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Alweer een zeer drukbezochte avond. De belangstelling voor het Agora onderwijs op het 

KWC groeit. Opvallend was het grote aantal ouders, leerlingen en collega’s die voor de 

eerste keer naar een Agorabijeenkomst kwamen. Ook op het KWC is Agora het gesprek 

van de dag. Peter Merry, een van de ouders die vanaf de start bij de ontwikkeling 

betrokken is geweest, gaf een mooie presentatie over het Agora onderwijs in Roermond. 

Hij legde aan de hand van de diapresentatie van Sjef Drummen, een van de founding 

fathers van het Agora onderwijs, de principes van deze gepersonaliseerde onderwijsvorm 

uit. Peter onderhoudt ook een facebook pagina over Agora onderwijs op het KWC:  

https://www.facebook.com/agorakwcculemborg.  

(De diapresentatie van Sjef Drummen die hij hield op 30 november kunt u vinden op 

www.slideshare.net/Sjefdrummen/kwc-culemborg). 

 

 
Hans van Heesewijk, projectleider van het KWC, leidde de avond in met het inspirerende filmpje “6 problems 
with our school system”. U kunt dit filmpje nog eens bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=okpg-
lVWLbE (na het opstarten kunt u het filmpje pauzeren en u via het icoontje ‘instellingen’ het laten ondertitelen. 
De ondertitels kunnen zelfs automatisch vertaald worden in het Nederlands). 
 

Rob Houben, lid van het managementteam van het Agora onderwijs In Roermond, kreeg 

tijdens de liveverbinding prachtige vragen van leerlingen en ouders. Het werd al snel 

duidelijk dat er grote behoefte is aan het in praktijk ervaren van het Agoragevoel. Dit 

krijgt prioriteit van de voorbereidingsgroep. De plannen zijn op dit moment nog niet 

concreet genoeg om daar nu mededelingen over te doen, anders dan dat eind januari of 

begin februari de belofte zal worden ingelost dat de toekomstige Agoraleerlingen in de 

praktijk Agoraleren kunnen ervaren. 

 

Aan het eind van de avond zijn de aanwezige ouders uitgenodigd deel te nemen aan een 

Denktank, waarin de laatste inzichten, weetjes en doordenkingen worden uitgewisseld. 

Hier hebben 11 ouders zich voor opgegeven. Er zijn drie ouders en een leerling die willen 

helpen tijdens het Open Huis en er hebben zich twee ouders, een leerling en een KWC-

collega opgegeven voor de groep die zich gaat bezighouden met Marketing en PR. Een 

fantastisch resultaat. Als u nog wilt aansluiten dan kan dat natuurlijk, gebruik hiervoor 

ons speciale e-mailadres: agora@kwc-culemborg.nl  
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Aanmeldingen 
De Agora afdeling zal een aparte afdeling van het KWC worden. De groep zal uit 

ongeveer 50 leerlingen moeten bestaan om een team van ongeveer 5 coaches te kunnen 

formeren. Het is essentieel om voor 6 maart te weten wie zich voor de nieuwe Agora 

groep heeft opgegeven. Gebruikt u hiervoor het aanmeldingsformulier dat u via onze site 

www.kwc-culemborg.nl kunt vinden. Op de homepage vindt u naast het rode vlak 

‘aanmelden voor het KWC’ een link waarmee u bij het aanmeldformulier komt.  

Halverwege dit formulier wordt u gevraagd voor welk leerjaar u uw kind wilt opgeven. Als 

u het leerjaar heeft aangegeven ontvouwt zich een keuzelijst. Als u vervolgens het 

bolletje Agora en het geadviseerde onderwijsniveau wordt aankruist, is uw aanmelding, 

na inzending, gedaan.  

 

 
 

Als blijkt dat zich te weinig leerlingen hebben aangemeld gaat de start van onze 

Agoragroep in augustus 2018 niet door. De nieuwe opstartdatum wordt in dat geval 

augustus 2019. U hoort op 6 maart wat onze beslissing is. Mocht Agora op het KWC niet 

doorgaan, dan heeft u nog een week de tijd om uw kind aan te melden voor een andere 

KWC-afdeling of uw keus te maken voor een andere school. 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn er reeds 10 leerlingen 

aangemeld. Dit mooie resultaat stemt ons hoopvol, omdat het Open Huis op 19 januari 

nog voor de deur staat.  

 

Sollicitatieprocedure Agoracoach 

Op het KWC is een oproep gedaan aan KWC-medewerkers om zich kandidaat te stellen 

als Agoracoach. Ook via de site www.meesterbaan.nl zal de oproep komen te staan voor 

niet medewerkers van het KWC om zich te melden. De sollicitatieprocedure zal in januari 

worden opgestart. 

http://www.kwc-culemborg.nl/
http://www.meesterbaan.nl/

