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o Extern 

VRIJE SCHOOL KLEVERPARK  

Schoolgids 2017-2018  

Voorwoord 
Deze schoolgids is gemaakt om u als ouder of belangstellende te informeren over onze school, zowel 

over de prak<sche zaken als over de achtergrond van ons onderwijs. Onze school is ook de loca<e op 

Korte Verspronck, voor het ministerie van onderwijs zijn wij nog één school. 

Met deze schoolgids willen wij u een eerste indruk geven van het vrijeschoolonderwijs zoals wij dat 

beleven en de manier waarop wij ons onderscheiden van andere scholen. 

Namens het team, 

Maarten Roest Crollius, directeur                   Lia Visser, adjunct directeur 
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Groei van de Vrije School Kennemerland en KLeverpark 
Op 23 augustus 1979 opende de Vrije School Kennemerland haar deuren dankzij grote belangstelling 

voor het vrijeschoolonderwijs. In 2010 werd Vrije School Kleverpark hieruit afgesplitst en in 2016 is 

de Vrije School Korte Verspronck gestart. Inmiddels zijn er vijf goede loca<es voor 

vrijeschoolonderwijs in Haarlem. Allen vallen ze onder de S<ch<ng vrijescholen Ithaka. Op de school 

Vrije School Kennemerland ziaen kinderen uit Haarlem Noord, Haarlem Centrum, Santpoort, 

Bloemendaal, Overveen, Velsen en Velserbroek.  

VRIJE SCHOOL KLEVERPARK         

Wouwermanstraat 49 A         

2023 XD, Haarlem                            

023-2023235                        

Praktisch  

Adressenlijst medewerkers  
Mw. L. Bronfman, Lodie   lbronfman@vskleverpark.nl   RT 

Mw. D. Bijl, Denise   dbijl@vskleverpark.nl   euritmie 

Mw. S. de la Court, Simone   sdelacourt@vskleverpark.nl   kleuters KP 

Hr. D. Damave                                             ddamave@vskleverpark.nl  klas 2B 

Mw. E. van Esseveld, Edith                        evanesseveld@vskleverpark.nl  klas 6B 

Mw C.  Haasnoot   chaasnoot@vskleverpark.nl  klas 5B 

Mw. M. Joosen, Machteld   mjoosen@vskleverpark.nl    kleuters KP 

Mw. M. Kersten, Margo   mkersten@vskennemerland.nl   vakleerkracht 

Mw. J. KluU, Janne    jkluU@vskleverpark.nl    klas 6B  

Mw. E. Klut, Eva   eklut@vskleverpark.nl   kleuters KV 

Mw. N. Leijs, Nienke   nleijs@vskleverpark.nl   kleuters KP 

Mw. M.v. Luling, Miranda   mvluling@vskennemerland.nl                4B 

Mw. W. Marseille, Wilfra   wmarseille@vskennemerland.nl gymnas<ek, MRT 

Mw. B. Nicolaas, Barbara   bnicolaas@vskleverpark.nl    klas 5B 

mailto:lbronfman@vskleverpark.nl
mailto:dbijl@vskleverpark.nl
mailto:sdelacourt@vskleverpark.nl
mailto:ddamave@vskleverpark.nl
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mailto:chaasnoot@vskleverpark.nl
mailto:mjoosen@vskleverpark.nl%2520
mailto:mkersten@vskennemerland.nl
mailto:jkluft@vskleverpark.nl
mailto:eklut@vskleverpark.nl
mailto:mvluling@vskennemerland.nl
mailto:wmarseille@vskennemerland.nl
mailto:bnicolaas@vskleverpark.nl
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Mw. J. Niemöller, Judith   jniemoller@vskennemerland.nl   handw, kunstz.ther. 

Mw. W. Odijk, Willemijn  wodijk@vskleverpark.nl   klas 1B   

Mw. M. Oremus, Maartje   moremus@vskleverpark.nl   intern begeleider,  1B  

Mw. W. Rijkhold Meesters  wrijkhold@vskleverpark.nl  administra<e 

Hr. M. Roest Crollius,  Maarten  mroestcrollius@vskennemerland.nl directeur  

Mw. M. de Roode, Mari Lou  mderoode@vskennemerland.nl  administra<e 

Mw. Q. v. Tricht   qvtricht@vskleverpark.nl  kleuters KV 

Hr. J. v.d. Veen    jvdveen@vskleverpark.nl  klas 4B 

Mw. M. Vietor     mvietor@vskleverpark.nl   klas 3B 

Mw. L. Visser, Lia   lvisser@vskennemerland.nl   adjunct-directeur 

Hr. H van Vliet, Hans    hvanvliet@vskennemerland.nl   klas 1C 

Mw. A. de Vries, Alber<ne   adevries@vskleverpark.nl     kleuters KV 

Hr. J. Westra, Jeroen    jwestra@vskennemerland.nl    vakleerkracht  

Mw. L. Winterwerp, Lehe   lwinterwerp@vskleverpark.nl     kleuters KV 

De leerkrachten zijn telefonisch te bereiken via school en per email.  

SchoolIjden 2018-2019 
kleuters  08.30 -  13.00 uur, woensdag tot 12.30 uur 

Na de kerstvakan<e zijn de oudste kleuters op dinsdag tot 15.00 uur op school 

klas 1   08.30 - 13.00 uur, dinsdag tot 15.00 uur, woensdag tot 12.30 uur 

klas 2   08.30 - 13.00 uur, dinsdag en donderdag tot 15.00 uur, woensdag tot 12.30 uur 

klas 3 t/m 6  08.30- 15.00 uur, woensdag tot 12.30 uur 

VakanIerooster 2018-2019 
Herfstvakan<e:  zaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018 

Kerstvakan<e:  vrijdag 21-12-2018 t/m zondag 6-1-2019 

Voorjaarsvakan<e: zaterdag 16-2-2019 t/m zondag 24-2-2019 

Goede Vrijdag:  vrijdag 19-4-2019 

Meivakan<e   zaterdag 20-4-2019 t/m zondag 5-5-2019 

Hemelvaartvakan<e donderdag 30-5-2019 t/m zondag 2-6-2019 

Pinksteren:  zaterdag 8-6-2019 t/m maandag 10-6-2019 

Zomervakan<e:  zaterdag 13-7-2019 t/m zondag 25-9-2019  

Studiedagen 2018-2019 
Op deze dagen is de school dicht 

mailto:jniemoller@vskennemerland.n
mailto:wodijk@vskleverpark.n
mailto:moremus@vskleverpark.nl
mailto:wrijkhold@vskleverpark.nl
mailto:mroestcrollius@vskennemerland.nl
mailto:mderoode@vskennemerland.nl
mailto:qvtricht@vskleverpark.nl
mailto:jvdveen@vskleverpark.nl
mailto:mvietor@vskleverpark.nl
mailto:lvisser@vskennemerland.nl
mailto:hvanvliet@vskennemerland.nl
mailto:adevries@vskleverpark.nl
mailto:jwestra@vskennemerland.nl
mailto:lwinterwerp@vskleverpark.nl
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Donderdag 11-10-2018    

Maandag 7-1-2019  

Maandag 11-3-2019 

Vrijdag 19-6-2019  

Woensdag 28-6- 2019  

Jaarfeesten 2018-2019 
Michaël   vrijdag 28 september, les tot 13.00 uur 

Sint Maarten   vrijdag 9 november 

1e Advent   maandag 3 december 

Sinterklaas   woensdag 5 december  

2e Advent   maandag  10 december 

3e Advent   maandag  17 december 

Kerstviering    donderdag 20 december les tot 13.00 uur 

Kerstspel     vrijdag 21 december   

Driekoningen   vrijdag 11 januari 

    donderdag  11 januari ’s avonds voor ouders 

Maria Lichtmis   vrijdag 1 februari 

Lente feest   vrijdag 8 maart, les tot 13.00 uur 

Palmpasen   vrijdag  12 april 

Paasviering   donderdag 18 april, les tot 13.00 

Pinksterfeest   vrijdag 7 juni, les tot 13.00 uur 

Sint Jan vrijdag 21 juni, 17.00 uur Sint Jansviering voor klas 1 t/m 6 

SchoolpresentaIes:  
Eenmaal per jaar geven alle klassen van de onderbouw (klas 1 t/m 6) een korte presenta<e in de 

gymzaal van de Vrije School Kennemerland. Kinderen laten iets zien wat ze geleerd en geoefend 

hebben in en met hun klas.  
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Schoolregels   
Om het met elkaar op school prehg en veilig te houden gelden de volgende schoolregels: 

• De bel gaat om 8.25 uur en de klas gaat samen met de leerkracht naar binnen. 

• Al het schoeisel met wieltjes moet beneden aan de trap uit worden gedaan. 

• Het ruilen of gebruiken van (verzamel) plaatjes e.d. onder school<jd is niet toegestaan.  

• Klas 1 t/m 6 gaan door de hoofdingang naar binnen. Kleuters hebben 

hun eigen ingang, aan de linkerzijde, die om 8.20 uur opengaat.  

• Telefoneren kan via de administra<e of, na toestemming, met de (eigen) mobiel. 

• De eigen mobiele telefoon staat uit en zit in de tas en mag alleen gebruikt worden na toestemming 

van de leerkracht. In de pauzes wordt de mobiele telefoon niet gebruikt. 

Indien een kind tóch zonder toestemming de mobiel gebruikt, wordt deze ingenomen door de 

klassenleerkracht. Het kind moet onder toezicht van de klassenleerkracht de eigen ouders bellen dat 

het mobieltje is ingenomen. De volgende dag kan de leerling het mobieltje ophalen. 

• School is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van mobiele telefoons etc. 

• Voetballen onder leiding van de leerkracht en vóór en na school<jd toegestaan tussen de doeltjes. 

Om 8.20 uur stoppen de kinderen met voetballen zodat de kleuters veilig naar binnen kunnen. Klas 3 

t/m 6 mogen één grote pauze per week op het achterplein voetballen (loca<e Kennemerland). 

• Bij regen gaat de schooldeur om 8.20 uur open. Kinderen wachten op de gang bij hun eigen 

klaslokaal totdat de klassenleerkracht komt. 

• Aangezien het op ons speelplein regelma<g aan het einde van de schooldag een drukte van belang 

is, verzoeken wij dringend de ouders die om 13.00 uur hun kinderen komen halen, bij het verlaten 

van de school ook meteen het speelplein te verlaten. Zo kunnen de overige klassen op<maal gebruik 

maken van de speelruimte. En zo is het voor de pauzewacht overzichtelijk. 

Tevens geldt voor ouders: niet mobiel bellen in de school; geen honden in de school en op het plein. 

Lesuitval  
Bij ziekte van de klassenleerkracht wordt al<jd geprobeerd een vervanger in te zeaen. Lukt het niet, 

dan wordt de klas verdeeld onder de andere klassen. Lessen van vakdocenten gaan in die gevallen in 

principe gewoon door. 

Bij ziekte van vakleerkrachten worden de uren in de meeste gevallen door collega's overgenomen. In 

uiterste nood kan de schoolleiding besluiten tot lesuitval. Kinderen die thuis niet kunnen worden 

opgevangen kunnen al<jd in een klas worden ondergebracht.  

Ziekmeldingen 
Ziekmeldingen graag vóór 9.00 uur telefonisch doorgeven en inspreken op het antwoordapparaat: 

023-2023235.  

Als uw kind zich onder school<jd te ziek voelt om bij de les te blijven, wordt u gebeld en gevraagd om 

uw kind op te halen. Voor EHBO is op school al<jd een deskundige en ervaren hulp aanwezig. 
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Mochten er medicamenten nodig zijn voor kneuzingen of iets dergelijks, dan worden er bij voorkeur 

antroposofische middelen gebruikt.   

Veiligheid 
Op onze scholen zijn gediplomeerde BHV leerkrachten (bedrijfshulpverleners) aanwezig. Wij oefenen 

jaarlijks het ontruimingsplan met alle betrokkenen. Voor het omgaan met vuur (bv. kaarsjes) hanteert 

de school een zgn. vuurprotocol. 

Verlof 
De schoolleiding en medewerkers hechten er waarde aan dat de leerlingen het ritme van school-en 

vakan<edagen volgen. Verzoeken om vrij te krijgen buiten de schoolvakan<es om worden dan ook in 

beginsel niet toegekend. Wij verzoeken u in uw vakan<eplanning rekening te houden met 

bovenstaande vakan<eregeling.  

Mocht u hier toch voor kiezen, dan kunt U voor verlofaanvragen een formulier ophalen bij de 

administra<e, of downloaden van onze website www.vskennemerland.nl. Op het formulier vindt u 

alle benodigde informa<e. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de schoolleiding. Over 

een verlofaanvraag voor <en schooldagen of minder beslist de schoolleiding. Als de aanvraag ‘andere 

gewich<ge omstandigheden’ betreU, of als de schoolleiding twijfelt, wordt de vraag aan de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente voorgelegd. Deze zal zich door de schoolleiding laten 

informeren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische 

of sociale indica<e en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instan<e noodzakelijk is waaruit 

blijkt dat een verlof nodig is.  

Ongeoorloofd verzuim  
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of 

de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht 

dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die procesverbaal kan opmaken. Dit kan leiden tot een 

boete. 

Vrijwillige ouderbijdrage  
Het lesprogramma en de organisa<e van de vrijeschool brengen extra kosten met zich mee. Voor 

vaklessen zoals handenarbeid en handwerken (in halve groepen), euritmie, pianobegeleiding, 

begeleiding schoolarts, etc. ontvangen we geen of onvoldoende subsidie of vergoedingen. Ook 

jaarfeesten en schooluitjes worden niet vergoed door het rijk. Dit wordt betaald uit de ouderbijdrage. 

Daartoe ontvangen de ouders aan het begin van het schooljaar een uitnodiging met de vraag om de 

ouderbijdrage te voldoen. Voor sommige ouders is de ouderbijdrage een offer. Echter, de 

ouderbijdrage is vrijwillig, en mag nooit een reden zijn dat een kind niet naar de vrijeschool zou 

kunnen. Als de ouderbijdrage voor u problemen oplevert, kunt u contact opnemen met de 
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administra<e van de school voor het treffen van een regeling. Ouderbijdragen worden strikt 

vertrouwelijk behandeld.  

De Medezeggenschapsraad heeU ingestemd met het bedrag van €350,-. De schoolleiding legt 

verantwoording af aan de MR over de begro<ng en de realisa<e van de ouderbijdrage. Deze 

verantwoording kunt u terugvinden op de website van de school. Voor belangstellenden is het 

financieel jaarverslag te vinden op www.vsithaka.nl. 

Wanneer een leerling in de loop van het schooljaar geplaatst wordt, geldt voor iedere maand dat de 

leerling op school zit 1/10 deel van de totale ouderbijdrage.  

De ouderbijdrage wordt strikt gescheiden geboekt, en alleen op de loca<e Vrije School Kennemerland 

besteedt. 

Uw ouderbijdrage kunt u voldoen door in te loggen via een email vanuit het WIS Collect systeem 

waarbij u zelf kunt aangeven in hoeveel termijnen uw bijdrage wilt voldoen. Deze email wordt aan 

het begin van het schooljaar verstuurd.  

SIchIng Artaban, deze s<ch<ng is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Sinds 2008 zijn schenkingen aan een dergelijke s<ch<ng aUrekbaar voor de inkomstenbelas<ng. 

Ouders van Ithaka-vrijescholen kunnen momenteel gebruik maken van de mogelijkheid om een deel 

van de ouderbijdrage over te maken naar S<ch<ng Artaban (na betaling van de basisbijdrage aan de 

school). Deze S<ch<ng neemt dan weer bepaalde kosten voor de school voor haar rekening. 

Meer informa<e over het te schenken bedrag kunt u vinden op de website van S<ch<ng Ithaka: 

www.vsithaka.nl/over-ons/s<ch<ng-artaban. 

Contactgegevens: 023.5272550 of s<ch<ngartaban@gmail.com  

Bankgegevens: IBAN NL53 INGB 0005 4686 05 tnv S<ch<ng Artaban Haarlem 

Bijkomende kosten voor ouders 
Leermiddelen  

De meeste leermiddelen worden door de school verstrekt. De volgende zaken dient u zelf aan te 

schaffen en bij te dragen: 

- Gym: klas 3 t/m 6 gymkleding: korte broek met t-shirt of turnpakje. Gymschoenen of 

euritmieschoenen. Sieraden zijn niet toegestaan en lange haren moeten bijeengebonden zijn met 

een elas<ek. 

- Euritmie: op school kunt u het eerste paar euritmieschoenen nieuw aanschaffen voor € 15 en een 

ruilsysteem zorgt voor het vervolg.  

http://www.vsithaka.nl
http://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban
mailto:stichtingartaban@gmail.com
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Kleuters  25 euro per jaar in de klassenpot voor o.a. drinken, meel en broodbeleg.  

Elke dag brood mee in broodtrommel en een vrucht.  

Klas 1    Prias<U en een schaartje (met punt). 

Klas 2    Zie klas 1 en blokfluit (via school, ongeveer 48 euro, i.o.m. de leerkracht) 

Klas 3           Gymkleding, handwerkschaar, zie verder klas 2. 

Klas 4 Idem. 

Handwerken: stofschaar, zelfgemaakte naaldenboekje meenemen met 

naalden die boae en scherpe punten hebben, naalden met groot oog en 

kopspelden. 

Klas 5   Schaar, prias<U, naalden, spelden 

Handwerken: zie klas 4 

Klas 6 Geodriehoek, passer. Handwerken: zie klas 4  

Alle kledingstukken en al het materiaal graag voorzien van de naam van de leerling! 

Schoolkamp 

Kampgelden prijsindica<e:  

klas 5  € 50,-- tot  € 100,-- 

klas 6   €100,-- tot  €150,--   

Verzekering  

Bestuur, leerkrachten en begeleidend personeel zijn verzekerd tegen aansprakelijkheidsstelling voor 

gebeurtenissen die op school plaatsvinden. Voor de kinderen sluit de school ieder jaar een 

scholieren-ongevallenverzekering af, die loopt van 1 uur vóór tot 1 uur na school<jd. U kunt deze 

verzekering voor eigen rekening uitbreiden tot een 24-uurs dekking (ook vakan<es), informa<e bij de 

administra<e. U dient zelf een WA-verzekering (voor materiële schade) voor uw kind af te sluiten. 

Hoe informeren wij elkaar? 
In een aantal fasen wordt op verschillende manieren met de ouders over de leerlingen 

gerapporteerd: 

• Oudergesprekken en ouderavonden  

Tweemaal per jaar zijn er 10- à 15-minutengesprekken met alle ouders, indien nodig vaker. Door de 

klassenleerkracht wordt van alle oudergesprekken een kort verslag gemaakt op een 

standaardformulier met ondertekening van beide par<jen. Dit formulier wordt bewaard in het 

leerlingdossier.  

• Ouderavonden 

Rond oktober/november en rond mei/juni zijn er twee ouderavonden per jaar waarin door de 

klassenleerkracht wordt verteld over de gang van zaken in de klas, over het periodeonderwijs, over 
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achtergronden van de vertelstof of waar verder behoeUe aan is bij de ouders. Het doel van de 

ouderavonden is om d.m.v. samenwerking tussen school en gezin een goede ontwikkeling van uw 

kind te bevorderen. 

• GetuigschriU 

In het getuigschriU aan het eind van het jaar wordt de ontwikkeling van het kind vermeld op cogni<ef, 

sociaal-, emo<oneel en motorisch gebied. Toetsgegevens worden in de hogere klassen bij het 

getuigschriU gevoegd in de vorm van een uitdraai uit het leerlingvolgsysteem. 

• Remedial Teaching 

Ouders worden schriUelijk op de hoogte gebracht als hun kind in aanmerking komt voor een     

periode Remedial Teaching. Dit houdt in dat er extra ondersteuning  verleend wordt aan leerlingen 

met bepaalde sociale of cogni<eve behoeUen of vraagstukken. Ze horen ook voor welke periode hun 

kind extra zorg krijgt en voor welk doel. 

Bij noodzaak tot verder onderzoek of andere (grote) zorgen over de ontwikkeling van de leerling 

worden de ouders opgeroepen voor een gesprek. De toestemming van ouders is nodig voor verder 

onderzoek. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat alle aanwezigen ondertekenen.  

• Nieuwsbrief 

In de nieuwsbrief die om de week verschijnt, houden wij u op de hoogte van alle actualiteiten die op 

school plaatsvinden.  

• Schoolkrant  

Leraren en ouders verzorgen onze schoolkrant Het Vonkje. Hierin worden verslagen van zaken in en 

rond de school opgenomen evenals een agenda van de komende ac<viteiten. 

De schoolkrant verschijnt 4 x per jaar. Er is mogelijkheid tot het plaatsen van ‘persoonlijke’ en 

‘zakelijke’ adverten<es. Informa<e en redac<e: vonkje@vskennemerland.nl. 

mailto:vonkje@vskennemerland.nl
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De organisatie 
SIchIng Vrijescholen Ithaka  

Op 1 januari 2014 is de 12e school onder de vlag van S<ch<ng Ithaka gestart, vrije school Castricum. 

Samen met 11 andere vrije scholen in Alkmaar, Oudorp, Bergen, Castricum, Haarlem Noord, Haarlem 

Zuid, Hillegom, Hoofddorp, Hoorn, Purmerend en Zaandam wordt de S<ch<ng Vrijescholen Ithaka 

gevormd. Rob van der Meijden is bestuurder van de S<ch<ng Vrijescholen Ithaka. 

De bestuurder en de Raad van Toezicht onderschrijven en bewaken de uitgangspunten van het 

vrijeschoolonderwijs en zijn juridisch eindverantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. De 

bestuurder mandateert een groot deel van haar bevoegdheden aan de directeur zoals is vastgelegd in 

het direc<estatuut. 

S<ch<ng Vrijescholen Ithaka 

Postbus 92, 2050 AB Overveen.  

Tel.nr.: 023-5272550 

Mail: secretariaat@vsithaka.nl. 

Website: hap://www.vsithaka.nl 

De schoolleiding 

De schoolleiding bestaat uit algemeen directeur Maarten Roest Crollius en adjunct directeur Lia 

Visser. De schoolleiding geeU onder andere leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de 

school. Zij zijn het aanspreekpunt in de school voor ouders en leerkrachten.  

Het lerarencollege en de klassenouders  

De school kent acht leerjaren, verdeeld over twee kleuterjaren en klas 1 t/m 6. Elke klas heeU 

zijn eigen klassenleerkracht. Sommige klassen hebben twee klassenleerkrachten. De school heeU ook  

een aantal vakleerkrachten die vakken verzorgen na de periodelessen. Ook klassenleerkrachten geven 

vaklessen in elkaars klassen. De vrijeschool Kennemerland heeU vakleerkrachten voor: handwerken, 

godsdienst, houtbewerking, euritmie en gym. Het gehele team van leerkrachten, wordt het 

lerarencollege genoemd. Het lerarencollege vergadert doorgaans 1x per week op donderdag 

Per klas zijn twee of drie ouders van een klas klassenouders. Samen met de klassenleerkracht zeaen 

zij zich in voor de betrokkenheid van alle ouders bij de klas en de school. Ook ondersteunen zij bij (de 

organisa<e van) o.a. jaarfeesten en schoolreisjes.  

Intern begeleider  

mailto:secretariaat@vsithaka.nl
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De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur en de remedial teachers geven 

direct hulp aan de leerlingen. 

De intern begeleider houdt zich onder verantwoordelijkheid met de kwaliteit van het onderwijs en de 

voortgang van de ontwikkeling van de kinderen, ook is zij bezig met de coördina<e van onderzoek en 

hulp voor zorgleerlingen  en met de begeleiding en professionalisering van leraren.  

Onderwijsondersteunend personeel 
Ons onderwijsondersteunend personeel bestaat uit de administratrices, de conciërge en 

klassenassistenten in kleuter- en onderbouwklassen.    

Cultuurcoördinator 
Wij hebben voor de twee scholen een leerkracht aangesteld als cultuurcoördinator, die 

cultuureduca<e als extra taak heeU. De cultuurcoördinator stelt in overleg met het team en direc<e 

een cultuureduca<ebeleidsplan op. Het plan voorziet erin dat alle kinderen een goede basis krijgen in 

cultuureduca<e op een manier die past bij onze school. De cultuurcoördinator bewaakt de voortgang, 

onderhoudt contacten met culturele instellingen en kunstenaars en coördineert de culturele 

ac<viteiten op school. 

Medezeggenschapsraad (MR)  

Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS, zie 

www.infowms.nl).  Doel van de medezeggenschapsraad (MR) is om bij te dragen aan de ontwikkeling 

van beleid en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Daartoe heeU de MR advies- en 

instemmingsbevoegdheden. Bovendien heeU de raad recht op informa<e, overleg met het bestuur 

en ini<a<efrecht zodat de MR zelf onderwerpen kan aandragen ter bespreking met de schoolleiding 

en het bestuur. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De MR houdt 

zich bezig met onderwerpen die het individuele geval overs<jgen. Het reglement van de MR is 

verkrijgbaar bij de administra<e. Daarnaast behandelt de MR uiteenlopende onderwerpen die niet 

voorzien zijn en die gedurende het jaar om advies of instemming vragen. De MR bestaat uit 2 

zogenaamde ‘geledingen’ te weten de oudergeleding, bestaande uit 3 ouders, en de 

personeelsgeleding, bestaande uit 3 leerkrachten. Beide geledingen vertegenwoordigen afzonderlijk 

hun achterban: respec<evelijk de ouders en het personeel. Goed contact tussen de beide geledingen 

en hun respec<evelijke achterban is daarbij erg belangrijk. Ouders dienen zich vrij te voelen in 

contact te treden met een van de ouderleden. MR leden hebben waar nodig ook een 

geheimhoudingsplicht waardoor zaken in vertrouwen kunnen worden behandeld.  

Eenmaal per maand wordt er vergaderd. De schoolleiding sluit bij deze vergaderingen aan. De 

vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten. Vergaderdata en notulen kunt 
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u opvragen bij de administra<e. Met vragen en opmerkingen die betrekking hebben op het collec<ef 

belang kunt u persoonlijk of via e-mail contact opnemen met een van de leden.  

E-mail: medezeggenschapsraad@vskennemerland.nl 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR) 
Ook op het niveau van de koepel van vrijescholen (S<ch<ng Ithaka), waar de vrijeschool 

Kennemerland bij hoort is een medezeggenschapsraad ingesteld. Hier worden alle zaken die 

betrekking hebben op meerdere scholen geregeld via een zogenaamde gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad overlegt 

rechtstreeks met de bestuurder en wordt bemand door vertegenwoordigers van de afzonderlijke 

MR’en.  

Zorgstructuur 

De zorgstructuur omvat alle voorzieningen bij elkaar die eraan bijdragen dat de zorgleerlingen 
op<maal profiteren van het zorgaanbod binnen de school. Hier hoort ook de procedure bij om de 
zorgleerlingen te signaleren, te diagnos<ceren en te behandelen. De overheid heeU deze procedure 
ges<muleerd om zo de uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs te remmen. Ook het structurele 
overleg tussen leerkracht en intern begeleider over de leerlingen hoort bij de zorgstructuur. De 
school moet een goede verdeling hebben van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met 
betrekking tot de zorg. De leerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de 
groep. Binnen de vrijeschool Kennemerland is er vanaf het moment van instroom van een nieuwe 

mailto:medezeggenschapsraad@vskennemerland.nl
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leerling een direct contact tussen leerkracht en intern begeleider over de instroom en ontwikkeling 
van de leerling.  

Centraal in de zorgstructuur staat de intern begeleider. De intern begeleider (IB’er)bewaakt de 

uitvoering van de afspraken rondom leerlingenzorg en heeU bovendien tot taak de collega’s te 

ondersteunen en te begeleiden bij het signaleren en analyseren van onderwijsleerproblemen, bij het 

oplossen hiervan en het begeleiden van zorgleerlingen. De IB’er bezoekt jaarlijks de klassen om met 

de klassenleerkracht te reflecteren op het onderwijsleerproces. De IB’er doet zo nodig sugges<es 

voor verbetering. De klassenleerkracht en de IB’er dragen samen zorg, met name voor die leerlingen 

die extra hulp nodig hebben. In sommige situa<es kijkt het hele lerarenteam mee en wordt er 

besloten tot een kinderbespreking waarin één leerling centraal staat. 

In zorgprocessen spelen een rol: 

• de toetsgegevens betreffende de vorderingen van de leerlingen; 

• de beoordeling en interpreta<e van deze leerlinggegevens; 

• de handelingsplannen t.a.v. de leerlingen, die op de beoordeling volgt; 

• evalua<e van de uitgevoerde handelingen op basis van nieuwe gegevens; 

• reflec<e op het leerstofaanbod en didac<sche- en pedagogische aanpak. 

De remedial teachers (RT) geven directe hulp aan leerlingen.  

ZorgsecIe-overleg  
Elke maand heeU de schoolleiding overleg met de zorgsec<e (IB’ers van de loca<es). Zorgbeleid 

wordt doorgenomen en eventuele knelpunten besproken. Ook neemt de schoolleiding jaarlijks de 

opbrengsten op schoolniveau door met de IB’er. Bij knelpunten wordt er samen met de leraar, de 

IB’er en de schoolleider een plan van aanpak gemaakt.  

Kleuterklassen 
In de kleuterklassen krijgen de kleuterjuffen over het algemeen twee dagen hulp van een 

klassenassistent of stagiaire. Zij ondersteunt de juf bij prak<sche zaken. 

Verder neemt de IB’er of de leerkracht zelf het school/leerrijpheidsonderzoek 

af en zij verricht observa<es bij die kinderen die extra zorg nodig hebben. Samen met de 

kleuterleidster stelt de IB’er zo nodig een handelingsplan op.  

Schoolrijpheidsonderzoek  
Rond het zesde levensjaar is de kleuterperiode voorbij. Aan het eind van deze kleuterperiode wordt 

bij twijfel een school/leerrijpheidsonderzoek afgenomen. ‘Schoolrijpheid’ vinden wij een belangrijk 

criterium omdat de pedagogische aanpak van kleuters en basisschool kinderen erg verschilt. Het 

onderzoek bestaat voornamelijk uit de check op taal en rekenvaardigheden.  Daarna volgt er een 

advies en overleg met de ouders. 
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Vanaf klas 1 
Centraal in de zorg voor de leerling staat de klassenleerkracht. Hij is de eerstverantwoordelijke voor 

zijn leerlingen. Hij speelt een belangrijke rol in de signalering en bij de uitvoering van extra zorg. 

Belangrijk hierbij is vooral zijn observa<e van de leerling in de klas. Hij zal informa<e inwinnen bij 

ouders, vakleerkrachten of derden. Daarnaast zal hij gebruik maken van instrumenten, zoals 

niet-methodegebonden toetsen en eigen toetsen in de klas.  

Zorgperiodes  
In een regelma<g terugkerend overleg bespreken IB’er en klassenleerkracht de betreffende klas en de 

leerlingen op basis van de beschikbare gegevens. Het jaar is verdeeld in vier zorgperiodes. Elke 

periode duurt ongeveer 8 weken. Handelingsplannen (voor de extra zorg) worden steeds voor een 

zorgperiode opgesteld.  

Zorgniveaus   
Er worden vier niveaus van zorg onderscheiden. 

1e niveau: algemene zorg. De klassenleerkracht geeU kwalita<ef goed onderwijs aan zijn klas. 

Daarmee beoogt hij te an<ciperen op en rekening te houden met leerlingen die mogelijk problemen 

kunnen hebben. De algemene zorg heeU een preven<eve func<e. De klassenleerkracht zorgt voor 

(effec<eve leer<jd, een duidelijke pedagogisch-didac<sche aanpak en een posi<ef werkklimaat. 

2e niveau: de klassenleerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die volgens de 

signaleringsgegevens en observa<es de stof nog niet beheersen en leerlingen die verrijking nodig 

hebben. Samen met de IB’er bespreekt de klassenleerkracht dit op basis van de beschikbare 

gegevens. Dit wordt vermeld in het groepsplan.  

3e niveau: ondersteuning onder school<jd van de remedial teacher of een andere externe 

deskundige, zoals de kunstzinnig therapeut. Deze hulp wordt vastgelegd in een individueel- of 

groepsplan. De instruc<e en oefening wordt op een vast moment in de week gegeven. De leerling 

krijgt hulp buiten de klas, individueel of in een klein groepje. Vaak krijgt de remedial teaching in die 

periode een vervolg in de klas of wordt ondersteuning van thuis gevraagd. 

4e niveau: hulp van externe deskundigen. Deze vindt buiten de school plaats. Te denken valt aan 

dyslexieondersteuning, motorische ondersteuning, logopedie, heileuritmie, kunstzinnige therapie etc. 

Extra hulp in de klas  
De VSK kent naast het klassikale aanbod <jdens het periodeonderwijs een gedifferen<eerd 

leerstofaanbod <jdens het zelfstandig werken en de vaklessen. Er is een doorgaande 

leerlijn zelfstandig werken waarbij het werken met weektaken opgebouwd wordt. De 

klassenleerkracht heeU door goed klassenmanagement de handen vrij om kinderen te helpen.  De 

hulp wordt dus in de klas geboden door de klassenleerkracht. Wij zien hiervan als groot voordeel: 

• dat de kinderen niet meer veelvuldig de klas uit moeten; 

• dat de leerkracht zicht blijU houden op de ontwikkeling van het kind; 
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• dat de hulpverlening nu niet los komt te staan van de klassensitua<e; 

• dat de kinderen geen andere essen<ële vakken missen; 

• dat de leerkracht beter betrokken blijU bij de zorgleerling. 

Het is de bedoeling dat alleen de kinderen die meer gespecialiseerde hulp nodig hebben, buiten de 

klas geholpen worden.  Soms zal er verder onderzoek moeten plaatsvinden (met toestemming van de 

ouders) als blijkt dat de problemen ondanks remedial teaching zeer hardnekkig blijken. Tijdens het 

zorgoverleg wordt dit besproken. Externe ondersteuning wordt niet bekos<gd door de school. Te 

denken valt aan dyslexiebegeleiding, kunstzinnige ondersteuning en ritmische massage. 

Onderzoek 
Soms zal er verder onderzoek moeten plaatsvinden als blijkt dat de problemen ondanks extra 

ondersteuning zeer hardnekkig blijken. Iedere ouder wiens kind een onderzoekstraject ingaat, zal 

eerst een gesprek hebben met de klassenleerkracht en de IB’er om de inhoud van het onderzoek te 

bespreken. Uit het onderzoek kan een advies voortvloeien voor ondersteuning thuis, ondersteuning 

in de klas of externe hulp. 

De conclusie uit het onderzoek kan ook zijn dat de leerling op een andere school beter begeleid kan 

worden. In dat geval wordt een verwijzingstraject opgestart. Directeur, IB’er, ouders en de directeur 

van de nieuwe school zijn nauw betrokken bij dit proces van verwijzing. Als er overeenstemming 

wordt bereikt kan het kind overgeplaatst worden naar een andere school.  

Extern onderzoek 
Diagnos<sch onderzoek of een intelligen<eonderzoek kan afgenomen worden door de 

Begeleidingsdienst voor Vrijescholen uit Utrecht of door de school Psychologische Prak<jk (SPP), 

Beatrijs Brand. Dyslexie- of Dyscalculie onderzoek kan worden afgenomen door R.I.D. De school 

beslist door welke dienst het onderzoek wordt uitgevoerd. Als ouders kiezen voor een ander 

onderzoeksbureau zijn de volledige kosten voor de ouders en kunnen via de zorgverzekering terug 

gevraagd worden. 

Kunstzinnige therapie  
Naast de klassikale schilder- en boetseerlessen wordt er ook individueel kunstzinnig met kinderen 

gewerkt. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Goede kunstzinnige ac<viteiten werken 

opbouwend voor een kind, ze helpen het evenwicht herstellen, bevorderen de concentra<e of helpen 

mee spanning op te lossen. Ze ondersteunen de ontplooiing van lichaam, ziel en geest.  Deze therapie 

kan aangeboden worden in de school onder school<jd, door kunstzinnig therapeute Judith Niemöller. 

De kosten hiervan zijn voor de ouders. 

Motorische remedial teaching (MRT)    
De MRT richt zich op kinderen die minder vaardig zijn op motorisch gebied wat betreU de grove 

motoriek of de fijne motoriek. Het kan zijn dat kinderen ook op beide gebieden een achterstand 
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hebben. De MRT’er maakt een plan van aanpak en voert dit elke week uit met één kind of een 

groepje kinderen, meestal in de gymzaal. Ook krijgen kinderen de opdracht om thuis te oefenen bv. 

evenwichtsoefeningen of ze krijgen bepaalde spelletjes mee. De kosten hiervan zijn voor de ouders. 

Deze therapie kan in de school onder school<jd worden aangeboden. De MRT wordt aangeboden 

door vakleerkracht Wilfra Marseille. 

Dyslexie  
Bij het volgen van de lees- en spellingsontwikkeling van leerlingen hanteert onze school een 

dyslexieprotocol vanaf de kleuterklas.  

In dit protocol besteden we aandacht aan de kinderen die ondanks een voldoende adequaat aanbod 

en systema<sche oefening in de klas moeite houden met (leren) lezen. Met behulp van de 

verschillende fasen in ons protocol worden eerst de uitvallers gesignaleerd. Vervolgens wordt op 

verschillende niveaus extra zorg geboden en voor de kleine groep met hardnekkige leesproblemen is 

het mogelijk om gespecialiseerde zorg te krijgen. 

Om dyslexie te onderkennen zijn er twee criteria: 

• het criterium van achterstand. Er moet sprake zijn van een significante 

achterstand in de vaardigheden lezen en spelling t.o.v. leeUijd of omstandigheden 

• het criterium van hardnekkigheid. Het probleem in het leren van het lezen en spellen op 

woordniveau blijU bestaan, ook wanneer voorzien is in adequate remediërende instruc<e of 

oefening. Om aan het criterium van hardnekkigheid te voldoen moet de school aantonen dat 

bij drie opeenvolgende meetmomenten sprake is van een achterstand en dat er voldoende 

en adequate leeshulp is geboden.  

Sinds 1 januari 2015 is de vergoeding van diagnos<ek en eventuele behandeling van  

erns<ge, enkelvoudige dyslexie voor de gemeente. Diagnos<ek en behandeling moeten plaatsvinden 

onder eindverantwoordelijkheid van een gekwalificeerd gedragswetenschapper. Dit is een 

gekwalificeerde Gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG), Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) of 

Orthopedagoog-Generalist (NVO). Deze professionals zijn in staat en bekwaam om conform het 

protocol vast te stellen of er sprake is van erns<ge, enkelvoudige dyslexie zoals bedoeld in deze 

vergoedingsregeling. 

Vanaf de derde klas kan een dyslexieonderzoek aangevraagd worden. De ouders melden na overleg 

met school het kind aan bij de onderzoeker, anders zijn de kosten voor de ouders. 

Verdere informa<e hierover bij de IB’er. U kunt ook kijken op de website van de VSK (onder het kopje 

‘zorgstructuur’) en www.masterplandyslexie.nl en www.steunpuntdyslexie.nl 

Samenwerkingsverband en Passend Onderwijs   
Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat 

iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het 

samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle 

besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk. Het samenwerkingsverband maakt via de 

http://www.steunpuntdyslexie.nl
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onderwijsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader 

voor het onderwijsprofiel is op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk. 

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, is een samenwerking 

van 23 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor 

speciaal basisonderwijs en zeven scholen voor speciaal onderwijs. De scholen die deelnemen aan het 

SWV tellen in totaal ongeveer 21.000 leerlingen.  

De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is passend onderwijs aan te bieden voor 

iedere leerling, passend bij zijn of haar onderwijsbehoeUe en mogelijkheden. Het is de ambi<e om al 

binnen het regulier basisonderwijs en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig 

gedifferen<eerd onderwijsaanbod te creëren ‘dat ieder kind zich op<maal kan ontwikkelen’. 
Dit leidt tot de onderstaande doelstellingen uit het ondersteuningsplan 'Goed onderwijs maak je 

samen'. 

1. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen. 

2. Samenwerking met de zorgpartners.  

3. De zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen. 

4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen. 

5. Ondersteuning van ouders.  

6. De financiële beheersbaarheid en transparan<e bewaken. 

7. Een transparante organisa<e zijn.  

Voor vragen kunt u terecht bij:  

Onderwijsloket Haarlem e.o.  
Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem 
Tel. 023 - 543 0114  

Consulent: Henriëae Lemmen, h.lemmen@po-zk.nl. 

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland 
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.  

http://www.passendonderwijs-zk.nl/plannen-en-verslagen
http://www.passendonderwijs-zk.nl/plannen-en-verslagen
mailto:h.lemmen@po-zk.nl
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Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en  assistente verbonden.                                                                                                          

5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden door de GGD. U ontvangt 

hierover vooraf meer informa<e. 

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de 

jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen 

bezwaar heeU, kunt u dit aangeven bij de directeur. In overleg met u kan school uw kind aanmelden 

voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet 

verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.  

Als ouder kunt u ook al<jd zelf een afspraak maken. 

Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan 

kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 

– 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl. 

Voor meer informa<e over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: 

www.ggdkennemerland.nl/jeugd 

  

mailto:frontofficejgz@vrk.nl
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/schoolgaande-jeugd/onderzoeken.aspx
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De identiteit van het vrijeschoolonderwijs 

Wat is de vrijeschool  
De vrijeschool hanteert een ambi<euze opvahng van haar taak. Wij geloven dat onderwijs verder 

gaat verder dan alleen goed leren lezen en rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de 

persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in rela<e tot de sociale gemeenschap. Daarom geven 

wij als vrijescholen naast de cogni<eve vakken veel aandacht geven aan de ontwikkeling van sociale 

intelligen<e, crea<viteit en aan de ontwikkeling van ieders eigen talent. Bovendien hanteren we als 

uitgangspunt dat onderwijzen ook opvoeden is.  

Ieder kind heeU van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool probeert te realiseren dat het kind 

deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van 

een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cogni<eve ontwikkeling, inven<viteit, originaliteit en 

crea<viteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, 

bestaande uit lichaam, ziel en geest. 

De bron van de vrijescholen ligt in het gedachtengoed van Rudolf Steiner (1861-1925). Zijn 

pedagogische en didac<sche aanwijzingen – die zijn gegeven in de jaren rondom de opening van de 

eerste vrijeschool in Stuagart – beslaan een breed spectrum van het basis- en voortgezet 

onderwijs. Steiner formuleerde zijn aanwijzingen vrij algemeen en spoorde leraren aan die voor hun 

eigen situa<e in te vullen en aan te passen. Het onderwijs van de vrijescholen nu laat daarom een 

weloverwogen combina<e zien van tradi<onele en eigen<jdse elementen. 

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situa<es waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben 

laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen 

die zelf betekenis en rich<ng aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, 

snel veranderende samenleving.  

Vrijeschoolleerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunc<e en willen werken op 

vertrouwensbasis met een hechte brug tussen school en thuis.  

Het leerplan 
In de Wet op het Primair Onderwijs worden de twee kleuterjaren en de klassen 1 t/m 6 bij elkaar 

genomen en vormt de basisschool de groepen 1 t/m 8. Het vrijeschoolleerplan omvat oorspronkelijk 

12 leerjaren en ondersteunt de vorming van leerlingen van 6-18 jaar. Het leerplan is afgestemd op de 

leeUijd van de leerlingen. Elke klas bevat daarom bijna uitsluitend leerlingen van ongeveer gelijke 

leeUijd. Omdat een bepaalde ontwikkelingsfase niet herhaald kan worden, vindt de vrijeschool het 

niet wenselijk leerlingen te laten doubleren. Uitzonderingssitua<es daargelaten, waarbij kinderen een 

klas hoger of lager geplaatst kunnen worden. ‘Periodeonderwijs’ geeU de leerlingen vanaf klas 1 

(groep 3) de gelegenheid zich gedurende een aantal weken in de eerste twee uren van de schooldag 
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te verbinden met lesstof over één onderwerp. Dat wordt inhoudelijk verdiept en vanuit verschillende 

kanten benaderd. Zo’n periode biedt bij uitstek de gelegenheid om de geboden stof te verwerken. In 

wisselwerking met de leerlingen ontwerpt de leerkracht de periode, waarbij zijn rol verschuiU van 

expert naar adviseur, naar begeleider. Wat eigen is gemaakt, vindt zijn vervolg in vaklessen of 

werkuren om geoefend, geuit en geautoma<seerd te worden.   

In de opvahng van Rudolf Steiner is de mens niet alleen een lichamelijk wezen, maar ook een 

geestelijk wezen. Het kind zien wij niet als een onbeschreven blad, maar het brengt van alles mee aan 

talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten. Aan deze ontwikkeling proberen we als vrijeschool een 

bijdrage te leveren. In de periode tot 6, 7 jaar staat de ontwikkeling van het lichaam centraal: de 

groei, motoriek en zintuigen. In de kleuterklas wordt dit ges<muleerd door veel te spelen en door 

een regelma<ge dagindeling. In de leeUijd van 7-14 jaar ontwikkelt het kind vooral de 

‘zielekwaliteiten’. Die uiten zich in het gevoelsleven, in het denken en handelen. Vandaar dat we in 

ons onderwijs aan al deze aspecten van leren aandacht besteden.  

Het is bijzonder om te merken dat er zoveel ouders zijn die kiezen voor het vrijeschoolonderwijs. Wij 

horen vaak dat ouders enthousiast zijn over de leeromgeving, het pedagogische klimaat, de sfeer, de 

persoonlijke aandacht voor de kinderen en de aandacht voor de brede ontwikkeling. De cogni<eve 

ontwikkeling van kinderen wordt zeker gevoed op de vrijeschool, daarnaast vinden we het heel 

belangrijk dat de kinderen zich gevoelsma<g kunnen verbinden met de wereld. Als een kind zich leert 

verbinden met de wereld, dan leert het kind van de wereld te houden. En waar je van houdt, daar 

kun en wil je je voor inzeaen, nu of later. Tevens proberen we de kinderen aan te spreken in hun wil, 

de wil tot handelen. We streven in ons onderwijs naar een evenwich<ge verdeling en verbinding van 

‘hoofd, hart en handen’. We proberen als leraren op zo’n manier les te geven zodat ieder kind zich 

kan ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en zelfverantwoordelijk individu. Daar staat de naam 

vrijeschool voor!  

De kleuterklas 
In de eerste levensjaren van het kind wordt alles aangelegd voor het latere leven, het kind bouwt aan 

zijn basis. Jonge kinderen leven en leren door de wereld om zich heen in zich op te nemen en na te 

bootsen. Zo leert het kind in de eerste drie jaren lopen, spreken en denken. Wanneer het kind deze 

vaardigheden geleerd heeU mag het vanaf zijn 4e jaar naar de kleuterklas. Op de vrijeschool is de 

kleuterklas zo ingericht dat het tegemoet komt aan de levensbehoeUe van jonge kinderen, namelijk 

het spelen. De kleuterklas is ingericht met natuurlijke materialen zoals houten speelgoed, stoffen 

poppen, houten kisten en planken voor het bouwen en er zijn huisjes waar de kinderen in kunnen 

spelen.  

De drang om te spelen is groot en het kind ontwikkelt hierin verschillende vaardigheden. Het maakt 

daarbij gebruik van zijn eigen fantasiekrachten om scheppend bezig te zijn. De rol van de 

kleuterleidster is voorwaardenscheppend. Door het kind de mogelijkheden te geven om te bouwen 

met banken en planken, zo hoog als het zelf prehg vindt, ontwikkelt het kind bijvoorbeeld ruimtelijk 
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inzicht, een belangrijke voorwaarde voor het rekenen. Tijdens het opruimen van de klas komt het 

sorteren, ordenen aan bod. Zonder de kinderen vanuit het bewustzijn aan te spreken wordt er een 

basis gelegd voor het abstractere leren in de daaropvolgende jaren. Door het vrije spel leert het kind 

zich sociaal uiteen te zeaen met andere kinderen en leert het om te gaan met zijn eigen vermogens 

en vaardigheden. Spelen bevordert de gezonde fysieke ontwikkeling, de ontwikkeling van de fantasie 

en vormt een belangrijke basis voor het latere leven.  Een brede ontwikkeling komt in het spel op 

natuurlijke wijze tot stand, in het vrije spel, het cultuurspel, het kringspel en andere spelvormen. Je 

zou kunnen zeggen: een kleuter wordt leerling als de kunst om te spelen voorafgaat aan de kunst om 

te leren!  

In de kleuterklas is er een vast ritme in de dag en in de week en iedere kleuterklas heeU eigen 

rituelen en gewoonten. Het steeds weer herhalen hiervan geeU houvast en veiligheid aan de kleuters. 

Naast een dag- en weekritme besteden we ook veel aandacht aan het vieren van  jaarfeesten. Naar 

deze feesten wordt lang van tevoren toegeleefd.  

Er is in de kleuterklas veel aandacht voor het ambachtelijk werk: brood bakken, fruit schillen, 

handwerken, <mmeren zijn wekelijks terugkerende ac<viteiten. Ook het kunstzinnig onderwijs heeU 

een belangrijke plek in de kleuterfase. Tekenen, schilderen, boetseren met bijenwas, euritmie, 

vertellen en geleid spel wordt wekelijks aangeboden en heeU een plek in het ritme in de klas. Alles 

gebeurt in de kleuterklas gezamenlijk, vanuit de ‘gewoontestroom’. 

In de loop van de ochtend wordt het fruit met elkaar gegeten en is er een moment waarop de 

kleuters met hun leerkracht brood eten en thee drinken. In de kleuterklas ziaen kinderen van 4 tot 6 

jaar bij elkaar in de klas.  

We kiezen er als vrijeschool bewust voor om ons onderwijs te laten aansluiten bij de fase waarin een 

kind zich bevindt. Dan is ons inziens het onderwijs het meest zinvol en effec<ef. Zo kiezen wij er 

bijvoorbeeld voor om de kleuters zo min mogelijk leerstof van klas 1 (groep 3) voor te schotelen. Wij 

willen kleuters zoveel mogelijk begeleiden vanuit een vertrouwen in hun natuurlijke ontwikkeling. 

Kinderen zijn immers geen vaatjes waarin wij als leerkrachten van bovenaf opgelegde informa<e 

moeten stoppen en de resultaten daarvan op korte termijn telkens registreren. 

In het maatschappelijke onderwijsveld ligt een stevig accent op het cogni<eve vlak, waarbij de 

mathema<sche en linguïs<sche onderdelen verreweg het zwaarst vertegenwoordigd zijn. Alles lijkt te 

draaien om ‘snelle winst’: opbrengstgericht werken. Er is vaak weinig <jd en aandacht voor 

expressievakken en voor het oefenen van motorische vaardigheden.   

Een vierjarige is er in de vrijeschool visie nog helemaal niet aan toe om getoetst te worden. Dat je als 

leerkracht kijkt hoe het met de ontwikkeling van het jonge kind gaat, is uiteraard heel belangrijk in 

ons dagelijks werk. In onze visie gebeurt dat door gespecialiseerde kleuterleerkrachten die met 

heterogene groepen werken en specifieke kennis hebben van de leeUijdsfase van het jonge kind. Zij 

houden hun ogen en oren goed open bij de waarnemingen en observa<es van het kind <jdens het 
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vrije spel en andere momenten in de kleuterklas. Uiteraard houden wij dat bij in een 

leerlingvolgsysteem en verzamelen we op die manier de ‘opbrengsten’.  Wij proberen zo de 

observa<es in te voegen in ons pedagogisch-didac<sch handelen in de groep om op die wijze aan te 

sluiten bij de ontwikkeling van het jonge kind.  

Kinderen komen de dag na hun vierde verjaardag op school. Een uitzondering hierop zijn de 

septemberkinderen, zij starten aan het begin van het nieuwe schooljaar.  

Op woensdagen is het mogelijk om een vierjarig kind, voor wie vijf dagen achter elkaar school nog te 

vermoeiend is, thuis te houden. Het is zinvol dit al<jd in overleg met de kleuterleidster te doen en 

een vast ritme aan te houden. De ervaring heeU geleerd dat 5 dagen naar school gaan voor vierjarige 

kinderen veelal heel vermoeiend is. De school vindt het wenselijk dat een vierjarig kind de woensdag 

nog thuisblijU. Mochten ouders echter toch gebruik willen maken van de woensdagmorgen in de 

kleuterklas, dan is dit uiteraard mogelijk. U kunt hierover met de leerkracht spreken. Veel kinderen 

komen pas na hun vijfde verjaardag ook op de woensdag. Doordat veel ouders gebruik maken van die 

mogelijkheid heeU de woensdag een wat ander karakter. De kleuterleidster doet op deze dag 

ac<viteiten die aansluiten bij deze, meestal kleinere groep van oudere kleuters. De woensdag duurt 

tot 12.30 uur.  

Middagschool 
Kleuters die in het lopende schooljaar 6 jaar worden, gaan in de loop van het schooljaar op dinsdag 

tot 15.00 uur naar school. Er zijn twee instroommomenten: kinderen geboren vóór 1 juni starten in 

januari. Kinderen geboren tussen 1 juni en 1 oktober starten later in het jaar. Over het 

instroommoment vind afstemming plaats met de ouders.  

De oudste kleuters blijven om 13.00 uur in de eigen klas en eten met hun leerkracht. Daarna volgt het 

middagprogramma, ac<viteiten gericht op de oudste kleuters en later in het jaar de voorbereiding 

voor de eerste klas.  

Deelname aan de dinsdagmiddag is geen garan<e dat uw kind door kan naar klas 1 na de 

zomervakan<e. De ‘leerrijpheidsprocedure’ start elk voorjaar o.l.v. de intern begeleider. U wordt door 

de kleuterleidster hierover geïnformeerd <jdens oudergesprekken.  

De bewegende klas 
Het onderwijs in vrijescholen kenmerkt zich door het didac<sch principe dat leren betekent: 

ontwikkelen. Ontwikkeling komt het beste tot stand als denken, beleven en doen harmonisch  

samengaan bij veel, zo mogelijk alle, te leren vaardigheden. Er vindt wel een duidelijke 

accentverschuiving plaats tussen deze drie gebieden van de ontwikkeling gedurende de 

schoolcarrière. In de eerste schooljaren leidt veel spelend, belevend bewegen tot door ervaring 

gestuurd inzicht en vaardigheden. In de hogere klassen leiden – juist anders om - inzichten en 

doorleeU denken tot uitvoerende doorleefde handelingen.  
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Om in de eerste drie jaren het zinvolle lerende bewegen op<maal centraal te kunnen stellen, zijn wij 

in het schooljaar 2015/2016, ertoe over gegaan om ook de inrich<ng van de lokalen op het bewegend 

lerende kind aan te passen. De meest in het oog springende verandering is dat de kinderen de eerste 

schooljaren na de kleuterklas niet meer ziaen op stoeltjes achter tafels, maar dat er gewerkt wordt 

met zeer flexibel in te zeaen zitkussens en banken.  

Zo kan het zinvol bewegen de eerste jaren vloeiender worden vormgegeven en worden ingezet bij 

alle onderdelen en leergebieden van het onderwijs. 

Klas 1 t/m 6 
Ons onderwijs willen we laten aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Daarom werken we met 

‘jaarthema’s’. Het jaarthema komt in veel leerstof van de klas terug, waardoor de verschillende 

vakken ook een onderlinge samenhang krijgen. De vertelstof wordt gehaald uit de sprookjes, de 

fabels en legenden, het oude testament, mythen, sagen en geschiedenis. In de onderbouw heeU elke 

klas zijn eigen leerkracht die als klassenleerkracht een aantal jaren met de klas meegaat. 

Hij/zij geeU de hoofdvakken <jdens het periode onderwijs. Gedurende drie tot vier weken worden de 

eerste twee lesuren van elke schooldag aan hetzelfde hoofdvak besteed. De andere lessen worden 

gegeven door klassenleerkrachten van de eigen of van andere klassen en door vakleerkrachten. De 

‘periodes’ in de onderbouw zijn rekenen, taal, heemkunde, huizenbouw, ambachten en beroepen, 

mens, dier- en plantkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde.  

De vaklessen bestaan uit twee vreemde talen , Duits en Engels (spelenderwijs vanaf de eerste klas). 

Muziek (fluit, zang, koorzang vanaf klas 4)  en schilderen en tekenen, handenarbeid en handwerken 

(boetseren, houtsnijden, breien, naaien, weven e.d. voor zowel jongens als meisjes), gymnas<ek, 

euritmie en godsdienst. De crea<eve vakken zijn in het gehele lesprogramma verweven. 

Zelfwerkzaam zijn s<muleren we in het hele leerproces. De leerstof dient als middel tot ontwikkeling 

van de leerlingen. Bij de natuurkunde bijvoorbeeld worden eerst de proeven gedaan, waarna deze de 

dag erna beschreven worden, waarna vervolgens pas de wetma<gheden eruit gehaald worden. Niet 

alleen denkac<viteiten worden opgeroepen: het volbrengen van een bepaalde opgave in vorm, kleur, 

klank en beweging vraagt om een zich inleven in de materie. We s<muleren concentra<e en wilsinzet 

- handen, voeten, zintuigen; het hele lichaam doet mee. Zowel het gevoelsleven als het denken en de 

wil worden hierbij dus aangesproken.  

Ook het sociale element is belangrijk. Daarom is het onderwijs doelbewust klassikaal: 

gemeenschapszin kan alleen ervaren en geoefend worden in een groep. Klassen zijn sociale 

oefengebieden, bestaande uit een niet te kleine, gevarieerde groep kinderen. 

Periodeonderwijs  
Elke schooldag begint, na het ritueel van het begroeten en ochtendspreuk, met een half uur 

zelfstandig werken (klas 2 t/m 6). Daarna volgt het periodeonderwijs en vervolgens de vaklessen. 
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Het doel van het periodeonderwijs is dat de leerlingen zich naast cogni<ef ook gevoels- en wilsma<g 

kunnen verbinden met de leerstof. De leerstof wordt om deze reden niet via een vaste methode 

gegeven maar door de leerkracht heel persoonlijk gebracht en geïntegreerd met vertelstof, tekenen, 

schilderen, met beweging en toneel. Vakken als taal, rekenen, aardrijkskunde, plantkunde en 

dergelijke komen dagelijks gedurende een periode van 3 tot 4 weken terug, zodat een samenhang  

stand komt. Omdat het onderwerp niet versnipperd wordt, kunnen de leerlingen zich er 

geconcentreerd mee verbinden. 

De behandelde periodestof wordt door het kind zelf beschreven, getekend en geschilderd in een 

‘periodeschriU’, dat na verloop van <jd een zelfgemaakt leerboek wordt met originele teksten en 

tekeningen. In zo’n periode komt de kunstzinnige verwerking ruimschoots aan bod. Daarnaast is het 

belangrijk dat regelma<g wordt gekeken of de inhoud van de stof door alle kinderen wordt begrepen 

en vastgehouden. Dit gebeurt door middel van observa<es van het kind en het werk. Het 

periodeonderwijs vindt in het eerste deel van de ochtend plaats omdat dit het meest produc<eve 

deel van de dag is. Omdat elke periode maar twee tot vijf keer per jaar voorkomt, krijgen de kinderen 

de kans om ‘te vergeten’. Wordt de draad later weer opgepakt, dan blijkt er heel wat te zijn gebeurd: 

de stof is niet vergeten maar ‘bezonken’ en meer eigen gemaakt. 

Jaarfeesten  
De jaarfeesten vormen hoogtepunten in de kringloop van het jaar. Het gezamenlijk vieren van de 

jaarfeesten heeU een vaste plaats in het vrijeschoolonderwijs. We vieren onder andere het 

Michaëlsfeest, Advent, Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het St. Jansfeest. Het vieren van de jaarfeesten 

samen met de kinderen geeU een bewustzijn van het jaarritme, het in- en uitademen van de natuur 

in de loop van de seizoenen. Een aantal feesten wordt gezamenlijk met de hele school gevierd. 

De jaarfeesten komen tegemoet aan een zekere religieuze houding die in de kinderen leeU. Zij bieden 

mogelijkheden om het religieuze leven bij kinderen te verdiepen. Het appelleren aan eerbieds- en 

liefdekrachten geeU een gezonde basis voor de latere ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het 

christelijk-religieuze karakter van de grote jaarfeesten heeU niet tot doel de kinderen in een bepaalde 

rich<ng of tot een bepaalde kerk te voeren.  

Bij de voorbereidingen zullen de leerkrachten vaak een beroep doen op de ouders en andere 

belangstellenden om mee te helpen. Als goede tradi<e worden elk jaar door leerkrachten, ouders en 

vrienden van de school de drie Oberufer-Kerstspelen opgevoerd. Deze oude spelen - het Paradijsspel, 

het Herders- en Geboortespel en het Driekoningenspel zijn door Rudolf Steiner in de vrijescholen 

geïntroduceerd en worden, behalve door de leerlingen, ook door ouders en belangstellenden 

bezocht. 

Vertelstof  
De vertelstof heeU een grote plaats in het onderwijs van de onderbouw. De verhalen worden gehaald 

uit de enorme veelheid aan sprookjes, mythen en sagen die onze cultuur te bieden heeU. Maar ook 

de verhalen uit de geschiedenis worden gebruikt. Deze verhalen hebben een grote rijkdom aan 
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beelden die als leidraad kunnen dienen voor de ontwikkeling van een kind. Aan de hand van de 

beschrijving van de vertelstof uit de verschillende klassen zal dit duidelijker worden. 

De eerste klas, sprookjes  

In de Antroposofie geloven we dat het kind in een sprookje beves<gd krijgt wat het eigenlijk ‘nog 

weet’; het kind komt uit een lichtwereld in een wereld van goed en kwaad. Het thema goed en kwaad 

komt in ieder sprookje voor. Een sprookje is een volksverhaal, doorgegeven via het vertellen zoals 

bijvoorbeeld de volkssprookjes van Grimm. De personen in de sprookjes verbeelden alle aspecten 

van de mens. Het kind leeU nog in een fantasiewereld en kan zich makkelijk in de sprookjessfeer 

verplaatsen. Door het innerlijk meebewegen beleeU het gevoelens als medeleven, nieuwsgierigheid, 

angst, voldoening, vreugde en zo meer. Het verschil tussen goed en kwaad in combina<e met die 

gevoelens helpt het gevoel voor normen en waarden te ontwikkelen. 

De tweede klas, fabels en heiligenlegenden  

De tweedeklasser is nog in staat om de beeldentaal te voelen als waarheid. Een pratend dier is 

bijvoorbeeld de gewoonste zaak van de wereld. In het tweede jaar wordt het kind wakkerder en leert 

het allerlei verschillende ‘kwaliteiten’ ontdekken. In de fabels wordt de tweedeklasser uitgedaagd om 

met deze kwaliteiten om te gaan. In de karakters van de fabeldieren ontmoet het kind de slimme vos 

tegenover de domme ezel en de snelle haas tegenover de trage schildpad. Naast deze vaak grappige 

en zeer menselijke verhalen worden in de tweede klas ook heiligenlegenden verteld. Het kind kan 

door al die loskomende kwaliteiten soms erg in de war raken. Dan is het goed om verhalen te horen 

over mensen die hebben gestreefd naar menselijke volmaaktheid. Ze roepen verwondering op en 

spreken het ‘hogere’ aan. De heilige heeU als het ware het dier in zichzelf overwonnen. 

De derde klas, het oude testament  

Kinderen in het <ende levensjaar ontwikkelen sterk hun individualiteit. Zij ervaren zichzelf niet meer 

als een geheel met de omringende wereld. Zij moeten als het ware een ‘nieuw verbond’ sluiten met 

de mensen in hun omgeving, en moeten opnieuw leren omgaan met geboden en met willekeur, met 

opzien en afwijzen. Het oude testament past als vertelstof goed bij deze levensfase van het kind: dDe 

kinderen herkennen zichzelf onbewust als zij luisteren naar de zondeval van Adam en Eva, de 

zondvloed, de tocht van Mozes, de kracht van David. De verhalen gaan onder andere over het 

ontstaan van de zichtbare wereld waar de mensen de geboden van God verbreken of hem 

verloochenen. God wordt dan genoodzaakt de mens terecht te wijzen. Maar ook spelen thema’s als 

vertrouwen en doorzehngsvermogen een belangrijke rol in de verhalen van het oude testament. De 

kinderen hebben hier houvast aan.  

De vierde klas, de Noorse, Germaanse mythologie 



�28

Het geloof in een godenwereld wordt door de vierdeklasser al een beetje in twijfel getrokken. Het 

eigen individu gaat een duidelijker plaats innemen. Daar sluiten we bij aan met de verhalen over de 

goden uit de Noorse, Germaanse mythologie. Deze goeden hebben erg veel menselijke trekken en 

leveren elkaar streken waar de mensen van huiveren. Aan het eind van alle verhalen wordt dan ook 

verteld van de godenschemering. Dat is het moment dat de godenwereld ten onder gaat. Dit is een 

heel drama<sch moment in de ontwikkeling van een kind. Het kind gaat voor het eerst ook echte 

eenzaamheid ervaren. Gelukkig biedt de humor in de verhalen een goed tegenwicht. 

De vijfde klas, de Griekse mythologie 

Voor de vijfde klassen kiezen we voor de oude Griekse verhalen: het grootste gedeelte van deze 

vertelstof over de Grieken is nog mythologie. Maar de ‘echte’ geschiedenis begint erin door te 

klinken. De kinderen beginnen daar ook een zeer duidelijke behoeUe aan te krijgen. De godenwereld 

wordt defini<ef verlaten en de mensenwereld wordt binnengetreden. 

De zesde klas, de Romeinen  

De zesdeklasser voelt sterk de drang om de macht nu zelf in handen te nemen. Het eerste verzet 

tegen de weaen om hem heen breekt door. Dit geeU de kinderen een heel nieuw gevoel van 

eigenwaarde, maar het is nog erg kwetsbaar. De vertelstof over Romeinen past daar goed bij: zij 

namen de macht van de wereld immers met veel geweld in handen. Met hun grote, zeer goed 

gedisciplineerde leger waren ze onoverwinnelijk. En er gebeurde nog iets heel belangrijks, de 

Romeinen willen geen koning; maar ze willen zelf besturen. De grondslag voor ons democra<sche 

stelsel wordt in die <jd gelegd.  

Achter veel bravoure van de zesdeklassers schuilt ook grote onzekerheid. Ze vinden het dan ook 

heerlijk om te luisteren naar de verhalen over de kracht van het Romeinse leger en hebben houvast 

aan de strenge weaen die in Rome werden nageleefd. 

De kerndoelen 
De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de 

ontwikkeling van hun leerlingen. Het leerstofaanbod in de vakken Nederlandse taal en rekenen / 

wiskunde op de vrijeschool is dekkend ten opzichte van de overheidskerndoelen. Juist om de 

rekenmachine met inzicht te kunnen gebruiken wordt de rekenmachine aan het eind van klas 6 

geïntroduceerd. Eerst moeten de eigen vaardigheden en het schaaend rekenen in voldoende mate 

ontwikkeld zijn. Vanuit menskundig oogpunt wordt de basis daarvoor gelegd in de basisschool. Voor 

de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie (oriënta<e op mens en wereld) is het 

leerstofaanbod in de lagere klassen niet helemaal dekkend ten opzichte van de door de overheid 

gestelde kerndoelen. We kiezen ervoor om een aantal onderwerpen te posi<oneren in het leerplan 

van de 7e of 8e klas. Daarmee worden aan het einde van de basisschool alle overheidskerndoelen 

behaald. 



�29

Op de site “www.ikzierondindewereld.nl” vindt u informa<e over de manier waarop de kerndoelen in 

het vrijeschoolonderwijs geïntegreerd zijn. Onze school beschikt over uitgewerkte leerlijnen voor taal 

en rekenen die voldoen aan de kerndoelen en waarmee in alle klassen gewerkt wordt. Er zijn 

leerstofoverzichten van alle klassen gemaakt en we werken dagelijks met een logboek waarin de 

lesstof staat gestructureerd per dag met doelen en werkvormen en waarin wordt geëvalueerd.  

Daarnaast gebruiken we een leerlingvolgsysteem waarbij de vorderingen van de genormeerde 

toetsen van iedere leerling worden bijgehouden.  

Vaklessen 
Vreemde talen  

De kinderen leren Engels vanaf de 1e klas. Dat gebeurt zoals het kind zich de moedertaal eigen 

maakt: spelenderwijs, door te luisteren naar de klanken en woorden, door liedjes te zingen en versjes 

te spreken. Gramma<ca wordt vanaf de 4e klas toegevoegd. Tegen die <jd zijn de kinderen in staat 

zich in eenvoudige situa<es in de vreemde taal uit te drukken. Zij oefenen dat onder meer in 

toneelstukjes. Het streven is om in iedere klas ook Duits aan te bieden als vreemde taal naast het 

Engels.  

Vormtekenen 

Het vormtekenen begint in de 1e klas met het op talloze manieren op papier zeaen van rechte en 

kromme lijnen. Dan introduceren we spiralen die naar binnen of naar buiten wikkelen. Steeds komt 

er meer bij zoals symmetrie in de 2e en vlechtmo<even in de 4e klas. In de 5e klas vormen mo<even 

uit oude culturen het thema, tot de kinderen uiteindelijk in de 6e klas belanden bij 

perspec<eUekenen en ingewikkelde geometrische figuren. Bij dit vak oefent het kind vele 

vaardigheden, zoals de oog-hand coördina<e, ruimtelijke oriënta<e en gevoel voor schoonheid. 

Euritmie   

Euritmie is een vak dat heel specifiek bij de vrijeschool hoort. In de euritmie wordt op muziek en taal 

bewogen. Door middel van gebaren met de armen en beweging in de ruimte wordt geprobeerd taal 

zichtbaar te maken en muziek om te vormen tot ‘zichtbare zang’. Euritmie ontwikkelt het 

vormgevoel, taalgevoel en de muzikaliteit van het kind. Het schept een evenwicht tussen vitaliteit en 

bewustzijn. 

Dat is een kunstzinnig proces. In alle onderwijsac<viteiten wordt naar dat evenwicht gestreefd. De 

euritmie is het vak waarbij dat in het bijzonder beoefend wordt en werkt daarmee ondersteunend 

voor het overige onderwijs. In de meeste gevallen is euritmie een groepsac<viteit, waarbij het 

geheel pas tot zijn recht komt door het samenwerken en op elkaar afgestemd zijn van de individuele 

handeling. Dit maakt dat ook de sociale krachten van een groep sterk worden aangesproken. 

GymnasIekonderwijs  
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Vanaf de derde klas wordt er in principe één keer in de week een dubbel uur gymnas<ek gegeven. De 

basisvaardigheden vangen en gooien worden middels speelse vormen aangereikt. In de loop van de 

jaren wordt er toegewerkt rich<ng de sportspelen. Daarnaast komen er ook allerlei <kspelen aan bod 

en wordt er aandacht geschonken aan turnac<viteiten en atle<ek. Dit alles aangepast aan de 

verschillende niveaus van de kinderen binnen de klas. Vanzelfsprekend komen zaken aan bod als: 

spor<viteit, eerlijk spelen, veilig werken en elkaar de ruimte geven, waardoor er een goede sociale 

structuur ontstaat in de klas. 

Godsdienstonderwijs  

In de klassen van 1 t/m 6 wordt in principe eens per week godsdienstonderwijs gegeven. Deze lessen 

zijn algemeen en dus niet aan een bepaalde geloofsrich<ng gebonden. Er worden verhalen verteld 

met een religieus karakter. Daarmee bedoelen we dat de verhalen de verbinding van mens tot mens, 

van mens tot God en van mens tot schepping behandelen. Naast de verhalen is het gesprek een 

wezenlijk onderdeel van de godsdienstlessen. De onderwerpen voor die gesprekken kunnen 

voortvloeien uit de verhalen, maar ook door de kinderen zelf aangedragen worden. 

Uitwisseling over thema’s als angst, geloof, dood en een eventueel leven daarna, agressie, pesten, 

dromen, toekomstverwach<ngen en zo verder s<muleert gevoelens van verbondenheid met elkaar 

 zel�ennis, respect en vertrouwen. 

Technisch lezen   

Wij richten ons de eerste drie onderbouwklassen hoofdzakelijk op het technisch lezen. Vanaf klas 4 

naast technisch lezen ook op het begrijpend lezen. We volgen voor het technisch lezen de methodiek 

‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ (ZLKLS) van José Schraven. Deze methodiek sluit goed aan bij het 

vrijeschoolonderwijs. ZLKLS biedt op gestructureerde wijze de verschillende vaardigheden aan, zowel 

bij lezen als bij spelling.  

Begrijpend lezen  

Met de methode Nieuwsbegrip oefenen wij het begrijpend lezen, daarnaast gebruikt de leerkracht 

teksten die aansluiten bij de vertelstof of het ontwikkelingsniveau van de klas.  

Zelfstandig werken en oefenuur 

Vanaf klas 3 beginnen we elke schooldag het eerste half uur à drie kwar<er met zelfstandig werken. 

Voor klas 1 en 2 geldt dat we hier later op de ochtend mee beginnen. Voor zelfstandig werken 

gebruiken wij methodes waarmee we gedifferen<eerd kunnen werken.  

De kenmerken van zelfstandig werken zijn: 

• De leerlingen oefenen uitgestelde aandacht. 

• De leerlingen leren zelfstandig te werken in kleine groepjes of individueel. 

• De leerlingen helpen elkaar bij de oplossing van problemen zonder de leerkracht in te schakelen. 
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• De leerkracht heeU de mogelijkheid om hulp te bieden aan individuele leerlingen.  

Deze lesvorm bevordert de mogelijkheid onderwijs op maat te leveren: 

• De individuele leerling kan op zijn of haar niveau aangesproken worden, de differen<a<e op drie 

niveaus. 

• De leerling wordt uitgedaagd om een onderzoekende houding aan te nemen en naarmate de 

leerling in een hogere klas zit, het werk te plannen en in te delen (weektaak). 

• De leerling ontvangt, is zelf werkzaam in het verkrijgen van én geeU kennis door (tutoring). 

Tijdens het oefenuur werken we met methodes om de aangeboden lesstof te automa<seren. Voor 

rekenen werken we met de methode Rekenrijk. Voor spelling gebruiken we de methode Staal. 

Sociale vaardigheid  

Van klas 1 t/m 6 gebruiken we het regenboogspel om expliciet te kunnen werken aan de sociaal - 

emo<onele ontwikkeling van de leerlingen. Uitgangspunt voor een spel vormt een actuele situa<e in 

de klas. Een spel bestaat uit een bewegingsspel en een kunstzinnige oefening. Een groot deel van de 

leerkrachten is opgeleid tot regenboogtrainer. 

We schenken veel aandacht aan de sociale vaardigheden van de kinderen in allerlei situa<es in de 

klas, maar ook daarbuiten zoals op het plein, op excursie, <jdens de verkeersles en de tuinbouwles.  

We zeaen zo nodig de an<pestmethode No Blame in. Een leerkracht heeU zich bekwaamd in het 

geven van oefeningen van Rots en Water, om kinderen weerbaar te maken en handvaaen te geven in 

de sociale omgang met elkaar. 

De omgangsregels maken deel uit van het regenboogspel. In de klassen wordt het regenboogspel 

regelma<g gespeeld, het spel biedt kinderen handvaaen over hun gedrag in sociale situa<es. 

• Wij tonen respect voor elkaar en voor onze omgeving en houden rekening met elkaar. 

• Wij zijn te vertrouwen 

• Wij helpen elkaar 

• Niemand speelt de baas 

• Niemand doet zielig 

• Niemand lacht een ander uit 

Getuigschric  

Aan het einde van ieder schooljaar krijgen alle kinderen een getuigschriU. Het getuigschriU geeU een 

beeld van de ontwikkeling van het kind en wordt geschreven door de leerkracht en de 

vakleerkrachten. Het getuigschriU beschrijU onder andere de sociaal-emo<onele ontwikkeling, de 

werkhouding, verzorging, zelfstandigheid, interesse, motoriek en cogni<eve vaardigheden.  

Voor het kind bevat het getuigschriU een spreuk, die bedoeld is als ondersteunend mo<ef in de 

ontwikkeling met daarbij een passende illustra<e. De inhoud van de spreuk sluit aan bij de vertel-of 
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periodestof. De kinderen krijgen op de laatste schooldag het getuigschriU mee naar huis. Na de 

zomervakan<e wordt op de geboortedag in de klas de spreuk opgezegd. 

Bij de getuigschriUen vindt u de toetsuitslagen van uw kind en de betekenis van die toetsuitslagen. 

Toetsing en vorderingen van de leerling 

Om de cogni<eve vaardigheden van de kinderen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van 

toetsen. We toetsen de kinderen op lees- en spellinggebied en gebruiken hiervoor niet-

methodegebonden toetsen zoals AVI- leeskaarten, DMT (Drie Minuten Toets) voor losse woordjes, 

Cito-toets voor begrijpend lezen vanaf klas 3 en een spellingtoets. Vanaf klas 1 nemen we de Cito-

rekentoets af,  die het inzichtelijk rekenen van de kinderen volgt en een automa<seringstoets. In klas 

6 nemen we een vragenlijst af die de sociaal-emo<onele ontwikkeling van de kinderen in kaart 

brengt. Vanaf schooljaar 2016-2017 maken wij gebruik van de IEP-eindtoets in april voor klas 6. Aan 

het eind van klas 6 gaan de toetsgegevens van de leerling en de getuigschriUen mee naar het 

voortgezet onderwijs.   

Toetsing  

• We toetsen tweemaal per jaar de opbrengsten van het onderwijs met niet-methodegebonden 

toetsen. 

• De klassenleerkrachten sluiten hun periode af met een aan die periode gerelateerde toetsing: in 

hoeverre hebben de leerlingen de periodedoelen gehaald? De gegevens daarvan bevinden zich in de 

klassenmap. Iedere klassenleraar heeU in zijn klassenmap de periodedoelen geformuleerd en een 

jaarindeling vastgelegd. De groepsplannen bevinden zich ook in de klassenmap. 

• In klas 6 toetsen we de sociaal-emo<onele ontwikkeling van de leerlingen. We gebruiken hiervoor 

de SchoolVragenLijst. Ook nemen we in klas 4, 5 en 6 een enquête af over de ervaring van de 

kinderen m.b.t. het sociale klimaat en de veiligheid op school en in de klas. Eens per twee jaar wordt 

het WMKPO afgenomen. WMKPO staat voor Werken Met Kwaliteit in het Primair Onderwijs. De 

klassenleraar voert naar aanleiding hiervan een klassengesprek. Indien nodig volgen individuele 

gesprekken met kinderen (eventueel met hun ouders). 

• De toetsgegevens van de niet-methodegebonden toetsen worden opgeslagen in het digitale 

leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’. Daarnaast heeU iedere leerling een dossier waarin alle 

toetsgegevens, oudergesprekken, onderzoeken, getuigschriUen, handelingsplannen, groepsplannen, 

evalua<es en andere rapporten worden bewaard. Ouders ontvangen bij de getuigschriUen een 

overzicht van de toetsgegevens. 

• Gegevens die apart worden beheerd zijn waarnemingslijsten van de kleuterklassen (in het 

leerlingdossier); toetsgegevens van de diverse periodes (klassenmap); gegevens van 

schoolrijpheidsonderzoek (leerlingdossier); gegevens van de sociaal-emo<onele ontwikkeling 

(leerlingdossier) en resultaten van aparte onderzoeken, bv. door externe deskundigen 

(leerlingdossier). 
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• De leerkrachten nemen de toetsen af en voeren de gegevens in. Klassenleerkrachten nemen de 

resultaten van de toetsen door met de intern begeleider <jdens de groeps- en toetsbesprekingen. Na 

elke groepsbespreking worden er nieuwe groepsplannen gemaakt. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs, resultaten 2017-2018 
Op basis van de Cito-toetsen van klas 4, 5 en 6 voor rekenen en begrijpend lezen, kunnen wij een 

gefundeerd schooladvies geven voor het voortgezet onderwijs. Mocht de uitslag van de eindtoets 

hoger zijn dan het advies van de school kan een bespreking volgen voor een ander advies. 

Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen in de laatste klas in het 
reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevalua<e Primair onderwijs. 

De IEP toets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte 
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van klas 6. Door de presta<es van een 
leerling te meten langs een ona�ankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan 
goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.  

De Landelijke norm IEP toets is 80. Dit wil zeggen dat Vrijeschool Kleverpark behaalde de afgelopen 3 

jaar een hogere IEP score dan deze landelijke norm, namelijk  84,7. Leerlingen presteren dus 

gemiddeld genomen beter dan het landelijk gemiddelde.  

Uitstroom schooljaar 2017-2018 per niveau: VMBO-kb: 3 leerlingen (10%), VMBO-tl: 8 leerlingen 

(26%), HAVO: 5 leerlingen (16%), HAVO-VWO: 4 leerlingen (13%), VWO: 11 leerlingen (35%). 

https://www.toets.nl/news/150/86/Zo-kan-het-eerlijker-en-motiverend-de-visie-achter-IEP
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Procedures en beleid  
PESTEN  

Pesten is gedrag onder kinderen dat onwenselijk is, en dat binnen onze school helaas ook voorkomt. 

We pakken pesten echter stevig aan, het wordt niet geaccepteerd. In de school zijn duidelijke 

afspraken gemaakt die beschreven zijn in een plan van aanpak. Ons plan van aanpak heeU als 

uitgangspunt dat er in het geval van pestgedrag gesprekken plaatsvinden met voor iedereen een 

posi<eve aanpak, waarbij de pester zelf wil veranderen.  

Daarnaast besteden wij aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, omdat we geloven 

dat sociaal vaardige kinderen elkaar minder pesten, en zelf ook beter optreden tegen pesten. Dat 

doen we onder andere door te werken aan didac<sche samenwerkingsvormen, het houden van 

klassengesprekken, het vertellen in beelden en ruimte te geven voor verschillende spelvormen. Op 

deze manier s<muleren we de kinderen op een gezonde manier met elkaar om te gaan.  

Tensloae is er in de school één vertrouwenspersoon die door de ouders, leerkrachten en kinderen 

benaderd kan worden indien er sprake is of vermoeden van pestgedrag. 

Vrije School Kennemerland: Polle Poaers. 

Vrije School Kleverpark: Janne KluU. 

Aanmelden nieuwe leerling 

Als u uw kind wilt aanmelden voor de Vrije School Kleverpark, dan kunt u contact opnemen met de 

administra<e op 023-2023235. U wordt dan uitgenodigd voor een informa<e-uurtje. Als u 

enthousiast bent over het vrijeschoolonderwijs, kunt u daarna via een interesseformulier uw kind 

opgeven. De interesseformulieren zijn te verkrijgen op de informa<emiddagen. Er zijn 9 

informa<emiddagen in het jaar, afwisselend op de Vrije School Kennemerland, Kleverpark en de 

dependance 'Korte Verspronckweg’. Op de websites kunt u de data vinden van deze 

informa<emiddagen. Overigens wordt u verzocht om geen kinderen mee te nemen. 

In het schooljaar 2018-2019 gaat het Centrale Plaatsingsbeleid Basisonderwijs van de Gemeente 

Haarlem van start. Voor de actuele procedure verwijzen we u naar de websites van onze school, 

waarop u het beleid kunt vinden. Ook heeU de gemeente Haarlem een website in het leven geroepen 

omtrent deze Centrale Aanmelding: www.naarschoolinhaarlem.nl 

De broertjes/ zusjes voorrangsregeling blijU van kracht. 

U kunt uw kind opgeven voor de kleuterklas, waarbij u uw voorkeur kunt opgeven voor een van de 

schoolloca<es. Of uw kind daar daadwerkelijk geplaatst kan worden, is a�ankelijk van het 

leerlingenaantal. We streven naar een zo evenwich<g mogelijke samenstelling van de kleuterklassen 

wat betreU leeUijdsopbouw en verdeling van jongens en meisjes in de negen kleuterklassen op onze 

loca<es. 

http://www.naarschoolinhaarlem.nl
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Indien een kind vanuit de kleuterklas (groep 1-2) van een andere school komt, krijgt u een gesprek 

met de intern begeleider (IB) van de kleuters. Zij bekijkt ook het kind en na ingewonnen informa<e op 

de vorige school gaan we over tot een proefweek, waarna we zullen besluiten of we het kind wel of 

niet aannemen. 

Ouders die hun kind aanmelden voor klas 1 (groep 3) of een hogere klas hebben een 

aannamegesprek als er plaats is in de desbetreffende klas. Na dit gesprek wordt er contact gelegd 

met de vorige basisschool. Nadat de informa<e is ingewonnen en overplaatsing zinvol lijkt, spreken 

we een proefweek af. De intern begeleider kijkt in de proefweek mee naar de nieuwe leerling. Ook de 

leerling en de ouders kunnen in de proefweek onderzoeken of dit onderwijs bij hun past. Na die week 

beslissen wij of de leerling aangenomen wordt. Het is belangrijk dat de ouders echt kiezen voor het 

vrijeschoolonderwijs en dat de leerkracht onderzoekt of de leerling in de klas past en de 

klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht de leerling adequaat kan begeleiden. Kinderen die 

van een andere vrijeschool komen krijgen voorrang op de wachtlijst.  

Plaatsing van leerlingen met een speciale onderwijsbehoece 
De Vrije School Kleverpark stelt zich ten doel om vrijeschoolonderwijs te bieden aan die kinderen 

waarvan de ouders voor deze vorm van onderwijs hebben gekozen. Het onderwijs wordt 

afgestemd op datgene waarvan wij menen dat dit goed is voor de ontwikkeling van het kind. Er wordt 

gewerkt in heterogene groepen. Daarbinnen kijken we wat ieder individueel nodig heeU 

en we stemmen het onderwijs af op wat haalbaar is voor het kind. De school heeU ook haar 

beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van 

kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden: 

1. Een zodanige erns<ge verstoring van rust en veiligheid –met onvoldoende perspec<ef op 

aanvaardbaar taakgericht gedrag- dat het leerproces voor betreffende leerling en/ of andere 

leerlingen wordt belemmerd. 

2. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te 

kunnen prevaleren. 

3. Gebrek aan opnamecapaciteit. Wij plaatsen tot 26 leerlingen in een klas op Kleverpark en tot 28 

leerlingen op Kennemerland. Een plaatsing van een leerling met een vraag in het primair onderwijs 

mag niet de ontwikkeling van het kind schaden. Wij kunnen een beperkt aantal zorgleerlingen per 

klas adequaat begeleiden. 

4. Er wordt gewerkt met graanproducten in de klassen en we eten met elkaar in de klas, waardoor dit 

geen steriele ruimte is. 

5. De leerkracht heeU niet als taak medisch te handelen. 

6. Het gebouw leent zich in onvoldoende mate voor rolstoelgebruik. 
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Uitschrijven leerling  
Gaat u verhuizen of besluit u over te stappen naar een andere school? Dan vezoeken wij u om deze 

veranderingen <jdig en schriUelijk door te geven aan onze administra<e. Bij verandering van school 

verzorgt de klassenleerkracht een onderwijskundig rapport. Hierbij maakt hij gebruik van het 

leerlingvolgsysteem.  

Schorsing en verwijdering  
Indien een leerling zich zeer erns<g misdraagt, zal er een gesprek volgen met de ouders en de 

klassenleerkracht. Als betrokken par<jen niet tot overeenstemming komen zal er een gesprek volgen 

met de schoolleiding. Indien dit alles niet tot verbetering van gedrag leidt kan de schoolleiding 

besluiten tot schorsing/verwijdering van de leerling. 

Wijzigen administraIeve gegevens 
Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in adres, telefoonnummer, emailadres of 

gezinssamenstelling zo spoedig mogelijk, liefst schriUelijk, door te geven. Hiervoor kunt u op onze 

administra<e op school terecht.  

Foto/film bij opvoeringen 
Eén van de mooie en waardevolle dingen in de vrijeschool is dat er zo veel toneel gespeeld wordt, dat 

er zoveel momenten zijn waarop leerlingen aan ouders of aan elkaar laten zien wat er geleerd en 

gedaan is. Een schoolregel daarbij is dat er niet binnen gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Waarom 

vinden wij dit als school zo belangrijk? Toneelspelen (en alle andere dingen die leerlingen van <jd tot 

<jd op het podium laten zien) is voor de kinderen een proces van ‘maken’. De kinderen oefenen en 

laten het resultaat, een momentopname, zien aan het publiek. Als kind ben je kwetsbaar, je laat iets 

zien waarover je je onzeker voelt en dat elke keer anders is. Het verschil tussen de twee 

voorstellingen van hetzelfde toneelstuk kan enorm zijn, al is dat alleen maar in je eigen percep<e. 

Wanneer je dit eindresultaat zou filmen en na afloop zou bekijken, kom je als kind aan de andere kant 

van het proces te staan; je bent toeschouwer geworden van je eigen werk. Dat is een totaal andere 

beleving van de voorstelling dan op het podium staan en spelen. Daarbij komt dat 

mensen vaak zeer kri<sch op zichzelf zijn als ze naar zichzelf kijken op film; je ziet vaak vooral wat mis 

ging. Wij willen op school graag dat de kinderen hun toneelspel als makers beleven en er een 

herinnering aan overhouden die voor elk kind persoonlijk en anders is. Het maken van filmopnames 

verandert dat persoonlijke beeld onherroepelijk.  

Als herinnering is het vaak leuk om foto’s te hebben van een toneelstuk of andere opvoering. Toch 

kan het <jdens een voorstelling van welke aard dan ook storend zijn als er geflitst wordt of zelfs alleen 

maar geklikt wordt. Het maakt de kinderen ervan bewust dat het moment wordt vastgelegd en dat 

kan de onbevangenheid en de spontaniteit beïnvloeden. Ook voor toeschouwers kan fotograferen als 

storend worden ervaren. 
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De leerkrachten creëren graag een moment (<jdens een generale repe<<e of iets dergelijks) waarop 

foto’s kunnen worden gemaakt als herinnering voor later, zodat <jdens de voorstelling de 

concentra<e niet verstoord wordt. De belevenis voor de kinderen en het publiek <jdens een 

toneelvoorstelling of schoolfeest blijU hierdoor uniek en onverstoord. 

Ook <jdens kerstspelen, schoolfeesten en jaaropeningen in de zaal wordt er niet gefotografeerd of 

gefilmd. 

School en scheiding  
Als school zijn we verplicht beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus ook de ouder die niet 

met het ouderlijk gezag is belast heeU recht op informa<e. Op school is er een richtlijn aanwezig 

waarin wordt uiteengezet wie voor de wet ouder is van een kind; welke richtlijnen de school aan zal 

houden ter voorkoming van misverstanden. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan 

van die richtlijn worden afgeweken. Als school willen we geen speelbal tussen ouders worden. Om 

hierboven genoemde redenen zal het adres van de niet met het ouderlijk gezag belast zijnde ouder 

evenzo in onze administra<e worden opgenomen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u dat zelf 

doorgeeU aan de administra<e. Voor zover van toepassing wordt uw medewerking gevraagd bij het 

vastleggen van oudergegevens. Wij vragen begrip voor onze posi<e.  

Luizenbeleid 
Luizen zijn een vervelende terugkerende plaag op scholen, die echter met goed luizenbeleid 

beheersbaar kan blijven. Onderstaand protocol hanteren wij om de luizenoverlast zo klein mogelijk te 

houden op school: 

1. Iedere eerste week na de vakan<e worden er in de hele school luizen gekamd. De kinderen worden 

nagekeken door een vaste groep ouders. Eén van de ouders wordt luizencoördinator. 

3. De luizenouder haalt een klassenlijst op bij de leerkracht om zeker te weten dat hij/zij alle kinderen 

nakijkt. 

4. De hoofden van de kinderen worden nagekeken met de hand en niet met een kam (pluizen). 

5. Als er luizen of neten (ook dode) worden aangetroffen, dan licht de luizenouder de administra<e 

in. De administra<e belt de ouders, maakt een brief  en geeU deze mee met het kind. 

Het contact verloopt via school en niet via luizenouders. Luizenouders kunnen niet aangesproken 

worden door andere ouders van de betreffende klas. De volgende schooldag is er weer 

luizencontrole. Deze controle wordt geregeld door de luizencoördinator. 

6. De ouders/verzorgers moeten het kind dezelfde dag/avond behandelen.  

7. Een kind dat luizen of neten had moet de volgende schooldag om 8.30 uur op school zijn om 

gecontroleerd te worden door de leerkracht of door een luizenouder (bij voorkeur door dezelfde 

luizenouder). De controle wordt dagelijks herhaald tot er bij het kind geen luizen of neten (ook dode) 

meer gevonden worden. Bij herhaaldelijke constatering van luizen en neten, zal de schoolleiding 

contact opnemen met de ouders en wordt een kind naar huis gestuurd om verder te behandelen.  
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Twee weken nadat het kind luisvrij is, wordt het kind weer gecontroleerd, omdat de al gelegde neten 

dan uitgekomen zijn. De luizencoördinator regelt dit. 

8. Als een ouder/verzorger zelf luis constateert, moet hij/zij de klassenouder inlichten. De 

klassenouder licht de luizencoördinator in. Deze kan dan, in overleg met de leerkracht, een extra 

datum kiezen waarop alle kinderen gecontroleerd worden. Zie voor de aanpak van behandeling 

luizen/neten de richtlijnen op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl. 

ICT en Media beleid 

Op moment van schrijven wordt er op school gewerkt aan nieuw beleid. De vraag van leraren en 

ouders in de huidige <jd met veel beeldschermen wordt groter. Visie en beleid wordt dit schooljaar 

vastgesteld.  

1. Surfen op internet gebeurt al<jd en alleen als een klassen- of vakleerkracht in het lokaal aanwezig 

is. 

2. Om 8.15 uur mag de mobiele telefoon niet meer zichtbaar worden gedragen.  

3. Onder school<jd is het niet toegestaan gebruik te maken van mobiele telefoon.   

4. De leerkracht is gerechtvaardigd en bevoegd deze media in beslag te nemen.  

5. De school is niet aansprakelijk voor privé-apparatuur. Het veiligst is het als de leerlingen hun 

telefoon  in de bureaula van de leerkracht leggen en het lokaal in pauzes afgesloten wordt.  

6. Internet/email mag pas gebruikt worden na toestemming van de klassen- of vakleerkracht.  Hierbij 

moet de leerling aangeven wat hij/ zij wil gaan doen/ zoeken. Er wordt geprobeerd de leerlingen zo 

veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken of 

te voorkomen. De leerkracht bepaalt welke kindvriendelijke sites bezocht kunnen worden om 

informa<e te verzamelen zoals bijvoorbeeld Davindi. 

7. Leerlingen mogen niet hun naam, adres, telefoonnummer e.d. bekend maken op het internet. 

8. De leerkracht bepaalt in hoeverre en op welk moment het spelen van (educa<eve) spelletjes op 

het internet toegestaan is. 

9. Leerlingen met o.a. dyslexie mogen op hun eigen laptop op school werken ter ondersteuning.  Ook 

het gebruik van computers voor werkstukken is mogelijk. Dit alles ter beoordeling aan de leerkracht.  

Voor ouders die meer willen weten over ICT en kinderen raden wij twee interessante websites aan:  
www.mijnleerlingonline.nl  

www.mijnkindonline.nl 

Wegwijzer bij klachten of zorgen, heec u een zorg, ontevreden gevoel of een klacht?  
Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeU. Of misschien heeU u iets 
gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u ac<e wilt ondernemen. Of u nu ouder bent 
van één van onze leerlingen of medewerker, uw mening is voor ons waardevol.  

http://www.ggdkennemerland.nl
http://www.mijnleerlingonline.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/
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In de meeste gevallen kan uw zorg of ontevredenheid in goed overleg opgelost worden. In sommige 
gevallen lukt dat helaas niet. In onze Wegwijzer bij klachten of zorgen vertellen wij u over de stappen 
die u kunt nemen. Daarnaast geven wij een toelich<ng op wat u van de verschillende betrokken 
contactpersonen kunt verwachten. U kunt deze wegwijzer vinden op onze website 

Op onze school zijn de contactpersonen: 
Directeur: Maarten Roest Crollius, mroestcrollius@vskennemerland.nl 
Schoolcontactpersoon: Wilfra Marseille, wmarseille@vskennemerland.nl 
An<-pestcoördinator: Polle Poaers, ppoaers@vskennemerland.nl + contactgegevens invullen> 
Aandachtsfunc<onaris: Miranda van Luling, mvluling@vskennemerland.nl 

De volledige klachtenregeling vindt u hier: Klachtenregeling Ithaka 

Voor alle scholen van Ithaka zijn er twee externe vertrouwenspersonen: 
Ellen Labree en Inez Ursem 
Zij zijn te bereiken via: 
GGD Hollands Noorden 
t.a.v externe vertrouwenspersoon 
Ellen Labree/Inez Ursem 
Postbus 9276  
1800 GG Alkmaar 
Telefoonnummer: 088 0100550 (u wordt binnen 24 uur teruggebeld) 

http://www.vrijescholennh.nl/uploads_vsithaka/140707_Klachtenregeling_Stichting_Vrijescholen_Ithaka.pdf
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Contactgegevens  

SIchIng Vrijescholen Ithaka                                                         
Postbus 92 
2050 AB Overveen 
Telefoon:  023-5272550 
www.vsithaka.nl  

Vrije School Kennemerland 
Weltevredenstraat 9 

2022 VA Haarlem 

Telefoon: 023-5373578 

Directeur: Maarten Roest Crollius  

www.vskennemerland.nl 

Vrije School Kleverpark 

Wouwermanstraat 49a 

2023 XD Haarlem 

Telefoon: 023-2023235 

Adjunct Directeur: Lia Visser 

www.vskleverpark.nl  

Dependance Korte Verspronck 

Korte Verspronckweg 7-9 

2023 BS Haarlem 

023-2023235 (Kleverpark) 

Directeur: Maarten Roest Crollius 

www.vskleverpark.nl 

Rudolf Steinerschool Haarlem 
Engelandlaan 2 
2034 NA Haarlem 
Telefoon: 023 536 1378 
Directeur: Herman van Tongeren 
www.rsschool.nl  

De Meiboom  
Hammarskjöldstraat 230a 
2131 VN Hoofddorp 
Telefoon: 023 562 3146 
Adjunct directeur: Ed Lucas  
www.demeiboom.nu 

De Toermalijn 
Abellalaan 74 
2182 TZ Hillegom 
Telefoon: 0252 524899 
Directeur: Jacoline Wiskerke 
www.de-toermalijn.nl  

Waterlandschool 
Reigersbek 2-4 
1441 SZ Purmerend 
Telefoon: 0299 421672 
Directeur: Sara de la Parra 
www.waterlandschool.nl  

http://www.vsithaka.nl
http://www.vskennemerland.nl
http://www.vskleverpark.nl
http://www.vskleverpark.nl
http://www.rsschool.nl
http://www.demeiboom.nu
http://www.de-toermalijn.nl
http://www.waterlandschool.nl


�41

De Sterrenzanger 
Mercuriusstraat 13 
1829 CE Oudorp 
Telefoon: 072 515 8418 
Directeur: Rik Jacobs 
www.desterrenzanger.nl 

Parcival 
Nachtegaal 146 
1628 DJ Hoorn 
Telefoon: 0229 231011 
Directeur: Dick Bruin 
www.parcival-hoorn.nl 

Adriaan Roland Holstschool 
Prins Hendriklaan 56-58 
1862 EL Bergen (NH) 
Telefoon: 072 581 3613 

Directeur: Rob van Tricht 
www.arhbergen.nl 

Rudolf Steinerschool 
Sperwerstraat 1,  
1826 KL Alkmaar 
Telefoon: 072 561 8602 
Directeur: Rik Jacobs 
www.rsteinerschool.nl 

Vrije School Zaanstreek 
Galjoenstraat 111B 
1503 AR Zaandam 
Telefoon: 075 617 4047 
Directeur: Maya Baas & Lieke Groosjohan 
www.vrijeschoolzaanstreek.nl 

Klachtenregeling van Vereniging van Bijzondere Scholen 

Secretaris de heer A.H. Westendorp  

Postbus 95572 

2509 CN  Den Haag 

tel: 070-3315215  

Vereniging van vrijescholen 

De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisa<e van vrijeschoolbesturen. Eind 
2017 telde Nederland in totaal 106 loca<es voor vrijeschoolonderwijs. Er zijn in Nederland bijna 
28.000 leerlingen die op een vrijeschool ziaen. De laatste vijf jaar groeide het aantal leerlingen op de 
vrijeschool landelijk met bijna 25%. 

Taken van de Vereniging van vrijescholen: 

- Ondersteunen bij bestuurlijke en managementvraagstukken; 
- Behar<gen van de belangen van vrijescholen op landelijk niveau; 
- Werken aan de ontwikkeling en de borging van de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs; 
- S<muleren van na<onale- en interna<onale samenwerking in de vrijeschoolbeweging 
  

Meer weten? 

Abonneer je op de nieuwsbrief en bezoek de 
website www.vrijescholen.nl en www.kiezenvoordevrijeschool.nl 

http://www.desterrenzanger.nl
http://www.parcival-hoorn.nl
http://www.arhbergen.nl
http://www.rsteinerschool.nl
http://www.vrijeschoolzaanstreek.nl
http://www.vrijescholen.nl/
http://www.kiezenvoordevrijeschool.nl/
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BVS-schooladvies 

‘partner van uw school, kennis delen – mensen verbinden’ 

BVS-schooladvies is al meer dan 36 jaar een landelijk kennis- en exper<secentrum voor 
vrijeschoolonderwijs. Wij richten ons op de begeleiding van het onderwijs op vrijescholen en de 
schoolorganisa<e. Centraal staat de inrich<ng van het vrijeschoolonderwijs. Wij hebben, ter 
ondersteuning van de kleuterleidster en leraar, webapplica<es en publica<es gemaakt.  

BVS-schooladvies heeU adviseurs met kennis over de volgende onderwerpen:  

• inhoudelijke thema’s rond het vrijeschoolonderwijs 
• schoolorganisa<e 
• inhoud van het onderwijs, zoals didac<ek, handelingsgericht werken, sociaal-emo<onele 

ontwikkeling 
• leerlingenzorg/ondersteuning.  

Bovenstaande diensten worden aangevraagd door vertegenwoordigers van de school. Ook ouders 
kunnen bij ons terecht voor vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind.  

Voor uitgebreide informa<e van ons complete aanbod (voor scholen en ouders) kunt u een bezoek 
brengen aan onze website: www.bvs-schooladvies.nl.  

U kunt ons ook bellen of mailen:  

• telefoon - (030) 281 96 56  
• mail - admin@bvs-schooladvies.nl 

InspecIe voor het Onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspec<e.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gra<s). 

Klachtmeldingen over seksuele in<mida<e, seksueel misbruik, erns<g psychisch of fysiek geweld, 
discrimina<e en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief). 

SIchIng voor Rudolf Steiner Pedagogie  

Damhertlaan 129 

3972 DD  Driebergen  

http://www.bvs-schooladvies.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
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info@s<ch<ngrsp.nl 

www.s<ch<ngrsp.nl  

  

mailto:info@stichtingrsp.nl
http://www.stichtingrsp.nl

