang op Novi Mundi wordt de beginsituatie van het kind vastgelegd vanuit 

waar we vertrekken. Vervolgens wordt er met observaties, gesprekken en opdrachten 

bijgehouden hoe het kind zich ontwikkelt op onder andere sociaal, emotioneel en 

cognitief niveau. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling, letterlijk, zoals een 

leerlingvolgsysteem hoort te zijn.  

De mentor die aan ieder kind is toegewezen monitort de ontwikkeling en bespreekt 

met het kind wat opvalt en waar ontwikkelkansen zitten. Hierop wordt een plan 

geschreven zodat er iets is om op terug te kijken als mentor en kind weer samen 

zitten. 
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Evaluatiegesprekken 

Minimaal vier keer per jaar vinden er evaluatiegesprekken plaats tussen het kind, de 

mentor en de ouders. Binnen deze gesprekken wordt gereflecteerd op de voorgaande 

periode en de leerlijn die is gevolgd. Het kind krijgt zelf een belangrijke rol in dit 

gesprek doordat hij zijn leerproces mag verwoorden (wel leeftijdsafhankelijk 

natuurlijk). We oogsten wat we gezaaid hebben en kijken naar de opbrengst.  

 

7.3 Rol van Begeleiders 

De begeleiders hebben als taak om kinderen een veilige omgeving te bieden waar zij 

tot ontwikkeling kunnen komen. Verder zorgen zij voor de juiste omstandigheden 

waarin de volgende ontwikkelgebieden de ruimte krijgen: 

• de emotionele ontwikkeling en het algehele welbevinden; 

• de ontwikkeling van persoonlijke competenties; 

• de ontwikkeling van sociale competenties;  

• interactievaardigheden van het kind; 

• de cognitieve ontwikkeling; 

• denk- en leerstrategieën; 

• motorische vaardigheden. 

 

Mochten er zorgen ontstaan over de ontwikkeling en voortgang van een kind, dan 

gaan de mentor en ouders met elkaar in gesprek. Samen kijken we naar de 

mogelijkheden om bij te sturen. Uiteraard treden we hierbij ook in gesprek met het 

kind, afhankelijk van zijn of haar leeftijd.  

 

7.4 Rol van Ouders 

Binnen Novi Mundi spelen ouders een cruciale rol. Ouders helpen dagelijks om onze 

school draaiende te houden en mee te bouwen aan een fijn leerklimaat voor al onze 

kinderen. Daarnaast zijn ouders medeverantwoordelijk voor het leerproces van hun 

kinderen.  

 

We vragen van ouders om zich een dagdeel (9.00 – 13.00 uur of 12.00 – 16.00 uur ) 

per week beschikbaar te stellen om mee te helpen op de locatie. Afhankelijk van het 

aantal kinderen zal er waarschijnlijk per gezin één ouder per twee weken nodig zijn.  
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7.5 Doorlopende leerlijn 

Op Novi Mundi laten we traditionele groepsindelingen los en werken we met 

onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Kinderen gaan over van ‘de kleuters’ naar 

de onderbouw op het moment dat zij ‘leerrijp’ zijn. Hiervoor hanteren wij een aantal 

criteria waar we spelenderwijs op zullen ‘toetsen’ om te kijken of het kind klaar is 

voor de onderbouw.  

 

De overgang van onderbouw naar bovenbouw gaat in principe op leeftijd, en wel dat 

van 14 jaar. Wij kiezen voor uitgestelde bovenbouw om het kind alle tijd en ruimte te 

geven om een goede basis te leggen voor de bovenbouw. Niet elk kind is op de leeftijd 

van 12 jaar al klaar voor de bovenbouw. Om hier een natuurlijke overgang in te laten 

ontstaan kiezen we voor de leeftijd van 14 jaar.  

 

7.6 Externe ondersteuning 

Heeft een kind meer hulp nodig dan wat wij op dat moment kunnen bieden aan het 

kind, kunnen we extra ondersteuning inschakelen. Een aantal deskundigen heeft zich 

aan Novi Mundi verbonden die mee kunnen denken, adviseren en coachen. De coach 

legt contact met alle partijen rondom het kind en inventariseert wat er nodig is om 

het kind in zijn kracht te zetten en te houden.  

 

Naast het zoeken van ondersteuning in onze eigen kringen, kan er desgewenst ook 

ondersteuning worden gezocht bij externe instanties zoals de GGD, maatschappelijk 

werk of een schoolpsycholoog. Wij zullen deze instanties echter nooit benaderen 

zonder dat ouders en kinderen hier nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven 

of liever nog, zelf de wens hiertoe hebben uitgesproken.  

 

Gezien Novi Mundi een nieuwe en onbekostigde school is, heeft het nog niet de 

mogelijkheden om extra ondersteuning te bekostigen. Samen met de verschillende 

partijen, inclusief het kind, zal Novi Mundi een Persoonlijk Plan (PP) opstellen waarin 

afspraken worden gemaakt en alle gegevens worden opgeslagen. Hier valt te denken 

aan observaties van de mentor en andere begeleiders, notities van externe 

overleggen en informatie vanuit het kind over bijvoorbeeld zijn welbevinden op 

school en thuis. Deze gegevens worden uiteraard AVG-proof bewaard en behandeld.  
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8. Schoolgeld en ouderbijdrage 

8.1 Schoolgeld bij niet-bekostigd onderwijs 

Novi Mundi werkt binnen het kader van een zogenoemde B3-school en maakt geen 

gebruik van overheidssubsidies. Dit is voor nu een bewuste keuze omdat wij de 

vrijheid willen behouden om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Daar 

passen de huidige kaders en regels onvoldoende bij.  

 

We stellen hoge eisen aan onze begeleiders, lesmateriaal en activiteitenaanbod. Dat 

brengt de nodige kosten met zich mee. De hoogte van het schoolgeld wordt verder 

bepaald door de noodzakelijke kosten voor huisvesting, personeelskosten, 

leermiddelen, materialen, verzekeringen en boodschappen. 

 

Gesubsidieerde reguliere scholen worden door de overheid gefinancierd om hun 

onderwijs vorm te kunnen geven. In 2018 was er in het regulier primair onderwijs 

bijvoorbeeld bijna 7.000 euro per jaar per leerling beschikbaar. Dit betekent dat de 

overheid per leerling ruim 550 euro per maand betaalt. Ouders betalen hier dan 

bovenop vaak nog een ouderlijke bijdrage. Reguliere scholen hebben dan al snel 600 

euro per maand per leerling beschikbaar, een bedrag dat particulier nauwelijks op te 

brengen is voor veel ouders.  

 

Novi Mundi moet het dus anders doen. Geen grote budgetten, geen bureaucratie, 

maar heel slim en creatief samenwerken. We werken met een bescheiden budget, 

betrokken docenten en met de inzet van ouders. Samen maken we de Novi Mundi, 

waar iedereen wat te onderwijzen heeft, en iedereen wat te leren heeft.  

 

8.2 Schoolgeld jaargang 2021-2022 

Het schoolgeld voor Novi Mundi voor de eerste maanden tot en met de 

zomervakantie is vastgesteld op 300 euro per leerling per maand. Het schoolgeld 

bedraagt dan 3.600 euro per jaar, per kind. We begrijpen dat ondanks onze 

inspanning het laag te houden, dat dit nog steeds niet voor veel ouders is weggelegd. 

Samen met onze grote groep ouders willen ons inspannen om de kosten betaalbaar te 

houden.  

 


