
 

Bezoek van de coaches aan Niekée Roermond 

 

  

Datum nieuwsbrief: 
Mei 2018 

Nummer 1 Nieuwsbrief Agora 

 

 

 

Interessante informatie: 

 De coaches komen weke-

lijks bij elkaar om de  Ago-

ra afdeling voor te berei-

den.  

 De gesprekken met de 

aannemer zijn begonnen 

om de beoogde werkruim-

te Agora-klaar te maken.  

 Als je heel veel wortels 

eet, word je oranje.  

 

 

 
Annelies  
 
Op donderdag 22 maart maakten wij, het Agora-coachteam van het KWC, 
de verre reis naar het zuiden, om neer te strijken in een hotel in de buurt 
van Niekée in Roermond. De avond stond in het teken van kennismaken 
met elkaar, praktische zaken bespreken, filosoferen en elkaar inspireren 
met onze visies op het Agora onderwijs en het voorbereiden van ons be-
zoek aan Niekée de volgende dag.    
 
De volgende ochtend waren we vroeg uit de veren om ons richting de 
school te begeven. Sommigen van ons waren bekend met het gebouw 
vanwege eerdere bezoeken. Coach Dennis kende het gebouw zelfs al op 
zijn duimpje, omdat hij werkzaam is bij Niekée. Voor coach Jeanne en 
mijzelf was dit het eerste bezoek aan de school. Het gebouw maakte een 
verpletterende indruk op me. Overal waar ik keek zag ik kunst, kleur en 
posters met motiverende teksten. Een inspirerende omgeving die tot de 
verbeelding spreekt, iets wat ook duidelijk terug is te zien in de ruimtes 
waar de Agora-afdeling zich bevindt.  
 
Om 8:00 uur schoven wij aan bij het ochtendoverleg van de coaches, nog 
voor de leerlingen aanwezig waren. Hier kregen wij een goede indruk van 
de onderwerpen die tijdens zo’n overleg aan bod komen en hoe structuur 
wordt gegeven aan zo’n overleg. Dit gaf voor ons een duidelijk beeld van 
de manier waarop overlegtijd effectief ingedeeld kan worden.  
 
 
Dennis  
 
Na het ochtendoverleg kwamen de leerlingen binnendruppelen voor de 
dagstart. Als coaches uit Culemborg zijn we ieder gaan meekijken bij een 
andere dagstart. Ikzelf ben aangesloten bij de coachgroep van Frenzis. 
Daar waar normaal de coach of een leerling de dagstart verzorgt, bleek ik 
een experimentje in te rollen. Leerlingen in deze coachgroep hadden eer-
der aangegeven dat ze seksuele voorlichting wilden krijgen, maar dan wel 
absoluut door iemand anders dan hun eigen coach! Dus zo zat ik te luis-
teren naar een biologie-expert die in een half uurtje pragmatisch, to-the-
point en met humor vertelde over spannende zaken rondom seksualiteit.  
 
Ik was niet alleen onder de indruk van de aandacht, interesse en betrok-
kenheid van de groep, maar vooral van het lef om vragen te stellen en 
daarbij jezelf middels een gevoelig onderwerp kwetsbaar op te stellen in 
je eigen coachgroep.  
 
Na afloop werd door de coach geëvalueerd wat de leerlingen ervan von-
den. 
Wat waren de tips & tops voor de biologie-expert? 
Is het aan te raden deze voorlichting bij alle andere coachgroepen te hou-
den? 
En dan verplicht bij de dagstart, of als vrijwillige inspiratiesessie? 
 
Ik werd er gewoon blij van om te zien hoe makkelijk leerlingen hun me-
ning op tafel legde, deze konden beargumenteren, naar elkaar luisterden 
en het zowel eens als oneens konden zijn om zo gezamenlijk het Agora-
onderwijs vorm te geven. Dit ‘voor-en-door-de-leerlingen’-gevoel is een 
van de redenen dat ik met groeiend enthousiasme uitkijk naar ons eer-
ste jaar Agora aan het KWC Culemborg. Ik heb er echt zin in! 
 
… 

· Bezoek aan 

Niekée 

Roermond 

· Ontmoetings-

avond 15 mei 

· Huidige stand 

van zaken 

aanmeldingen 

· Communicatie  

vanuit de Agora 

afdeling

INHOUD 



 

 

Foto–impressie Agora Niekée Roermond 
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Ontmoetingsavond 15 mei 
 

Op dinsdagavond 15 mei zijn we officieel van start gegaan met de Agora afdeling. Dat wil zeggen: alle ou-
ders en leerlingen gingen “aan de slag”, samen met de coaches en Hans van Heesewijk. Het was een verras-
sende en zeer goed verzorgde openingsavond, waar de positieve energie vanaf spatte. Wij, de coaches, heb-
ben ons aan het publiek voorgesteld aan de hand van een symbolisch voorwerp en een kort filmpje. Vervol-
gens gingen we aan de slag met een leuke slagwerkworkshop onder verrijkende leiding van Peter Elbertse. 
Met 25 djembés, 25 kliko’s, nog een aantal trommels en een berg plastic zakjes wisten we van een hoop 
kabaal een mooi samenspel te maken.  

 

 

 

 

 

 
 

Vervolgens zetten de leerlingen voet aan de grond in de toekomstige Agora ruimte, waar ze hun prachtige 
werkplek-maquettes tentoonstelden. In de tussentijd werden de ouders op de hoogte gesteld van de laatste 
stand van zaken door Hans van Heesewijk. Als afsluiting kwam iedereen bij elkaar bij de tentoonstelling, 
waar leerlingen hun ontwerp konden toelichten en bij elkaar konden kijken.  

Het was een fantastische avond. Wij vonden het erg leuk om kennis te maken en alle mooie en inspirerende 
ontwerpen te zien. De kop is er af en wij kijken erg uit naar het komende Agorajaar! 
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Huidige stand van zaken aanmeldingen 
 
 
Het beoogde aantal leerlingen is ruim gehaald, 55 leerlingen zijn ingeschreven voor de Agora afdeling van het 
KWC. Hiermee is de aanmelding gesloten en vanaf nu zullen leerlingen die worden aangemeld op de wachtlijst 
worden geplaatst. 
In november start de voorlichtingsronde en de mogelijkheid om voor Agora in te schrijven voor het schooljaar 
2019-2020. Deze inschrijfperiode zal in maart 2019 worden gesloten. 

 
 
 
Communicatie vanuit de Agora afdeling 
 
We zijn hard aan de slag met de voorbereiding van de Agora afdeling. Om jullie hierover op de hoogte te hou-
den zijn er verschillende manieren waarop we met alle betrokkenen in contact willen blijven.  

 
Sociale Media 

 
Je kunt Agora KWC Culemborg vinden op Facebook, Instagram en Twitter.  
 

 
Vragen en antwoorden 

 
Zit je met brandende vragen m.b.t. Agora? Deze kun je aan ons stellen via onderstaande link. Periodiek zullen 
wij de binnengekomen vragen beantwoorden op onze website en via de sociale media kanalen.  

https://goo.gl/forms/SyhK6M3GlCGKBvXn2 

 
Denktank 

 
Er is een nieuwe denktank-bijeenkomst gepland, op dinsdag 19 juni, van 19:00 uur tot 20:30 uur. De bijeen-
komst zal plaatsvinden in de aula van het KWC op locatie Gershwinhof.  

Een uitnodiging met te bespreken onderwerpen wordt apart verzonden naar de leden van de denktank.  

https://goo.gl/forms/SyhK6M3GlCGKBvXn2

