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Deel A Strategisch plan Stichting Pallas 2020-2024 

1. Inleiding 
 

Opzet en totstandkoming van het strategisch beleidsplan 
Maatschappelijk kunstenaarschap; hoe Pallas het vrijeschoolonderwijs versterkt. Zo heet dit strategische 
beleidsplan van de Stichting Pallas. In deze titel zetten we het maatschappelijk kunstenaarschap van ál onze 
medewerkers centraal. Waarom doen we dat? Vooral, omdat het juist dit maatschappelijk kunstenaarschap 
onze scholen uniek maakt. 

Dat begint al in de klas, waar de leerkracht als voorbeeld en inspirator grote invloed heeft op de ontwikkeling 
van de leerling. De kwaliteit van onderwijs ontstaat in de unieke ontmoeting van leerkracht en leerling. Elke 
dag weer ontwerpt de leerkracht als een kunstenaar de eigen lessen, afgestemd op de ontwikkeling van de 
leerlingen en de klas. Dit is een voortdurend kunstzinnig proces van ontwerpen, uitvoeren, reflecteren, 
bezinnen en bijstellen.  

Het kunstenaarschap van de leerkracht zie je ook terug in het rijke aanbod aan kunstzinnige vakken binnen de 
vrijeschool, waarbij de leerkracht vanuit zijn eigen kunstzinnigheid leerlingen enthousiast maakt voor het 
werken en spelen met beelden, kleuren, voorstellingen en muziek. Hierbij is de leerkracht zich ervan bewust 
hoe belangrijk het aanleren van kunstzinnige vaardigheden is als basis voor leerlingen die opgroeien in de 
huidige samenleving.  

Als Stichting Pallas hebben wij het diepe verlangen om leerlingen rijke ervaringen mee te geven op 
onderwijsinhoudelijk én kunstzinnig vlak. Deze ervaringen zijn zowel naar binnen als naar buiten gericht: ze 
helpen leerlingen hun eigen mogelijkheden ontdekken én ze bevorderen dat leerlingen prettig kunnen 
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samenleven met anderen. Een breed en rijk aanbod stimuleert het denken, voelen, het voorstellingsvermogen 
en de wil van leerlingen en wekt het verlangen op om ‘een verschil te maken’. Vanuit deze basis kunnen 
leerlingen later zelfstandig en actief in de wereld staan. 

Leerkrachten bereiden leerlingen voor op de maatschappij, maar ze zijn zelf uiteraard ook actief en zichtbaar 
in die maatschappij: ze onderhouden de contacten met de omgeving van de school, zoeken samenwerking 
met andere partijen (zoals scholen, maatschappelijke organisaties, wijkraden, media). Zo zorgen ze ervoor dat 
het vrijeschoolonderwijs stevig verankerd blijft in onze samenleving en dragen ze uit wat dit onderwijs kan 
bijdragen aan de vorming van jonge mensen.  

We willen ruimte geven aan de leerkracht als – maatschappelijk – kunstenaar, opdat hij1 de eigen 
pedagogische, didactische en kunstzinnige vaardigheden de komende periode nog verder kan ontwikkelen 
om zo de leerlingen nóg beter te motiveren en begeleiden.  

Let op! Maatschappelijk kunstenaarschap gaat dus zeker niet alleen over de man of vrouw voor de klas. De 
ambities die we formuleren met dit plan zijn uiteraard een belangrijke leidraad voor álle medewerkers van 
Pallas (en voor alle betrokkenen uit de omgeving van de stichting). Als lerende gemeenschap vinden we het 
belangrijk voortdurend te reflecteren op wat we doen en hoe we van betekenis kunnen zijn. Iedereen levert 
vanuit de eigen verantwoordelijkheid en bezieling een bijdrage aan de organisatie. Samen onderzoeken we 
wat werkt én wat beter kan. Hierbij stemmen we steeds goed af op de samenleving, zodat we onze leerlingen 
goed kunnen voorbereiden op deze tijd en maatschappij. 

Totstandkoming van dit plan 
Dit strategische plan is tot stand gekomen na raadplegingen van en in overleg met medewerkers, 
medezeggenschapsraden, externe vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld (bedrijfsleven, politiek, 
samenwerkingsverband, zorg, en dergelijke) en leerlingen van de vijfde en zesde klas. Na de start met 
schoolleiders tijdens een tweedaagse hebben er twee miniconferenties plaatsgevonden: één met interne en 
één met externe belanghebbenden. Tijdens deze miniconferenties is in de vorm van een World Café (een 
werkvorm, waarbij in groepjes ideeën worden uitgewisseld en in mindmaps verwerkt) gesproken over de snel 
veranderende samenleving en wat deze veranderingen betekenen voor ons onderwijs. 

Tijdens de tweedaagse en de conferenties is ook kunstzinnig gewerkt in beeld en taal. Immers: een beeld of 
quote kan een krachtiger werking hebben dan woorden. Deze input hebben we gebruikt om dit beleidsplan 
mede vorm en inhoud te geven. Een verwerkingsgroep is aan de slag gegaan met stapels papieren, 
volgeschreven met ideeën en adviezen. Aangezien er veel overeenkomsten waren, is het gelukt om de 
belangrijkste richtinggevende adviezen en doelen in kaart te brengen. Daarnaast heeft het bestuur nog een 
analyse gemaakt van de interne sterktes en zwaktes van de organisatie en de externe bedreigingen en 
kansen. Op basis van dit alles is een actielijst opgesteld. 

Richting geven en verbinden 
Met dit strategische beleidsplan willen wij richting geven aan de ontwikkeling van het onderwijs in de Pallas-
scholen. We willen als scholen samen optrekken, zodat de medewerkers met en van elkaar leren en elkaar 
kunnen inspireren. Het proces van de totstandkoming van het beleidsplan heeft daar overigens al aan 
bijgedragen. Het heeft intern niet alleen geleid tot een herijking van onze opdracht in deze tijd, maar ook tot 
kennisdeling en ontmoetingen tussen de scholen. Extern zijn wij zichtbaarder geworden, doordat we externe 
stakeholders gevraagd hebben mee te denken met dit strategische beleidsplan. Hiermee hebben we laten 
zien dat we ons met onze omgeving willen verbinden.  

 
1 Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden. 
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Het strategische beleidsplan is december 2019 ter instemming voorgelegd aan de GMR, goedgekeurd door 
de raad van toezicht en vastgesteld door het college van bestuur.  

December 2019, bestuur Stichting Pallas 
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2. Over Stichting Pallas 
 
In dit hoofdstuk belichten we kort enkele kenmerken van Stichting Pallas en de Pallas-scholen. 
 
Pallas: volwassen geworden 
Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt zeventien vrijescholen voor basisonderwijs in Midden- en Zuid-
Nederland. De stichting bestaat dit jaar dus achttien jaar en is daarmee volwassen geworden! Anno 2019 is 
Pallas in balans en is de organisatie gezond.  

Stichting Pallas heeft 17 scholen in Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland, die werken in 15 regionale 
samenwerkingsverbanden en 17 gemeenten. Samen hebben de scholen (oktober 2019):  

• 3.300 leerlingen;  
• 370 medewerkers;  
• een jaarexploitatie van ruim € 20 miljoen (begroting 2019). 

De scholen variëren in omvang van 70 tot 470 leerlingen. 

Onze identiteit 
Centraal in het onderwijs staat het pedagogische en didactische gedachtegoed dat voortkomt uit de 
antroposofie. Dit is herkenbaar in de manier waarop wij werken. Een vrijeschool is meer dan een 
onderwijsvoorziening. Het is een levendige gemeenschap, waar ontmoetingen plaatsvinden, waar gesproken 
wordt over menskunde en opvoeding, waar ouders en andere belanghebbenden/belangstellenden zich 
kunnen verdiepen in de achtergronden van de school, waar mensen elkaar inspireren, waar gestudeerd wordt, 
waar jaarfeesten gevierd worden, kunstzinnig wordt gewerkt en ervaringen worden gedeeld. De kracht van de 
gemeenschap wordt bijzonder gewaardeerd en geeft de leerlingen een bedding om te kunnen groeien. 
Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de 
gemeenschap. 

Bestuur en toezicht 
De centrale organen van Stichting Pallas zijn: raad van toezicht, college van bestuur, schoolleidersoverleg, 
staf en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  

Elke Pallas-school heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt 
voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de 
bestuurder (college van bestuur) die eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de 
schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden onderwijs, personeel, 
huisvesting en financiën. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in 
het schoolleidersoverleg. 

Stichting Pallas is ingericht volgens de principes van good governance. Dit betekent dat toezicht en bestuur 
van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur is in handen van het college van bestuur. Het toezicht is in handen 
van de raad van toezicht. De bestuurder legt verantwoording af tijdens vergaderingen aan de raad van 
toezicht en tijdens de bilaterale gesprekken met de voorzitter van de raad van toezicht. Deze raad ondersteunt 
en adviseert de bestuurder en houdt toezicht op de kwaliteit van de organisatie. 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd. 
Pallas-breed functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben drie 
ouders en drie medewerkers zitting die elk een regio/cluster binnen Pallas vertegenwoordigen. De clusters 
bestaan uit Noord en West (scholen uit Ede, Wageningen, Tiel, Roosendaal, Oosterhout, Nijmegen), Oost 
(scholen uit Helmond, Eindhoven, Tilburg, Uden, Oss, ’s-Hertogenbosch) en Zuid (scholen uit Maastricht, 
Heerlen, Sittard, Roermond en Venlo). 
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Het bestuursbureau van Pallas is momenteel gevestigd in Uden.  

Samen sterk 
De Pallas-scholen werken steeds intensiever samen, omdat ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen 
voor goed vrijeschoolonderwijs in onze regio en samen de kansen willen pakken. Samen staan we sterker en 
kunnen we zaken organiseren die we anders ieder afzonderlijk moeten regelen. De Pallas-academie is daar 
een goed voorbeeld van. Deze is opgezet met een divers professionaliseringsaanbod voor de medewerkers. 
Binnen de academie kunnen medewerkers van verschillende Pallas-scholen met en van elkaar leren. 

Wij werken ook samen met partners buiten de eigen stichting. Zo zijn we actief in nationale en regionale 
netwerken. Wij zijn lid van: de PO-Raad, de landelijke Vereniging van vrijescholen, het PO-platform voor 
vrijescholen en de Vereniging Bijzondere Scholen. Belangrijke partners voor ons zijn de Begeleidingsdienst 
voor vrijescholen en de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden. Ook werken we samen met gemeenten, 
samenwerkingsverbanden en de pabo’s in de regio.  

Op het gebied van kinderopvang werken we nauw samen met Stichting Istia. Deze samenwerking hebben we 
in een convenant beschreven.  
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3. Waar staat Stichting Pallas nu? 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we waar we nu staan. Eerst blikken we kort terug op het vorige beleidsplan. Wat 
waren de belangrijkste speerpunten? Zijn ze gerealiseerd? Welke ontwikkelpunten zijn er nog? Ook 
beschrijven we kort hoe de Inspectie van het Onderwijs de Stichting Pallas beoordeelt. En we staan stil bij de 
actuele groei van onze scholen.  
 
Terugblik op het vorige beleidsplan  
Het strategische beleidsplan van 2014-2019, getiteld Zelfbewust, is inmiddels geëvalueerd, de successen zijn 
gevierd en de ontwikkelpunten zijn meegenomen naar dit nieuwe beleidsplan.  

Tijdens de vorige beleidsperiode (2014-2019) is er intensief gewerkt aan het op orde krijgen van de 
bedrijfsvoering en een goede borging van de kwaliteitscyclus. Dit is nu inderdaad op orde, zo blijkt onder 
andere uit een voldoende beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs voor alle Pallas-scholen.  

Het onderdeel ‘bezield eigenaarschap’ uit het vorige beleidsplan blijft actueel. Hiermee wordt bedoeld dat 
medewerkers zich bezield eigenaar weten van de kwaliteit van het onderwijs. Dit komt onder meer tot 
uitdrukking in de verantwoordelijkheid die zij nemen, de autonomie van waaruit zij werken en hun 
ondernemingslust.  

Ook de groei van de scholen in relatie tot goed opgeleid personeel blijft in deze tijd actueel en krijgt om die 
reden ook nog een plek in dit strategische beleidsplan.  

 
Oordeel van de Onderwijsinspectie 
Alle scholen hebben een voldoende beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs (het zogenaamde 
basisarrangement), de financiën zijn op orde en Pallas heeft een adequaat personeelsbeleid. 
 
In maart en april 2019 heeft de Inspectie in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek zeven Pallas-scholen 
bezocht. De volgende aanbeveling stond in de eindrapportage: “We komen op basis van onze onderzoeken 
op schoolniveau tot de conclusie dat scholing op het gebied van (vak-)didactiek een noodzakelijke aanvulling 
zou moeten zijn als het gaat om de verdere professionalisering van leraren.”  
 
Bij het bezoek van de Inspectie in het voorjaar van 2019 bleek verder dat ouderbetrokkenheid en leerling-
participatie belangrijke aandachtspunten zijn.  
 
Stichting Pallas (h)erkent deze punten. Op de meeste Pallas-scholen is ontwikkeling nodig in het didactisch 
handelen van de leerkracht om te komen tot eigentijds, zich ontwikkelend vrijeschoolonderwijs. Ook willen wij 
ouders een duidelijke plek geven in de organisatie, zodat zij mee kunnen denken over de ontwikkeling van de 
school.  
 
Over leerling-participatie wordt door de Pallas-scholen verschillend gedacht. Volgens de Onderwijsinspectie is 
meer betrokkenheid van de leerlingen bij de eigen leerontwikkeling nodig. Vanuit de visie van de vrijeschool is 
het juist niet wenselijk de leerling al op jonge leeftijd bewust te laten reflecteren op zijn eigen leerontwikkeling 
om de eigenheid van ieder kind nog ruimte te laten. De vraag is in welke vorm dit wel zou kunnen, zodat de 
leerling aan het einde van de basisschool wel zicht heeft op de eigen leerontwikkeling en vaardigheden en 
voldoende ruimte heeft gehad om te groeien als uniek mens.  
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Nadruk op een breed onderwijsaanbod 
In zijn boek Het prachtige risico van het onderwijs (Phronese, 2015) beschrijft professor Gert Biesta het 
belang van een brede vorming voor het opgroeiende kind. Hij geeft daarbij aan dat deze brede vorming tot 
stand kan komen door een gelijkwaardige ontwikkeling in drie doeldomeinen van het onderwijs:  
 

1. Kwalificatie: het aanbieden en verwerven van kennis, inzichten, houding en vaardigheden die 
leerlingen voorbereiden op de aansluiting met het vervolgonderwijs.  

2. Socialisatie: de wijze waarop leerlingen en jonge mensen worden ingeleid in de wereld van 
gewoontes, gedragingen en rituelen, zoals culturele, politieke, sociale, professionele en 
levensbeschouwelijke tradities en praktijken.  

3. Persoonsvorming: de vorming van het kind en de jonge mens tot zelfstandig, moreel, verantwoordelijk 
en bovenal volwassen persoon. Ook draait het om de vorming van het individu in relatie tot de sociale 
gemeenschap. 

 
Vrijescholen herkennen zich in het belang van een gelijkwaardige ontwikkeling in deze drie doeldomeinen. Het 
curriculum van de vrijeschool kenmerkt zich door een breed onderwijsaanbod. Ieder kind heeft van zichzelf 
bepaalde talenten: onze scholen helpen leerlingen deze te ontdekken en te ontwikkelen. Ze bieden ruimte 
voor verbreding en ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid en moedigen aan in cognitieve ontwikkeling, 
inventiviteit, originaliteit en creativiteit. 
 
Gemeenschappelijke kenmerken van ons onderwijs. De scholen van Pallas geven ieder op een eigen 
wijze vorm aan het vrijeschoolonderwijs. De gemeenschappelijke kenmerken zijn: 

1. Wij bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst. 
2. Op onze scholen gaan cognitie, sociale intelligentie en creativiteit hand in hand. 
3. De leeftijdsfasen van het kind zijn uitgangspunt in het onderwijsprogramma. 
4. Op onze scholen volgen wij de seizoenen en het ritme van de natuur. 
5. Wij bieden bewegingsonderwijs en/of euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt. 
6. Op onze scholen is ieder leren een creatief proces. 
7. Met periodeonderwijs bieden wij de mogelijkheid lesstof te verdiepen. 
8. Onze leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. 
9. Wij ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind. 
10. Wij werken met elkaar en met de kinderen permanent aan het creëren van een vertrouwensbasis. 

 
Groei  
Vrijescholen in Nederland maken een sterke groei door, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet 
onderwijs. Ook zijn er de afgelopen jaren ouderinitiatieven ontstaan om nieuwe vrijescholen te stichten. Een 
voorbeeld daarvan is ’t Kleurenbos in Oss, gestart in 2017 als nieuwe Pallas-school.  
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De groei in 2015-2016 zit o.a. in de toetreding van vrijeschool Brabant en vrijeschool Tiliander bij de Stichting Pallas. 

Binnen de Stichting Pallas zien we de scholen groeien, zelfs in de krimpgebieden. Ouders die bewust kiezen 
voor een school met een antroposofische grondslag jagen deze groei aan. Op veel Pallas-scholen zijn er 
wachtlijsten. 

De groei van de scholen betekent dat we voor de nodige uitdagingen staan ten aanzien van de kwaliteit van 
het onderwijs, gebouwen, beheersbaarheid en efficiëntie van de organisatie.  
 
Wisselingen schoolleiders 
De laatste drie jaar hebben er veel wisselingen plaatsgevonden bij de schoolleiders binnen Pallas. Bij negen 
van de zeventien scholen is dit het geval. Veel jonge, ambitieuze schoolleiders hebben de baan overgenomen 
van ervaren schoolleiders en zijn zich nog aan het ontwikkelen in hun leiderschap. Gezien de omvang van de 
stichting en het grote spreidingsgebied hebben de schoolleiders bij Pallas ook de verantwoordelijkheid voor de 
regionale bestuurlijke overleggen, zoals binnen het samenwerkingsverband, en de overleggen met 
gemeenten. Voor een startende schoolleider op een kleine school is dit een behoorlijke uitdaging. Zes 
schoolleiders moeten de opleiding tot schoolleider nog volgen en zijn gestart in schooljaar 2019-2020. Deze 
negen scholen vragen een adequate begeleiding in alle opzichten.  

Schoolgebouwen  
Veel Pallas-scholen kampen met een tekort aan ruimte, hebben noodlokalen of hebben een dislocatie. Dit is 
een onwenselijke situatie voor het onderwijs en vraagt daarnaast veel overleg met gemeenten. Daar waar 
lokalen worden bijgebouwd en gebouwen worden gerenoveerd, vraagt dat veel extra inspanning van 
leerkrachten en de schoolleiding.  
 
Organisatie  
Bij de groei van een organisatie is het van belang goed te blijven kijken hoe efficiënt en effectief de huidige 
organisatievorm nog is en waar aanpassingen gedaan moeten worden, passend bij de grootte van de 
stichting. De scholen liggen geografisch ver uit elkaar, waardoor intensieve samenwerking – hoewel zeer 
gewenst – soms moeilijk fysiek te organiseren is. De wens om samen voor het vrijeschoolonderwijs te staan 
en met en van elkaar te leren, vraagt bovendien om creatieve werkvormen tijdens een schoolleidersoverleg, 
gezien de grootte van de groep.  
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4. Onze omgeving 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de context waarin we werken. De Nederlandse samenleving verandert in rap 
tempo en het onderwijs verandert mee. Wat betekent dat voor onze scholen? Ook zetten we aan het eind van 
dit hoofdstuk de sterke en zwakke punten van onze organisatie op een rij en benoemen we kansen en 
bedreigingen in onze omgeving en hoe we hiermee willen omgaan. 

Demografie 
Het is lastig om op basis van de demografische ontwikkelingen iets te zeggen over de groei van onze scholen. 
De scholen van Pallas liggen verspreid over een groot gebied. In sommige streken worden veel kinderen 
geboren, in andere is er sprake van krimp. Toch groeien onze scholen nog altijd (zie ook hoofdstuk 3), al lijkt 
deze groei iets te stagneren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de scholen met name ‘aan de onderkant 
zijn gaan groeien’. In veel scholen zitten de kleuterklassen nu vol; ze werken met een wachtlijst. Daarnaast 
zijn er ook scholen die helemaal vol zitten, zoals vrijeschool Meander in Nijmegen, waar de start van een 
tweede locatie wenselijk zou zijn. Tot op heden is dit nog niet gelukt door gemeentelijke afspraken over 
onderwijshuisvesting.  

Economie 
Nederland heeft te kampen met een groot lerarentekort. Bij de start van de schoolvakantie in 2019 was het 
primair onderwijs landelijk nog op zoek naar 4.200 leraren. Steeds vaker komt er in het nieuws dat scholen 
leerlingen naar huis sturen of met een vierdaagse schoolweek gaan werken. Dit lerarentekort zet zich de 
komende jaren nog door. Naast het lerarentekort, is er landelijk ook een tekort aan ervaren schoolleiders.  

Dit is een groot risico voor de stichting. Ondanks de werkdrukmiddelen die in het primair onderwijs zijn ingezet 
sinds augustus 2018, blijft de werkdruk hoog, doordat er onvoldoende leerkrachten te vinden zijn voor het 
werk dat nodig is. Het lukt schoolleiders steeds moeilijker de juiste mensen te vinden als vaste leerkracht en 
daarnaast ook als vervanger van zieke leerkrachten. Tegelijkertijd hebben we gelukkig ook veel enthousiaste 
en betrokken leerkrachten in dienst die er bewust voor gekozen hebben om te werken op een vrijeschool. 

De toegezegde extra onderwijsmiddelen van het huidige kabinet (oktober 2019) van 460 miljoen euro – 
waarvan 150 miljoen voor het primair onderwijs – bieden zeker een kans.  

Sociaal-cultureel 
De vrijeschoolbeweging bestaat dit jaar honderd jaar. Ondanks deze lange bestaansgeschiedenis en de groei 
van de scholen, blijkt nog steeds dat veel ouders onbekend zijn met het vrijeschoolonderwijs of beelden 
hebben bij het woord ‘vrijeschool’ die niet overeenkomen met de huidige praktijk van het vrijeschoolonderwijs. 
Hier is nog veel te winnen.  

Een andere opvallende tendens in de samenleving is de toegenomen verharding en polarisering, wat het 
gesprek tussen mensen met verschillende opvattingen soms kan bemoeilijken, ook op scholen.  

Verder zou de culturele diversiteit op onze scholen versterkt kunnen worden, zodat onze leerlingen de kans 
krijgen om te leren samenleven met een verscheidenheid aan culturen in de omgeving van de school.  

Technologie 
De technologische ontwikkelingen gaan snel en hebben een steeds sterker wordende invloed op het dagelijks 
leven. Denk aan het gebruik van smartphones, internet, robotisering en sociale media. Ook op het onderwijs 
heeft de technologisering invloed. De vrijescholen zijn nog enigszins onthand met betrekking tot dit vraagstuk. 
Waar zet je bijvoorbeeld nieuwe technologie, met name ICT, in als verrijking van je onderwijs en waar kies je 
er bewust voor dit buiten de school te houden, zodat de leerlingen niet voortdurend geprikkeld worden? 
Daarop hebben we nog geen pasklaar antwoord. Dit vraagt om onderzoek en gesprek, zodat een gefundeerd 
beleid de scholen helpt zich hiertoe te verhouden. 
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Ecologie 
Klimaatverandering en duurzaamheid zijn grote, actuele onderwerpen in de huidige samenleving. Het werken 
met duurzame materialen en het duurzaam bouwen hebben binnen vrijescholen een lange traditie. Echter, 
gezien het feit dat veel scholen een gebouw van de gemeente krijgen toegewezen – en dus weinig invloed 
hebben op hetgeen ze overgedragen hebben gekregen – is een verdere verduurzaming van onze gebouwen 
(en inventaris) wel een belangrijk aandachtspunt.  
 
Ook in ons onderwijsaanbod willen we (meer) aandacht schenken aan duurzaamheid. Er zijn ook volop 
nieuwe kansen om hiermee aan de slag te gaan. Zo is door de lerarenontwikkelteams van Curriculum.nu 
gewerkt aan een actualisering van het landelijke curriculum. Zij hebben in kaart gebracht welke kennis en 
vaardigheden leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs nodig hebben. 
‘Duurzaamheid’ komt prominent aan bod in zowel het leergebied Burgerschap als in Mens en Natuur. 

Politiek-juridisch 
Schoolbesturen krijgen meer taken en verantwoordelijkheden en de daarbij behorende middelen op de 
gebieden onderwijsontwikkeling, professionalisering, huisvesting (gebouwenonderhoud), taakbeleid en 
taakdifferentiatie. Schoolbesturen zullen in deze door overheid en Inspectie in toenemende mate gevolgd 
worden op output. 
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Sterkte- en zwakteanalyse 
In hoofdstuk 3 en 4 hebben we een aantal ontwikkelingen binnen onze eigen organisatie en in onze omgeving 
benoemd. Op basis hiervan maken we tot slot een strategische sterkte- en zwakteanalyse.  
 
STERKE punten  ZWAKKE punten  

Breed onderwijsaanbod  Vakdidactische professionalisering 

Antroposofische grondslag Ouderbetrokkenheid 

Ontwikkeling van leerling staat centraal Leerling-participatie 

Goed personeelsbeleid Onervaren schoolleiders 

Betrokken, bezielde leerkrachten Ruimtegebruik in schoolgebouwen 

Planning and control op orde  

 
 
KANSEN  BEDREIGINGEN  

Bevolkingsaanwas rondom sommige 
locaties 

Landelijk lerarentekort (en tekort aan 
schoolleiders) 

Populariteit van het vrijeschoolonderwijs Onjuiste beeldvorming over vrijescholen 

Technologisering/aandacht voor ICT in de 
scholen 

Technologisering in de samenleving 

Aandacht voor duurzaamheid en milieu Afname groei (sommige locaties) 

Extra middelen voor het primair onderwijs Polarisering in de samenleving 

Verrijking culturele diversiteit  

Efficiënte organisatie, passend bij de groei  

 
Op basis hiervan benoemen we hoe we gaan inspelen op sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.  
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5. Waar werken we naartoe? 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we onze visie, missie en kernwaarden de komende beleidsperiode 
handen en voeten gaan geven. 
 
Onze missie  
In onze missie beschrijven we ons bestaansrecht. De missie vertelt in algemene zin waar we voor staan. De 
missie van Stichting Pallas is statutair vastgelegd in de doelstelling (artikel 2 van de statuten):  
 
De stichting heeft ten doel:  

• het geven van onderwijs op basis van het antroposofische mensbeeld;  
• het in stand houden en bevorderen van het vrijeschoolonderwijs in Midden- en Zuid- Nederland;  
• het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de vrije schoolpedagogiek en -didactiek;  
• en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

• het oprichten en beheren van scholen;  
• het samenwerken met de overheid en met andere onderwijsinstellingen, organisaties en 

(rechts)personen die eenzelfde dan wel aanverwant doel nastreven;  
• alle overige middelen die voor het realiseren van het doel bevorderlijk kunnen zijn.  

Onze visie 
We verzorgen onderwijs met als basis de antroposofische menskunde  
Het vrijeschoolonderwijs is geïnspireerd door de antroposofie. Heel kort gezegd gaat de antroposofie ervan uit 
dat ieder mens een eigen levensweg bewandelt. Daarbij maak je zowel een lichamelijke als geestelijke als 
emotionele ontwikkeling door. Onderwijs is binnen deze visie dus toekomstgericht. Bij kinderen op de 
basisschool is dat eerste wel duidelijk zichtbaar: zij groeien van kleine kleuter tot bijna-puber. De 
pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele 
kwaliteiten van het kind. 
 
We bieden eigentijds en zich ontwikkelend onderwijs 
De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Vanuit een wakkere en open houding van schoolleiders en 
leerkrachten vindt onderzoek plaats om, daar waar relevant, nieuwe wetenschappelijke inzichten toe te 
passen. Deze dynamiek leidt tot eigentijds en zich ontwikkelend vrijeschoolonderwijs, waarbij alle leerlingen 
actief en betrokken zijn.  
 
De leerkracht is de schepper van het onderwijs 
Onze betrokken leerkrachten werken vanuit persoonlijk leiderschap. Ze groeien meerdere jaren mee met 
dezelfde klas en verdiepen zich voortdurend in nieuwe lesinhouden. Steeds opnieuw de verbinding maken 
met vertelstof, passend bij de leeftijdsfase van leerlingen, en het ontwerpen van lessen draagt bij aan de 
levendigheid van het onderwijs. Bij nieuwe lesstof raakt ook de leerkracht zelf opnieuw geïnspireerd en ‘in 
ontwikkeling’. Dit heeft een aanstekelijke werking op de leerlingen. 
 
We vormen een lerende organisatie, we leren met en van elkaar 
We vormen een lerende organisatie die haar medewerkers in staat stelt zich te ontwikkelen door scholing, 
reflectie en onderzoek.  
 
We staan actief en zichtbaar in de wereld 
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We verbinden ons actief met de samenleving, zowel met de omgeving van de school als, in bredere zin, met 
onderwijs, politiek en wetenschap. We maken de meerwaarde van het vrijeschoolonderwijs zichtbaar en 
komen, daar waar nodig, op voor onze pedagogische ruimte. We werken intensief samen met de Vrijeschool 
Pabo van Hogeschool Leiden (ten aanzien van de academische opleidingsschool), het lectoraat Waarde(n) 
van vrijeschoolonderwijs, de vereniging van vrijescholen, andere vrijeschoolbesturen in Nederland, de 
schoolbegeleidingsdienst, de PO-Raad, gemeentes en samenwerkingsverbanden.  

Onze kernwaarden 
De kernwaarden zijn tijdloze principes die leidend zijn in al het werk dat wij doen. Onze missie, visie en 
kernwaarden zijn universeel voor álle medewerkers van Pallas.  
 
Eigenaarschap  
Eigenaarschap betekent: jezelf ergens over ontfermen, je verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid 
nemen, in afstemming op de omgeving. Dit gaat over een professionele werkhouding binnen de hele 
organisatie, waarbij alle personeelsleden van de stichting zich eigenaar weten en vanuit hun taakgebied 
bijdragen aan het geven van goed onderwijs en daar de verantwoordelijkheid voor nemen.  
 
Moed 
Het vraagt moed om je te blijven ontwikkelen, te blijven leren, te reflecteren en fouten te durven maken. Wij 
vinden ‘een leven lang leren’ heel belangrijk, waarbij alle medewerkers het voorbeeld zijn voor de leerlingen 
die ook lerende zijn.  
 
Bezieling  
Bezieling is een onderdeel van onze behoefte aan zingeving en is de inspiratie waarmee je iets maakt of doet. 
Mensen die geïnspireerd zijn, dragen deze inspiratie over op anderen. Leerlingen leren meer van bevlogen 
leerkrachten. 
 
Kunst (creativiteit)  
Wij willen kunstzinnig rijk onderwijs maken, in de breedste zin van het woord. In het curriculum zijn veel 
kunstzinnige vakken opgenomen, zodat leerlingen hun eigen kunstzinnigheid kunnen ontdekken en kunnen 
ontwikkelen. Het is ook van belang dat de leerkracht zijn eigen kunstzinnigheid aanspreekt en inzet in het 
onderwijs.  
 
Wilsontwikkeling 
Telkens als de mens iets onderneemt, verandert hij de wereld een beetje en werkt hij daarbij in op het leven 
en handelen van anderen. Het scholen van de wil gaat onder meer om: leren met aandacht aan het werk te 
zijn en het werk ook helemaal af te maken, leren volhouden als het moeilijk wordt en leren wachten als je een 
verlangen hebt. Dit vraagt oefening, zowel van leerkrachten en andere medewerkers als van leerlingen. Deze 
oefening draagt bij aan volwassenwording, waarbij de leerlingen leren aandacht te hebben voor wat ze doen 
in relatie tot de ander.  

Onze ambities  
Vanuit de visie en onze kernwaarden hebben we ambities voor de komende vier jaar (2020-2024) opgesteld. 
Zoals beschreven in de Inleiding zijn deze ambities geformuleerd na raadplegingen van en in overleg met 
medewerkers, medezeggenschapsraden, leerlingen en externe vertegenwoordigers uit het maatschappelijke 
veld.  
 
Onze voornaamste ambities zijn, in een notendop: 

1. We scheppen ruimte voor de leerkracht als maatschappelijk kunstenaar. 
2. We vergroten de zichtbaarheid van het vrijeschoolonderwijs in de samenleving. 
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3. We zetten volop in op duurzaamheid. 
4. We bewerkstelligen dat de organisatie van Stichting Pallas efficiënt is en passend bij onze groei. 

In het komende hoofdstuk werken we de ambities verder uit en vertalen we ze in doelen. 
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6. Stappen die we willen zetten 
 
In het vorige hoofdstuk formuleerden we de missie, visie en kernwaarden van Stichting Pallas. Daarna 
verwoordden we alvast kort onze ambities. Deze werken we in dit hoofdstuk nader uit, waarbij we ook de link 
zullen leggen met onze kernwaarden. 

De ambities zijn (met voorbeelden) toegelicht en vertaald naar algemene Pallas-doelen. 

Ruimte voor de leerkracht als maatschappelijk kunstenaar 
Een belangrijk deel van de brede vorming in de vrijeschool bestaat uit kunstzinnig onderwijs. Er is veel 
aandacht voor ambachtelijke kunstzinnige vakken. Als je iets breder kijkt, zou je zelfs kunnen zeggen dat álle 
vakken een kunstzinnige pedagogische aanpak vragen (namelijk als de leerlingen het geleerde ook verwerken 
in een kunstzinnige werkvorm). Dit vraagt van de leerkracht dat hij zich hierin zelf ook verder ontwikkelt. 
 
Het kunstenaarschap van de leerkracht beperkt zich echter niet tot de kunstvakken.  
Dagelijks onderzoekt hij zijn eigen handelen door te reflecteren op zijn lessen, passend bij pedagogische en 
didactische vraagstukken van de leerlingen. Zoals een kunstenaar zichzelf verbetert door steeds kritisch te 
reflecteren op zijn kunstwerken en te zoeken naar nieuwe creatieve oplossingen, zo doet de leerkracht dat 
ook. Zo brengt hij – via de lesstof – de leerlingen elke dag een beetje verder.  

Bovendien is de leerkracht zichtbaar en actief in de maatschappij buiten de schoolmuren, waar hij de waarde 
van het vrijeschooldonderwijs als een ‘maatschappelijk kunstenaar’ over het voetlicht brengt en steeds de 
verbinding zoekt met anderen. 

 
Pallas-scholen bieden eigentijds en kunstzinnig vrijeschoolonderwijs 
Een van onze kernwaarden is: kunst (creativiteit). Het kunstzinnig onderwijs vraagt anno nu echter om een 
versterking/herijking. Het gaat hierbij zowel om de kunstvakken (muziek, tekenen, schilderen, toneel, 
enzovoort) als om het kunstzinnig lesgeven, waarbij de leerkracht een gevoel ontwikkelt voor een juiste balans 
tussen inspanning en ontspanning, bewegen en rust, leren/luisteren en kunstzinnig verwerken, zodat de 
leerlingen gemotiveerd en aangehaakt blijven.  

Om eigentijds en kunstzinnig vrijeschoolonderwijs te bieden, is het van belang dat de leerkrachten voldoende 
kennis hebben van de uitgangspunten van de vrijeschool. De grondlegger van de antroposofie, Rudolf 
Steiner, heeft vanuit een eigen menskundige visie en curriculum ontworpen dat past bij de ontwikkeling van de 
opgroeiende leerling. Gezien de groei van Pallas en de grote hoeveelheid nieuwe leerkrachten en 
schoolleiders, is het van belang om de kennis en inzichten van de antroposofie extra onder de aandacht te 
brengen. 

Een belangrijk element van vrijeschoolonderwijs is: het stimuleren van de wilsontwikkeling. Dit is ook een 
belangrijk aandachtspunt in het kader van een leven lang leren. Door te werken aan de versterking van de wil, 
leer je leerlingen onder andere aandacht te hebben, te oefenen, vol te houden en werkstukken goed af te 
ronden. Oefening baart kunst.  

Bij eigentijds vrijeschoolonderwijs hoort ook dat er aandacht is voor technologie, in brede zin. Het gaat om het 
gebruik van bijvoorbeeld digiborden in de klas, maar ook om technische activiteiten voor leerlingen. Scholen 
gaan een visie ontwikkelen op hoe zij technologie willen gaan inzetten.  

Algemene Pallas-doelen: 

o De Pallas-scholen bieden goed kunstzinnig onderwijs. 
o Leerkrachten houden zich intensief en onderzoekend bezig met de menskunde en verbinden deze met 

de dagelijkse praktijk van het onderwijs.  
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o De wilsontwikkeling van leerlingen wordt gestimuleerd. 
o Pallas-scholen ontwikkelen een visie op de inzet van technologie, met name ICT. 

Pallas-scholen vormen een professionele lerende gemeenschap; leerkrachten zijn de ontwerpers van 
het onderwijs; we leren met en van elkaar  
Vanuit onze kernwaarde eigenaarschap vinden we het van belang dat onze medewerkers de regie kunnen 
nemen over hun eigen ontwikkeling en verdere professionalisering. Leerkrachten, interne begeleiders, 
schoolleiders en onderwijsondersteuners werken met elkaar aan onderwijsontwikkeling, met hetzelfde doel 
voor ogen, maar wel ieder vanuit de eigen rol en vanuit het eigen taakgebied. Zij geven elkaar feedback door 
intervisie. Ze spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheden. Er is tijd en ruimte voor scholing, oefening, 
onderzoek en reflectie.  

Leren vraagt ook om moed, want het gaat met vallen en opstaan. Maar fouten mag je maken!  

Van schoolleiders die leidinggeven aan een lerende organisatie vraagt dit de moed om los te laten. En de 
bezieling om iedereen binnen de school steeds opnieuw te inspireren om samen een lerende gemeenschap te 
vormen. 

Algemene Pallas-doelen: 

o Pallas-scholen vormen een professionele lerende gemeenschap. We bevorderen dat medewerkers 
van en met elkaar leren en leerkrachten geven elkaar feedback.  

Pallas-scholen koppelen opvoeding en onderwijs; ouders, leerkrachten en leerlingen denken vanuit 
hun rol en verantwoordelijkheid mee over de school en het onderwijs  
De school zorgt voor een duidelijk beleid ten aanzien van ouder- en leerling-participatie. De school biedt 
ouders de mogelijkheid zich te verdiepen in de vrijeschoolpedagogie (middels bijvoorbeeld lezingen, 
cursussen, werkgroepen). 

Algemene Pallas-doelen: 

o Ouders, leerkrachten en leerlingen denken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid mee over de 
ontwikkeling van de school en het onderwijs.  

 

Zichtbaarheid van het vrijeschoolonderwijs in de samenleving 
De school maakt deel uit van een maatschappelijke omgeving. Om de band met die omgeving te verstevigen, 
zullen de Pallas-scholen het contact met de wijk goed onderhouden.  

Schoolleiders en bestuurder zullen actief blijven deelnemen aan landelijke overleggen. Veel medewerkers zijn 
ook buiten de eigen school actief in het onderwijs of in de directe omgeving van de school (nascholing, 
ontwikkelgroepen, intervisie, wijkraden) en blijven ook de komende jaren actief in deze contacten investeren. 
Scholen zoeken samenwerking met andere scholen en (maatschappelijke) organisaties in projecten of 
activiteiten.  
 
Waar mogelijk, zullen wij een bijdrage leveren aan het curriculum van de pabo’s om het vrijeschoolonderwijs 
beter over het voetlicht te brengen. Pallas-scholen gaan zich de komende vier jaar bovendien ook ontwikkelen 
tot academische opleidingsschool. Als academische opleidingsschool werken scholen en hogescholen 
intensief samen in het opleiden van toekomstige leerkrachten.  
 
We zullen actief contact zoeken met de media om het brede onderwijsaanbod zichtbaarder te maken en te 
expliciteren wat het bredere aanbod betekent voor de ontwikkeling van de leerlingen.  
 
Algemene Pallas-doelen: 
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o Pallas-scholen hebben een goede samenwerking met de omgeving van de school en onderhouden 

deze. 
o Pallas-scholen ontwikkelen zich tot opleidingsscholen en werken intensief samen met de pabo’s.  
o Pallas zoekt actief contact met verschillende pabo’s in het midden en zuiden van Nederland. 
o De bestuurder en stafleden zullen deelnemen aan netwerkbijeenkomsten en expertgroepen van onder 

andere de PO-Raad. 
o De bestuurder zoekt actief contact met relevante partners in het onderwijs om de stichting zichtbaar te 

maken. 
 
 
Inzetten op duurzaamheid 
Het begrip ‘duurzaamheid’ kan betrekking hebben op personeelsbeleid, maar ook op: duurzaam bouwen en 
het gebruik van duurzame materialen. In beide betekenissen wil Stichting Pallas een bijdrage leveren.  
 
Duurzaam personeelsbeleid; mensen blijven gezond, in ontwikkeling en geïnspireerd  
Mensen blijven geïnspireerd als ze zich kunnen ontwikkelen en ervaringen hebben van zingeving. We zorgen 
voor een goed scholingsbeleid, met aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Duurzame 
inzetbaarheid en scholing (ontwikkeling) zijn vaste gespreksonderwerpen in de gesprekscyclus. Startende 
leerkrachten en startende schoolleiders worden twee jaar intensief begeleid.  

Algemene Pallas-doelen: 

o Pallas ontwikkelt beleid voor duurzame inzetbaarheid voor personeel. 
o Duurzame inzetbaarheid is een vast onderwerp tijdens de gesprekscyclus. 
o Startende schoolleiders worden twee jaar lang intensief begeleid vanuit de opleiding en door coaches. 

Duurzame schoolgebouwen en het gebruik van duurzame materialen 
Waar er verbouwingen of renovaties plaatsvinden binnen de stichting, wordt duurzaam gebouwd. Binnen de 
scholen is er aandacht voor duurzaamheid en het gebruik van duurzame materialen.  

Algemene Pallas-doelen: 

o Pallas staat voor duurzaamheid, een gezonde leeromgeving en gezonde gebouwen. 
o Bij een verbouwing of nieuwbouw van de Pallas-scholen is duurzaam bouwen het uitgangspunt.  

 

Een efficiënte organisatie, passend bij de groei 
We willen ‘slimmer organiseren’, passend bij de grootte en het spreidingsgebied van Pallas. Goede 
afstemming in verantwoordelijkheid tussen het bestuur, de staf en de schoolleiders is hierbij cruciaal. Ook is 
het essentieel dat de schoolleiders hun professionele ruimte optimaal benutten, onder andere door actief mee 
te denken en mee te werken aan de beleidsvraagstukken van de stichting.  

Algemene Pallas-doelen: 

o Er is een goede afstemming tussen schoolleiders en stafmedewerkers, zodat de professionele ruimte 
van beide typen professionals goed wordt benut, passend bij de groei van de organisatie.  
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7. Implementatie 
 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de implementatie van dit plan in de praktijk. 
 
Beleidsplan en schoolplannen 
Het strategische beleidsplan is richtinggevend en vormt de basis voor keuzes en beleid op alle Pallas-scholen. 
Iedere school ontwikkelt daarnaast een eigen schoolplan met een looptijd van vier jaar. Schoolplannen zijn 
een verdere uitwerking van het strategische beleid, specifiek voor de context en het stadium van ontwikkeling 
van de individuele school. De uitwerking van het beleidsplan naar de te behalen doelstellingen op de 
(middel)lange termijn is dus het domein van de individuele school.  

Jaarplannen 
Het schoolplan wordt uitgewerkt in jaarplannen. Hierin worden de focus en de concrete activiteiten en 
resultaten per jaar zichtbaar. Een schoolplan vormt de basis voor interne en externe planvorming en 
verantwoording van de school.  
 
Zowel de schoolplannen als de jaarplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en de 
medezeggenschapsraad (MR) van de school. 
 
Dit strategische beleidsplan is als werk-in-uitvoering te beschouwen en kan gaandeweg dan ook bijgesteld 
worden. Dit betekent dat er acties aan de lijst kunnen worden toegevoegd of dat elementen kunnen worden 
verwijderd, als ze op het moment van uitvoering toch minder geschikt lijken. Bovendien hebben scholen de 
ruimte om een school-eigen invulling te geven aan dit strategische beleidsplan. 
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8. Investeringen 
 
Voor het behalen van de ambities 2020-2024 zullen er investeringen gedaan moeten worden. Deze 
investeringen zullen beschreven worden in de schoolplannen van de scholen en passen bij de ontwikkeling 
van de desbetreffende school. Ook voor de (her)inrichting van de staf zal een budget vrijgemaakt moeten 
worden. Dit wordt meegenomen in de Kaderbrief behorende bij de begroting 2020.  
 

9. Monitoring en verantwoording  
Gedurende het jaar wordt de voortgang van de doelstellingen, zoals opgenomen in de jaarplannen, 
gemonitord. Dat is de verantwoordelijkheid van de schoolleiders. De schoolleider legt viermaal per jaar 
verantwoording af bij de bestuurder over de vorderingen en mogelijke knelpunten.  

Aan het einde van elk schooljaar worden de vorderingen op totaalniveau in het schoolleidersoverleg 
geëvalueerd. Hieruit volgt mogelijk bijsturing van het strategische beleid, schoolplannen en jaarplannen.  

Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Bij het opmaken van de begroting 
(oktober/november) kunnen de uit de evaluatie voortvloeiende aanpassingen en prioriteiten ook financieel 
worden meegenomen. 

De stichting verantwoordt jaarlijks de ontwikkelingen op strategisch en financieel niveau in het jaarverslag.  
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Deel B. Organisatie en kwaliteit 

10. Organisatie 
Personeelsbeleid  
Het personeelsbeleid van Stichting Pallas krijgt vorm vanuit de volgende accenten: 
- bestendiging en ondersteuning flexibele inzet personeel, o.a. middels uitbreiding Flexformatie, 
- professionalisering, o.a. in de vorm van de tweejarige Pallas BVO (Basiscursus vrijeschoolonderwijs), een 

leergang kleuteronderwijs, de Pallas studiedag en de Pallas lerarenbeurs, 
- terugdringing en preventie ziekteverzuim, 
- implementatie nieuwe wet- en regelgeving waaronder de nieuwe cao met daarbij o.a. aandacht voor 

bekwaamheidsdossier en schoolleidersregister. 
 
Aanname personeel 
In het aannamebeleid streven we naar een goede samenstelling van het team van leerkrachten met de juiste 
bevoegdheden, met vakbekwaamheid en kennis van het vrijeschoolonderwijs. 

Bevoegdheid en bekwaamheid 
De leraren dienen een lesbevoegdheid te bezitten. De stagiaire wordt altijd onder de bevoegdheid van een 
leerkracht geplaatst. Medewerkers hebben verschillende mogelijkheden in het kader van professionalisering. 
Jaarlijks stelt Stichting Pallas middelen beschikbaar middels de Pallas lerarenbeurs. Medewerkers die nog 
geen ervaring hebben in het vrijeschoolonderwijs, volgen de 2-jarige BVO opleiding, verzorgd door bij de 
Hogeschool Leiden. Daarnaast hebben scholen een eigen scholingsbudget, waar individuele medewerkers, 
na afstemming met de schoolleider, gebruik van kunnen maken. Tenslotte kunnen scholen inzetten op 
teamscholing of ondersteuning door o.a. de schoolbegeleidingsdienst op het moment dat de onderwijskwaliteit 
hierom vraagt. 
 
Pallas werkt onder meer met eigen instrumenten in de cyclus functioneren & beoordelen. Het gaat hierbij om 
instrumenten voor de schoolleiders en voor de leerkrachten zoals een 360-graden feedback, reflecties op 
welzijn en welbevinden en intervisie. Centraal in deze cyclus staat het persoonlijk ontwikkelplan (POP).  

Pedagogisch-didactisch handelen 
We vinden het belangrijk dat er bekwame, bevoegde en bevlogen leerkrachten voor de klas staan. Wat de 
scholen daarvoor zouden kunnen doen: 

- beschrijven wat leerkrachten pedagogisch-didactisch moeten kunnen om op onze scholen te mogen 
werken, inclusief basisvereisten, 

- verschillende rollen van de leraar, 
- lesobservaties door leidinggevenden en collega’s; 
- intervisie door collega’s, 
- hierbij een kijkwijzer hanteren met criteria die van belang zijn voor een goede les, zowel de ‘harde 

criteria’ als lestijd, volledige instructie of zichtbaar differentiëren, alsmede de meta- cognitieve 
aspecten en gedrag, 

- in feedbackgesprekken met collega’s de les bespreken en de keuze van de lesinhoud en de 
lesvormen, gekoppeld aan het lesplan en/of de methode, motiveren, 

- het pedagogisch-didactische functioneren in de jaarcyclusgesprekken uitdrukkelijk aan de orde stellen 
aan de hand van door de leerkracht opgehaalde feedback. 

Ouderschenking 
Stichting Vrienden van Pallas is een Stichting die middelen verzamelt ter bevordering van het antroposofisch 
gedachtegoed zoals dit gestalte krijgt op vrijescholen. De Stichting beoogt niet het maken van winst. De 
Stichting Vrienden van Pallas is opgericht op 6 december 2013 en heeft vanaf 2014 fasegewijs de inning en 
aanwending van schenkingen ter hand genomen, waartoe behoort de inning en toedeling van schenkingen 
van ouders van leerlingen van scholen behorend bij Pallas. Stichting Vrienden van Pallas is een zelfstandige 
stichting met een eigen exploitatie en jaarrekening met een ANBI status. In het bestuur van Stichting Vrienden 
van Pallas zitten geen personen die bij Pallas een positie of baan hebben. Vanaf 2017 is de inning van 
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ouderschenkingen door de inzet van een extern bureau ter hand genomen. Zie voor meer informatie 
www.vriendenvanpallas.nl. 
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11. Kwaliteitszorg 
In het kwaliteitskader is uiteengezet op welke wijze de kwaliteit, in de brede zin des woords, binnen Pallas 
wordt gemonitord. Het merendeel van de door Pallas ingezette planning en control-instrumenten hangt samen 
dit kwaliteitskader. 
Drie monitors vormen de pijlers van het Pallas-kwaliteitskader: de MARAP, de opbrengstmonitor en de review. 
Daarnaast vindt jaarlijks het schooljaarplangesprek met bestuurder en schoolleider plaats waarin de 
onderwijsontwikkeling, opbrengsten, het personeel, de veiligheid, de financiën en de huisvesting van de 
school wordt gesproken. 
 
MARAP 
De MARAP geeft ieder kwartaal met name de basiskwaliteiten weer in het kwaliteitsgebied financieel beheer 
zoals dit beschreven is in het Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. Met de MARAP volgt Pallas de 
voortgang en ontwikkelingen in bedrijfsvoering (exploitatie), personeel (formatie en ziekteverzuim), 
leerlingaantal en de kwalitatieve voortgang en ontwikkeling ten aanzien van het strategisch plan (Pallas) c.q. 
schoolplan (scholen). Bij incidenten of grote afwijkingen van de koers, krijgt de school van het bestuur ‘extra 
aandacht’ met de opdracht een plan van aanpak te maken met maatwerk-interventies. 
 
Opbrengstmonitor 
De Opbrengstmonitor geeft tweemaal per jaar met name de basiskwaliteiten in kwaliteitsgebied 
onderwijsresultaten zoals beschreven in het Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. Met de 
opbrengstmonitor volgt Pallas de voortgang, trends en ontwikkelingen van de opbrengsten in Rekenen en 
Taal. Bij onvoldoende opbrengsten en een dientengevolge hoog risicoprofiel krijgt de school van het bestuur 
‘extra aandacht’ met de opdracht een plan van aanpak te maken met maatwerk-interventies. 
 
Review 
In 2018 is gestart met de Review. De komende tijd zal deze monitoring verder worden onderzocht en worden 
doorontwikkeld. De opzet is dat de scholen elkaar bekijken en een schets maken van de vrijeschool-
onderwijskwaliteit, aan de hand van de basiskwaliteiten als ook de eigen aspecten van kwaliteit in de 
gebieden onderwijsproces, schoolklimaat en kwaliteitszorg & ambitie, zoals beschreven in het 
Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. Met de review krijgt de school een waardenvolle reflectie van 
collega’s en volgt Pallas met name de werkwijzen en de cultuur van de school. De bestuurder bespreekt de 
uitkomst van de review met de schoolleider. De uitkomsten van de review verwerkt de school, waar passend, 
in verbeteracties en het schoolplan.  
Op dit moment is de meerwaarde van de Review dat de scholen elkaar bezoeken en dat er uitwisseling 
plaatsvindt tussen de schoolleiders, IB-ers en leerkrachten en dat het onderwijsgesprek gevoerd wordt. Ook 
werken we aan een klimaat waarbij het vanzelfsprekend is dat je in elkaars scholen kijkt. 
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Overzicht kwaliteitskader Planning & Control Stichting Pallas 
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Deel C Schoolplan Rudolf Steiner Educare 2020-2024 

Inleiding 
In dit deel wordt het strategisch plan per school voor de komende 4 jaren verder uitgewerkt. De school 
beschrijft hier vanuit welke opvattingen ons onderwijs verzorgd wordt. De tekst in grijs is een standaardtekst 
(vanuit een van de scholen) en deze kan worden aangepast naar eigen (school)teksten. De hoofdstukken 
moeten echter wel terugkomen in het schoolplan. 
Wanneer een onderwerp in een van de hoofdstukken ergens anders is beschreven (bv schoolgids) mag 
worden volstaan met een korte tekst en een verwijzing waar de informatie staat. 

12. Missie en visie school 
Missie 
Rudolf Steiner Educare Venlo behoort tot de groepering 'vrijescholen', een internationale 
onderwijsbeweging die naar pedagogische praktijk en theorie een grote eenheid vormt en sinds 1980 
als aparte richting in het Nederlandse onderwijsveld is erkend. Internationaal gezien hebben de 
vrijescholen zich over de hele wereld verspreid sinds de oprichting van de eerste vrijeschool in 
Stuttgart in 1919. De internationale vrijeschool beweging omvat meer dan 200 scholen op alle 
continenten. 
  
De vrijeschool vindt haar uitgangspunten en aspiraties in de filosofie van Rudolf Steiner (1861-1925). 
Met de antroposofie gaf deze een weg aan tot spiritueel inzicht in (de ontwikkeling van) mens en 
wereld. De leraren geven hun onderwijs vorm op grond van: 

• studie van het antroposofisch ontwikkelingsbeeld 
• gezamenlijke didactisch-methodische besprekingen 
• gezamenlijke kinderbesprekingen 
• gezamenlijke klassenbesprekingen 

De antroposofie zelf wordt niet als leerstof aan de leerlingen gegeven maar dient als bron voor de 
leerkrachten. De vrijeschool staat open voor normaal begaafde kinderen van alle milieus en 
godsdienstige richtingen. 
  
Alle activiteiten die op school met de leerlingen worden gedaan zijn bedoeld om bij te dragen aan de 
individuele ontwikkeling van de leerling. Onze leerstof is conform alle andere basisscholen en voldoet 
aan de wettelijke eisen. Alleen in de manier waarop wij de kennis aanbieden doen wij meer. 
Het zoeken van de balans tussen de intellectuele en emotionele ontwikkeling staat centraal. We 
spreken kinderen niet alleen aan op hun intelligentie, maar ook op hun gevoel, hun creativiteit en 
ervaringen. De ontwikkeling en schoolprestaties van de leerlingen brengen we in kaart. Hiervoor 
wordt een leerlingvolgsysteem gebruikt. 
  
Grondsteenspreuk, de missie van de Rudolf Steiner Educare 
  
De Grondsteenspreuk is een verklaring, waarin door de schoolgemeenschap wordt uitgesproken wat 
de basis is van waaruit het onderwijs aan de kinderen wordt gegeven. 
  
Het bijzondere van een grondsteenspreuk is dat ze schriftelijk is vastgelegd. Het zo verkregen 
document wordt opgeborgen in een gesloten vorm en vervolgens krijgt het een vaste plaats binnen 
de school. 
  
Op 9 juli 2003 werd de Grondsteenspreuk tijdens een feestelijke ceremonie aan de aarde 
toevertrouwd. In onze Grondsteenspreuk is het volgende opgenomen: 

M    E    N    S    E    N 
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Deze school wil de ontwikkeling van het kind centraal stellen 
In een sfeer van geborgenheid en waarachtigheid 

Verbonden in vertrouwen 
Handelend uit inzicht 

Waarin wij het kind zien en erkennen 

K    I    N    D 
Voel je gedragen en gevoed 

Door het goede, mooie en ware 
Helder en zeker in gedachten 

Met licht in jouw hart 
Creatief en ambachtelijk in jouw kunnen 

Met humor en enthousiasme Stralend 
jouw          weg gaan 

W   E   R   E   L   D 
In de stroom van deze tijd 
Met de vragen die je stelt 
Treden wij jou tegemoet 

Als vrij mens 
Met vaste voet, open hart 

Heldere geest 
Handelend uit respect voor onszelf en de ander 

Als deel van het geheel 
Puttend uit de Eeuwige Bron 

Jaarlijks tijdens het pinksterfeest spreken we als schoolgemeenschap, samen met de kinderen en 
ouders, deze grondsteenspreuk uit. Zo houden we onze missie levend. 
  
Visie 
Leeftijd en ontwikkelingsfase vormen de basis voor de opbouw van het leerplan. Hierop afgestemd 
vormt de vrijeschool een verticale schoolgemeenschap die, indien dit mogelijk is, basis- en 
voortgezet onderwijs omvat: in totaal 13 leerjaren. Venlo voorziet alleen in basisonderwijs. 
De kleuters (groep 1 en 2) leren nog spelenderwijs. Zo legt het geleide spel met de verhalen, liedjes 
en versjes de basis voor de taalvaardigheid en het rekenen. Daarnaast verwerft de kleuter al doende 
en nabootsend vanuit het spontane proces vaardigheden. 
  
Om de andere pedagogische aanpak van kleuter en onderbouwleerling duidelijk te onderscheiden, 
hanteert de school nog steeds de klassenaanduiding: kleuterklassen en vervolgens klas 1, 2 enz. 
Na de zesde klas stromen de kinderen door naar verschillende schooltype binnen het voortgezet 
onderwijs. Voor een echte doorlopende vrijeschool leerlijn kunnen leerlingen na de zesde klas de 
bovenbouw van de vrijeschool in Roermond, Nijmegen of Eindhoven volgen. 
  
Het pedagogische klimaat 
Een kind heeft vooral een vertrouwde omgeving nodig. Net zoals het door zijn huiselijke omgeving, 
in het gezin, verzorgd, geleid en innerlijk gewekt wordt, zo gebeurt dit ook door de school. Het is 
voor de volwassen mens van grote betekenis wat de school in zijn jeugd gedaan heeft. Hij heeft er 
niet alleen wat geleerd, maar hij is op school voor de wereld ontwaakt en als het goed is, is zijn 
interesse gewekt, is zijn aanleg tot ontwikkeling gebracht en zijn de eerste stappen gezet die hem 
naar de vervulling van eigen levensopgaven zullen voeren. 
De school bepaalt in sterke mate hoe iemand later als volwassene in de wereld staat, hoe hij met 
anderen omgaat, hoe beweeglijk hij innerlijk is, of hij in staat is zijn eigen opdracht te vinden en 
zichzelf te zijn. In die zin wil onze school een levendige ontmoetingsplaats zijn van kinderen en 
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volwassenen met de wereld in zijn overvloedige bonte rijkdom en is ze een oefenterrein voor 
praktische, cognitieve, sociale en kunstzinnige vaardigheden. 
  
Wij vinden het belangrijk om bij de kinderen belangstelling te wekken voor al datgene wat de natuur 
ons te zeggen heeft. Eerbied voor de planten, de bomen, de dieren, de sterren, voor de gehele 
wereld. Het kind laat dit zien door zijn verwondering te uiten en er op een respectvolle manier mee 
om te gaan. Wij proberen het kind daarin voor te leven. Een concrete leidraad hierin zijn het jaarritme 
en de daarbij behorende jaarfeesten. 
  
Ook het respect voor elkaar en de sociale omgang met elkaar is een belangrijk aandachtspunt. Ga je 
ervan uit dat ieder kind een uniek wezen is, dan zul je ieders sterke en zwakke kanten kunnen 
ontdekken en daarmee leren omgaan. In een groep zal dit zorgen voor een kleurrijke schakering, 
waarbij de een sterk is in het cognitieve, de ander in het kunstzinnige en weer een ander in het 
muzikale of toneelspel. Zo vult men elkaar aan en is er veel van elkaar te leren. 
Een goed pedagogisch klimaat laat een ritmisch verloop van de dag zien. Nu eens zijn de kinderen 
ingespannen bezig en goed bij zichzelf, dan weer mogen ze zich naar buiten toe uiten en zelf in 
beweging komen. 
Een school zou moeten zijn als een tuin, waar regen en zonneschijn en de tuinman ervoor zorgen dat 
zaden ontkiemen, planten kunnen groeien en bloeien. 
  
 

13. Schoolbeschrijving  
Inleiding 
In dit hoofdstuk ‘schoolprofiel’ beschrijven we de volgende onderdelen: 

Ons schoolprofiel (algemeen) 
Het gebouw en het terrein 
De opdracht van onze school 
Het pedagogisch klimaat 
Wie we zijn en waar we voor staan 

Schoolprofiel  
 

Huidige situatie 
Inmiddels is de Rudolf Steiner Educare, in samenwerking met de stichting Istia, uitgegroeid tot een 
centrum waar kinderen, in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, de volledige dag kunnen doorbrengen. Binnen 
de school bestaat een verkorte opvang voor peuters van twee tot vier jaar. Daarnaast kent de school 
een voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang (NSO). Deze zijn toegankelijk voor alle kinderen, dus 
ook voor kinderen die de Rudolf Steiner Educare niet bezoeken. Rudolf Steiner Educare is een 
erkende VVE locatie. De school bestaat uit homogene groepen in een enkele stroom. Er zijn 3 
kleuterklassen die de schoolstroom van onderuit voeden.  
  
Leerling- en ouderpopulatie 
De tabel geeft een overzicht van het aantal leerlingen die bij ons op school zaten op de teldatum 1 
oktober, in de periode van 2004 t/m 2019. 
  
okt./jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal 
leerlingen 

140 130 133 128 150 172 194 180 171 179 182 

Okt./jaar 2015 2016 2017 2018 2019       



33 
 

 196 200 219 229 226       

  

  
Prognoses leerlingaantal 

Het leerlingaantal is de laatste jaren tegen de demografische verwachting in gestegen. De school kent 
al jaren een zij- instroom in alle klassen. De oorzaken hiervoor zijn zeer divers. Voornamelijk zijn 
ouders op zoek naar een andere vorm van onderwijs waarin hun kind zich beter ontwikkelt. De 
afgelopen jaren is ons leerlingaantal gestegen en is er mede door de komst van een derde kleuterklas 
een gezondere onderstroom ontstaan waardoor de zij-instroom terugloopt. Hiermee komt er meer rust 
in de ontwikkelingsstroom en is ons doel van het vorige 4-jaren plan bereikt. De afgelopen jaren is er 
sterk gewerkt aan een doorgaande lijn vanuit de peuteropvang naar de Rudolf Steiner Educare. Sinds 
kort zijn wij ook een VVE locatie. Wij verwachten de komende jaren een stabilisering van het 
leerlingaantal. Wanneer het aantal aanmeldingen dermate groeit dat er voor een klas meerdere 
kinderen op een wachtlijst komen te staan, zal klassensplitsing ter overweging worden genomen.   

  
Regiofunctie 
Aangezien ouders over het algemeen een zeer bewuste keuze maken voor het vrijeschoolonderwijs, 
bezoeken kinderen uit de verre omtrek onze school. Zo komen er leerlingen uit de plaatsen Boxmeer, 
Venray, Horst, Meerlo, Steyl, Tegelen, Hout-Blerick, Velden, Arcen, Swolgen, Maasbree, America, 
Oostrum, Belfeld, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lomm en zelfs uit Duitsland (Nettetal, Straelen, 
Herongen, Grefrath, Geldern). De school vervult dus een duidelijke regiofunctie. 
De ouderpopulatie vertegenwoordigt ouders afkomstig uit een verscheidenheid van opleiding- en 
beroepsniveaus. 
  
Vervoersregeling 
Ouders van kleuters en leerlingen van klas 1 t/m 6 die verder dan 6 km van de school wonen, 
kunnen in hun woongemeente een aanvraag indienen voor vergoeding van de vervoerskosten. 
Omdat het vrijeschoolonderwijs als aparte richting in de onderwijswetgeving is erkend, moet bij een 
aanvraag voor tegemoetkoming in de reiskosten altijd een verklaring worden overlegd waaruit een 
principiële keuze blijkt. Deze verklaring luidt: ‘Ik heb overwegende bezwaren tegen openbaar 
onderwijs en tegen de inrichting van al het bijzondere onderwijs dat dichter bij mijn woning gelegen 
is’. De hoogte van de vergoeding is inkomensafhankelijk. Vergoedingen kunnen worden toegekend 
op basis van openbaar maar ook van eigen vervoer. Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar in de 
woongemeente. 
  
Thuistalen 
Het percentage leerlingen dat anderstalig is en thuis een andere taal dan Nederlands spreekt is nihil. 
Vanwege het feit dat er geen vraag is naar het geven van onderwijs in eigen taal en cultuur is er bij 
ons op school geen Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT). 
Wanneer er wel vragen komen op dit gebied, verwijzen wij naar scholen in de directe omgeving die 
hier ervaring mee hebben. 
  
Leerlinggewicht 
De Rudolf Steiner Educare heeft geen leerlingen met een bijzonder leerlinggewicht. 
  
Het gebouw en het terrein 
  
Het inrichting en het gebruik van het gebouw 
Het schoolgebouw is een vooroorlogs gebouw dat het nodige onderhoud vergt. Stichting Pallas regelt 
binnen de eigen stichting, na de transitie met de gemeenten, nu op maat per school het meerjarig 
onderhoudsplan (MOP). Daarnaast loopt op vraag van de gemeente het proces met de verschillende 
schoolbesturen om over te gaan naar doordecentralisatie van de schoolgebouwen. De gemeente is 



34 
 

bereid ons gebouw te renoveren. Hierover wordt  op dit moment overleg gepleegd met de gemeente. 
De komende jaren zal dit een belangrijke rol gaan spelen in onze huisvesting. 
Het schoolgebouw biedt naast onderdak aan leerlingen, de voorschoolse en naschoolse opvang. 
Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid aan groeperingen, cursusleiders, muziekdocenten en 
buurtbewoners om gebruik te maken van ruimte(n) binnen de school. 
  
Het schoolgebouw is zo ingericht dat het een rustige, geborgen omgeving biedt voor de kinderen. De 
kleurstellingen in gang en lokalen zijn zo gekozen dat er een “warme” indruk van uitgaat. Dit is bereikt 
door de wanden per lokaal op een transparante wijze te schilderen. De wanden werken daardoor niet 
als een “dood” vlak, maar geven eigen fantasiekrachten nog de ruimte. Kleuren werken op het gevoel 
van de mens ( stel maar eens voor dat men in een geheel zwart of rood lokaal zou zitten, hoe zou 
men zich dan voelen). Waar mogelijk is gekozen voor natuurlijke materialen voor de inrichting van de 
klaslokalen. 
  
De inrichting en het gebruik van het terrein 
Het schoolterrein kent een aparte peutertuin,  kleutertuin en een speelplaats voor de klassen 1 t/m 6. 
Deze worden ook gebruikt door de naschoolse opvang. 
De speeltoestellen worden volgens afspraak op bepaalde tijden gekeurd door een erkend bedrijf.  
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14. Burgerschap en sociale integratie 
De school wordt gezien als een plaats waar het kind zijn individuele weg van ontwikkeling 
kan gaan en waar het kind geholpen wordt om zijn kwaliteiten te ontwikkelen die 
nodig zijn voor zijn leven in de maatschappij waar het deel van uitmaakt. De kinderen 
leren in de sociale gemeenschap van de klas hoe ze verdraagzaam kunnen zijn. Door 
gesprekken met elkaar leren ze de verschillende achtergronden van elkaar kennen en 
deze te respecteren. 
Deze gesprekken worden verweven in het gebeuren van de dag. In de hogere klassen 
wordt meer bewustzijn gevraagd van de kinderen omtrent deze processen en in de 
lagere klassen gebeurt dat vooral nog via beeldverhalen. Hierdoor worden de sociale 
competenties bevorderd. In specifieke gevallen wordt er een sociaal- emotionele 
training ingezet. 
De kinderen krijgen op school de ruimte om conflicten te bespreken, waarbij het sociale 
leerproces voorop staat. De kinderen wordt geleerd om zich weerbaar op te stellen, om 
zelf eerst aan te geven dat ze iets niet prettig vinden. Wanneer dat geen of te weinig 
effect heeft, begeleidt de leerkracht hen daarbij. De school wordt immers gezien als een 
sociale oefenplaats. Extremistische ideeën en discriminerende opmerkingen naar mensen 
worden niet getolereerd en zoals hierboven beschreven zal dit met de kinderen op een 
wijze passend bij hun leeftijd worden besproken en zal het gedrag worden gecorrigeerd. 
De school hanteert ook een pestprotocol, dit ligt ter inzage op school. Via het onderwijs 
wordt aandacht gegeven aan ieders kwaliteiten. Een kind dat minder goed presteert 
krijgt ruimschoots de mogelijkheid om de kwaliteiten op andere gebieden te laten 
zien en dan met name op het kunstzinnige gebied, waardoor de kinderen zich bewust 
worden van hun kwaliteiten, maar ook van hetgeen moeilijk is voor hen. Doordat zowel 
het denken, het voelen en het willen worden aangesproken, voelen de kinderen dat ze er 
mogen zijn zoals ze zijn. 
Door het vieren van de jaarfeesten op deze school komen de kinderen van alle klassen in 
contact met traditionele jaarfeesten. In de kleuterklassen is het voorbeeld van de leerkracht 
zodanig, dat de kinderen hierdoor de mogelijkheid krijgen om een goede houding 
te ontwikkelen naar elkaar en de wereld om hen heen, via de nabootsing. Eerbiedskrachten 
worden hierdoor aangesproken. In het geleide en het vrije spel leren kleuters met 
elkaar om te gaan, leren ze respect voor de hen omringende wereld te hebben. 
23 Rudolf Steiner Educare Schoolgids 2020-2021 
Binnen het leerplan en de lesstof zijn er perioden waar burgerschap en integratie meer 
specifiek aan de orde komen. In de lagere klassen van de onderbouw wordt door het 
heemkundeonderwijs en de bewuste keuze van de vertelstof respect, liefde, eerbied 
en verwondering voor de hen omringende wereld geboden. 
Bij het rekenen in klas 1 wordt uitgegaan van de kwaliteit van getallen en niet van de 
kwantiteit. Dit heeft tevens een sociaal aspect in zich. 
In klas 2 worden aan de kinderen fabels verteld. Hierin leren ze menselijke eigenschappen 
in beelden kennen en door de beeldvorm hiervan kunnen ze zich hiermee uiteenzetten, 
deze eigenschappen herkennen in zichzelf en in de anderen, wat leidt tot meer 
begrip. Daarnaast worden hen verhalen verteld van mensen die in hun leven bewust 
kozen om een weg te gaan van respect en liefde en zorg voor anderen. Dit in de vorm 
van heiligenlegenden. 
In het lesprogramma van klas 3 is ruime aandacht voor het werk en de liefde van mensen 
voor hun werk via de ambachtenperioden. 
In klas 4 richten de kinderen zich naar hun directe omgeving, hun stad en het sociale en 
culturele leven daar. In de dierkundeperiode wordt de relatie van het dier tot de mens 
besproken en wat hen verbindt, maar ook onderscheidt. 
In klas 5 en 6 wordt de blik van de kinderen naar de hen omringende wereld gevoerd. 
Ze leren de verschillende leefwijzen van mensen op de wereld kennen en bij economische 
aardrijkskunde in klas 5 wordt de relatie getoond van de betrokkenheid en zorg 
van mensen bij hetgeen we hier hebben, want wie zijn er niet allemaal betrokken bij ons? 
Bij de geschiedenislessen in klas 5 komen wereldgodsdiensten en het geloof van 
mensen in de loop der tijd aan de orde. Hierin wordt op een respectvolle manier 
gesproken over het geloof van anderen. 
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In de vrijeschool worden vanaf klas 1 ook andere talen aangeboden, zoals Engels en 
Duits. Vanaf de vierde klas komt daar ook Franse les bij. Via een andere taal leert men 
een ander volk kennen en zich verbinden en verplaatsen in het anders zijn van mensen. 
Er groeit respect voor andere bevolkingsgroepen hierdoor. 

 

15.  Onderwijs en onderwijskundig beleid 
Wie we zijn en waar we voor staan.  
Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat wil zeggen, dat wij open staat voor iedereen met 
respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. De school biedt basisonderwijs 
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar vanuit het antroposofisch mensbeeld.  
Bij de inrichting van ons onderwijs bouwen we voort op de pedagogische impulsen en psychologisch 
ontwikkelingsbeeld die Rudolf Steiner heeft gegeven. Daarin is voor ons het volgende van wezenlijk 
belang.  

 Blijvende ontwikkeling als doel: Met ons onderwijs willen we de kinderen zo begeleiden, dat ze 
datgene, wat zij in aanleg met zich meebrengen, later in hun leven kunnen verwezenlijken. 
Behalve dat we de kinderen iets willen leren, willen we hen, door ons onderwijs, in staat 
stellen zich zo naar lichaam, ziel en geest te ontwikkelen, dat ze later, goed toegerust, hun 
persoonlijke idealen en doelstellingen kunnen realiseren. Intellectueel, creatief, ambachtelijk 
en sociaal wordt het kind uitgedaagd om zijn persoonlijkheid te ontplooien.  

 Leerstof is middel, ontwikkeling doel: Onderwijsopbrengsten bestaan niet alleen uit wat 
leerlingen zich herinneren of aan cognitieve vaardigheden hebben eigen gemaakt, maar ook 
of denken, voelen en willen zich ontwikkelen tot “instrumenten” waarmee de individualiteit van 
het kind zelf aan de slag kan. 
De ontwikkeling van deze instrumenten kent bepaalde fasen, die ondersteuning en 
begeleiding behoeven. Veel leerstof bieden wij dan ook aan als “ontwikkelingsstof”, 
afgestemd op leeftijd en ontwikkelingsfase. Hoofd, hart en handen worden alle drie 
aangesproken. 
Tegenwoordig is men geneigd om aan deze algemene onderscheidingen geen aandacht te 
schenken en zich te richten op louter individuele verschillen. Toch ervaren wij het als zinvol 
om in opvoeding en onderwijs niet alleen in te gaan op de grote individuele verscheidenheid, 
maar ook te blijven differentiëren op grond van leeftijd en ontwikkelingsfase. Het is om die 
reden dat wij spreken van een kleuterfase (4 tot 6/ 7-jarigen) die wordt gemarkeerd door 
“schoolrijpheid”, van een onderbouw (7 tot 14-jarigen) en van een bovenbouw  (14- tot 18-
jarigen). 

 De leraren en de leerlingen: samen op weg: Bij de bovengenoemde werkwijze hoort een 
stabiele en leeftijdsgebonden groeps- of klassensamenstelling, waarin de kinderen de 
verschillende ontwikkelingsfasen gezamenlijk doormaken. 
Voor het onderwijsproces achten wij een langer durende relatie tussen leraar en kinderen van 
belang. Hierdoor kan de leraar inspelen op wat er bij de kinderen leeft en daar procesgericht 
op ingaan. Soms kan een methode een bijdrage leveren aan de inrichting van het onderwijs; 
van de leraar wordt echter verwacht, dat hij/zij het onderwijsproces  stuurt vanuit een stevige 
verbinding met de kinderen. 

Voor de verdere uitwerking van de inrichting van ons onderwijs zie bijlage 1 
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16. Pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat 
 
wij vinden het pedagogische-didactisch en schoolklimaat op school van groot belang. Onze grondsteenspreuk 
van waaruit wij willen werken beschrijft dit. (zie: missie, visie) onze hele schoolorganisatie is ingericht om dit te 
bereiken. (zie: onderwijs) 

17. Zorgondersteuningsprofiel 
 
Wij streven naar een kwalitatief goede leerlingenzorg, zowel individueel, in de groep als op schoolniveau. 
Door zorgverbreding wordt ingespeeld op de verschillen tussen kinderen in mogelijkheden en behoeften. Dit 
heeft tot doel meer leerlingen in het reguliere onderwijs te behouden en deze verantwoord te begeleiden. Het 
zorgbeleid van de school maakt onderdeel uit van het zorgbeleid van het regionale samenwerkingsverband 
Noord en Midden Limburg (ssonml). Gezamenlijk streven we ernaar zoveel mogelijk kinderen die zorg nodig 
hebben, op de school zélf deze extra zorg te bieden, zodat verwijzing naar het speciaal (basis-)onderwijs zo 
weinig mogelijk plaatsvindt. 

Voor de verdere uitwerking  van ons zorgondersteuningsprofiel, zie bijlage 3 

 

18. Het volgen van leerlingen 
De leerlingen worden op verschillende manier gevolgd. In de eerste plaats wordt de leerling gevolgd door de 
leerkracht die 6 jaar met de leerling van klas 1 t/m 6 meegaat. Deze verantwoording vanaf de eerste dag dat 
de kinderen het leerproces bewust aangeboden krijgen tot de laatste, maakt dat de leerkracht op een heel 
bewuste manier zijn gewoontevorming en leerroute met de kinderen gaat. Wat en hoe je de leerstof in de 
eerste klas aanbied heeft consequenties tot in de zesde klas. HIerbij is de persoonlijke band die de leerkracht 
aangaat met het kind bodem voor het leren. Vanuit een vanzelfsprekende autoriteit begeleid de leerkracht het 
kind de wereld binnen.  

Verder maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem ‘Volglijn’ en een toetskalender waarbij we gebruik 
maken van de landelijk genormeerde Boom Schoolvaardigheidstoetsen, zie bijlage 2 

 

19. Ambities 2020-2024 
Voor de komende periode 2020-2024 vertaald de school de stichtingsdoelen (ambities) naar eigen 
schooldoelen. In de eerste kolom staan de strategische doelen en subdoelen beschreven van Stichting Pallas. 
De school kan per doel meerdere subdoelen formuleren.  
Ook wordt door de scholleider een spider met de 7 doelen gemaakt, waar de school op dit moment staat 
(huidige situatie) en waar de school naar toe wilt gaan over 4 jaar (gewenste situatie). Een voorbeeld is 
toegevoegd na het overzicht van de doelen. 
 

In het overzicht wordt het volgende aangegeven: 

- Tijdpad: (van wanneer tot wanneer loopt dit speerpunt) 
- Te behalen resultaat: (wat wil je bereiken) 
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- Concrete actiepunten per kwartaal: (hoe wil je dat bereiken) 
- Proceseigenaar: (wie is verantwoordelijk) 
- Knelpunten: (waar zie je beren op de weg en hoe anticipeer je daarop) 
- Evaluatie: (wanneer en hoe evalueer je wat) 

Stichingsdoel 1 
1. Pallasscholen bieden eigentijds en kunstzinnig vrijeschoolonderwijs 
- Pallasscholen bieden goed kunstzinnig onderwijs 
- Leerkrachten houden zich intensief en onderzoekend bezig met de menskunde en verbinden 
deze met de dagelijkse praktijk van het onderwijs.  
- De wilsontwikkeling van leerlingen wordt gestimuleerd. 
- Versterking van de didactische vaardigheden van de leerkrachten, oa inzet van meer 
activerende werkvormen en meer differentiatie passend bij de leervraag van de leerling 
- Pallas-scholen ontwikkelen een visie op de inzet van technologie, met name ICT. 
  
  
Schooldoelen 

1.        Verbeteren kunstzinnig onderwijs 

2.        Organiseren menskunde studie voor alle leerkrachten in Nederland/België 

3.        Versterking didactische vaardigheden leerkrachten 

4.        Ontwikkelen visie op ICT 

5.        Kwaliteit Vreemde talen onderwijs 

  
school(sub)doel 

ad 1.     Verbeteren nat in nat schildervaardigheid/verdiepen schilderleerlijn 

ad 2.     Organiseren wekelijkse studie in vergadering. Menskundeweekend en Menskundeweek 

ad 3.     Versterken didactische vaardigheden en differentiatie 

ad 4.     Organiseren landelijk seminar Ict en Vrije scholen.  

ad 5.     Zoeken naar nieuwe werkvormen vreemde talenonderwijs 

  
Tijdspad 

ad. 1 schooljaar 2020-2021, 12 vergaderingen, kunstzinnig deel 
ad. 2 schooljaar 2020-2024, vergadering; studiedeel 
ad. 3 schooljaar 2022-2023, vergadering, schoolontwikkeling 
ad. 4 schooljaar 2019-2020 organisatie  vóór 27 januari 2020 
ad. 5 Schooljaar 2022-2024, vergadering; schoolontwikkeling 
  
Resultaat  
Ad. 1 Verbetering eigen schildervaardigheid en kennis leerplan 
Ad. 2 verdieping van de menskunde en verbinden met praktijk 
Ad. 3 verbeterde did.vaardigheden en diiferentiatie 
Ad. 4 koppeling visie en Ict 
Ad. 5 vreemde talenonderwijs sluit beter aan bij het leren in deze tijd 
  
Actiepunten 
Ad. 1 Met Jan de Kok afspraken maken en organiseren werkplek 
Ad. 2 Jaarlijks inplannen in vergaderrooster 
idem: begeleiden studie en meditatie 
idem: afspraak maken met Marcel de Leuw over ontwikkeling, voortgang 
Ad. 3 Schooljaar 2022-2023 inplannen vergaderrooster, schoolontwikkeling 
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idem: voorbereiden inhoudelijk 
idem: voorbereiden les met werkvormen; wisselend leerkrachten 
Ad. 4 uitnodigen Michaela Glockler en relatie verzorgen 
idem: pr maken om andere schoolleiders, intern begeleiders uit te nodigen voor Seminar 
idem: praktische organisatie voor deze studiedag; college (vergadering) 
idem: verslaglegging, verwerking tot visiedocument 
Ad. 5 schooljaar 2022-2024 inplannen vergaderrooster, schoolontwikkeling 
idem: inhoudelijk voorbereiden vergaderingen 
  
Proceseigenaar 
ad 1 Peter Giesen 
ad 2 Peter Evers 
ad.3 Peter Evers 
ad 4 Annie Storm en Peter Evers 
ad 5 Annie Storm en Peter Evers 
  
knelpunten 
ad 1   
ad 2  
ad 3  
ad 3  
ad 4  
ad 5  
  
evaluatie  
  
  
  
Stichtingsdoel 2 
2. Pallas-scholen vormen een lerende gemeenschap; leerkrachten zijn de ontwerpers van het 
onderwijs; we leren met en van elkaar 
Pallasscholen vormen een lerende gemeenschap. We bevorderen dat medewerkers van en 
met elkaar leren en leerkrachten geven elkaar feedback. 
  
Schooldoel 
1.Versterken van de didactische werkvormen 
2.Middels de kinderbesprekingen het eigen handelen van de leerkracht centraal stellen. 
  
School(sub)doelen 
1.Versterken van de didactische werkvormen 
2.Middels de kinderbesprekingen het eigen handelen van de leerkracht centraal stellen. 
  
Tijdspad  
schooljaar 2020-2024 
  
Resultaat  
1.Didactische vaardigheid versterken en verrijkt met differentiatie-werkvormen 
2.Door inzicht je eigen relatie met en je handelen tot het individuele kind te scholen om op 
de individuele vraag van het kind beter te kunnen antwoorden.   
Actiepunten 
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1+2Schooljaar 2020-2021 inplannen vergaderrooster 
idem: voorbereiden en vergadering leiden 
  
Proceseigenaar 
Annie Storm en Peter Evers 
  
Knelpunten 
-Parttime leerkrachten niet aanwezig bij vergadering/faciliteren om toch aanwezig te zijn.   
Evaluatie  
jun-21  
  
Stichtingsdoel 3 
3. Pallasscholen koppelen opvoeding en onderwijs; ouders, leerkrachten en leerlingen denken 
vanuit hun rol en verantwoordelijkheid mee over de school en het onderwijs 
Ouders, leerkrachten en leerlingen denken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid mee over de 
ontwikkeling van de school en het onderwijs. 
  
Schooldoel 
ad.3.1Borgen kwaliteit Atelier voor Ouders 
ad.3.2Pedagogisch spreekuur, ouderavonden verzorgen 
ad.3.3onderwijs en opvoeding integreren en dit faciliteren binnen de zorgstructuur van de 
school 
  
School(sub)doel 
ad.3.1 Zes keer per jaar studiedag Atelier voor ouders verzorgen 
ad3.2adhv pedagogische thema’s als grenzen stellen, gebruik mobieltje aan de orde stellen op 
ouderavond 
ad.3.3 een orgaan waar maatschappelijk werk zit, consult van een schoolarts e.d. waar ouders 
terecht kunnen binnen onze school. 
 
  
Tijdspad  
2020-2024 
  
Resultaten 
ad. 1 Zes keer per jaar een opleiding voor  ouders op school over opvoeden vanuit de antroposofie 
ad.2 een aantal ouderavonden over pedagogische thema’s op school 
ad.3. een plek met tijden waar ouders terecht kunnen  met vragen over opvoeding, artsconsult e.d. 

  
actiepunten 
ad.1  Organisatie van de atelierdagen 
ad. 1 Overleg, evaluatie, speerpunten studiedagen 
ad. 1 tevredenheidsonderzoek deelnemers 
ad. 1 uitwerken tevredenheidsonderzoek 
ad. 1. nieuwe doelen stellen opleiding 
  
Proceseigenaar 
ad 1. Peter Giesen 
ad 2. Peter Giesen, Annie Storm, Peter Evers 
ad 3. Peter Evers 
ad. 4 Peter Giesen, Annie Storm, Peter Evers 
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Knelpunten 
  
  
Evaluatie  
ad 1. Mei 2021  
  
  
Stichtingsdoel 4 
4. Zichtbaarheid van het vrijeschoolonderwijs in de samenleving 

1. Pallasscholen hebben een goede samenwerking met de omgeving van de school en onderhouden deze. 

2.  Pallasscholen ontwikkelen zich tot opleidingsscholen en werken intensief samen met de pabo’s.  

3. Pallas zoekt actief contact met verschillende pabo’s in het midden en zuiden van Nederland. 
  
Schooldoel 
Oprichten geaccrediteerde opleiding vanuit de antroposofie 
School(sub)doel 
Oprichten van een stichting met geacrediteerde opleiding vanuit de antroposofie 
Tijdspad  
schooljaar 2019-2023 
Resultaten 
stichting opgericht bij de KVK en accrediteren opleiding bij Cbrko 
Actiepunten 
1. opzetten van een stichting 
2. aanvragen accreditatie van de opleiding 
Proceseigenaar 
ad 1. Annie Storm 
ad 2. Peter Giesen 
Knelpunten 
  
Evalutatie 
ad.1 september 2020 
  
  
Stichtingsdoel 5 
5. Duurzaam personeelsbeleid; mensen blijven gezond, in ontwikkeling en geïnspireerd. 
1. Pallas ontwikkelt beleid voor duurzame inzetbaarheid voor personeel. 
2. Duurzame inzetbaarheid is een vast onderwerp tijdens de gesprekscyclus. 
3. Startende schoolleiders worden twee jaar lang intensief begeleid vanuit de opleiding en door 
coaches 
  
Schooldoel 
nvt  
School(sub)doel 
Tijdspad  
Resultaten 
Actiepunten 
Proceseigenaar 
Knelpunten 
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Evaluatie  
  
Stichtingsdoel 6 
6. Duurzame schoolgebouwen en het gebruik van duurzame materialen. 
1. Pallas staat voor duurzaamheid, een gezonde leeromgeving en gezonde gebouwen. 
2. Bij een verbouwing of nieuwbouw van de Pallas-scholen is duurzaam bouwen het 
uitgangspunt. 
  
Schooldoel 
Duurzame renovatie van schoolgebouw 
  
School(sub)doel 
De opstaande renovatie in het teken van duurzaamheid 
  
Tijdspad  
2020-2023 
  
Resultaat  
Gerenoveerd schoolgebouw 
  
Actiepunten 
overleg met Gemeente 
  
Proceseigenaar 
Annie Storm 
  
Evaluatie  
mei-2023  
  
stichtingsdoel 7 
7. Voldoende en goede leerkrachten en schoolleiders vinden en binden, ook in tijden van 
personeelskrapte. 
- Pallas richt een PR-team op dat actief samenwerking zoekt met verschillende pabo’s in het 
midden en zuiden van Nederland. Start ‘samen opleiden’ (academische opleidingsschool). 
Vooruitlopend op tekorten in de toekomst, ontwikkelen we een kweekvijver voor aankomende 
schoolleiders. 
  
Schooldoel 
1. nieuwe leerkracht werven 
  
School(sub)doel 
ad 1. nieuwe leerkracht voor de eerste klas in  2021-2022 
Tijdspad  
ad 1. januari 2020- mei 2022 
Resultaten 
ad 1. Leerkracht voor de eerste klas in 2021-2022 
Actiepunten 
ad 1. sollicitatiegesrpekken voeren 
Proceseigenaar 
ad 1.  Annie Storm 
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Knelpunten 
  
Evaluatie  

mei-22  
  
Eigen schooldoelen nav bijvoorbeeld de oudervragenlijst 
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Bijlage 1 

 
De onderwijskundige vormgeving 
  
Algemeen onderwijskundige doelen 
  
Op de vrijescholen wordt gewerkt met een in grote lijnen omschreven leerplan, dat loopt van 
klas 1 tot en met klas 12. Het kleuteronderwijs wordt apart beschreven. Naast de wettelijke 
kerndoelen stelt de school zich vanuit het antroposofisch mensbeeld tot doel de kinderen te 
helpen en te begeleiden in hun proces van volwassenwording. Anders geformuleerd: het 
ondersteunen van het proces dat leidt tot zelfkennis, ontdekking van het eigen levensdoel en 
het vormen van een zelfstandig oordeel. Deze algemene doelstelling kan in een aantal 
subdoelstellingen van het vrijeschoolonderwijs verder worden geconcretiseerd: 

• Het verzorgen van een doorgaande ontwikkelingsmogelijkheid voor kinderen van 
4 tot 18 jaar. 

• Het verzorgen van een zo breed mogelijk aanbod waarin het “willen” 
(lichamelijke en motorische vaardigheden),  het “voelen” (sociale, culturele, 
kunstzinnige en expressieve vaardigheden) en het “denken” (cognitieve  
vaardigheden) zich kunnen ontwikkelen en met elkaar in harmonie worden 
gebracht. 

• Het vertrouwd maken van de kinderen met de wereld om hen heen: de kosmos, 
de aarde 
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                (natuur en dieren), de medemens en de maatschappij. (cultuur) 
• Het stimuleren van zodanige vermogens bij de kinderen, dat zij met 

initiatiefkracht, fantasie, inzicht en een zelfstandig oordeel in de wereld willen 
werken. 

• Het tot ontplooiing brengen van gevoelens van dankbaarheid, eerbied en liefde 
voor medemens en de schepping. 

• Kinderen brengen tot sociale omgang die pluriformiteit binnen groepen mensen 
onderkent, zonder aan de    

                                              verschillen een hiërarchisch en/of sociaal waardeoordeel te verbinden. 
Beoogd  
                                              wordt hiermee o.a. het kunnen deelnemen aan een multiculturele 
samenleving.  

• Het hanteren van ervaringsstof en van leer- en ontwikkelingsstof  als 
middel tot menswording;   

        kinderen laten beleven hoe persoonlijke ontwikkeling zich voltrekt in  
       samenhang met die van anderen.    
• Het geven van een vreugdevolle tijd, waarin de kinderen met overgave 

en enthousiasme werken. 
                               

Ten allen tijde is de leerstof ontwikkelstof; de vakinhouden zijn ondergeschikt aan de 
ontwikkeling van het kind. Steeds wordt de leerstof gegeven om het ontwikkelingsproces van 
het kind te begeleiden en te stimuleren. Uit het algemene cultuurgoed van de mensheid 
wordt de inhoud van de lesstof geput, waarbij de vertelstof een belangrijke plaats inneemt. 
Het leerplan vormt een totaliteit, welke een levendig karakter krijgt door de herhaling, 
doorwerking en omvorming van de leerstof. 
  
Een belangrijke hulp bij het realiseren van deze doelen is het boek dat in uitgegeven door de 
Bond van Vrije Scholen: “Ik zie rond in de wereld…” Het is geschreven in opdracht van de 
vrijescholen in Nederland, die daarvoor een deel van hun budget  “Modernisering 
leermiddelen” beschikbaar stelden. 
In dit boek is uitgegaan van het bovengenoemde leerplan én van de kerndoelen zoals die in 
2002 gehanteerd werden. 
Wij gebruiken op onze school de door de schoolbegeleidingsdienst voor vrijescholen 
ontwikkelde digitale Volglijn: www.volglijn.nl met hierin Taal in lijn: “taalweb” en rekenen in 
lijn: “rekenweb”. Alle leerstofdoelen zitten hierin. 
  
Hoe realiseren we bovengenoemde doelen? 

Schoolplan afdeling kleuters 

De Rudolf Steiner Educare in Venlo heeft twee kleuterklassen. Gedurende het schooljaar is 
er de mogelijkheid om in de kleuterklassen in te stromen. 
Deze instroming eindigt na 1 juni. We nemen dan in principe tot de zomervakantie geen 
nieuwe kleuters meer in onze groepen op. 
  
In alle kleuterklassen zitten kinderen van 4 tot 6 jaar. Ze blijven gedurende de hele kleutertijd 
bij dezelfde juf. Het samengaan van jongste en oudste kleuters biedt veel mogelijkheden 
voor de sociale ontwikkeling van de kinderen. De kleuterleidster begeleidt elk kind in zijn 
“eigenheid” en met zijn ontwikkelingsbehoefte tot aan het moment dat de kinderen naar de 
eerste klas van de onderbouw gaan. 
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Schooltijden. 
De schooltijden voor de kleuters zijn: Van 8.30  tot 13.15 u. 
Omdat de ochtenden lang zijn, 4,75 uur, hebben de kinderen ’s middags vrij. 
Rustpunt in de ochtend is de gezamenlijke maaltijd. Hiervoor nemen de kinderen zelf brood 
en drinken mee. Ook wordt er fruit meegenomen. Dit fruit wordt in stukjes gesneden en 
verdeeld onder de kinderen. Zo eten alle kinderen iedere dag een hoeveelheid fruit. 
Regelmatig wordt er in de kleuterklassen samen met de kinderen brood gebakken, dit brood 
wordt meestal in de klas door de kinderen opgegeten. 

De ontwikkeling tot 7 jaar. 

Nabootsing: 
Het kind leeft in de eerste 7 jaar met overgave in de hem of haar omringende wereld. Het is sterk 
aan zintuiglijke indrukken overgeleverd. Het identificatievermogen manifesteert zich in deze periode 
het sterkst. Daarop berust de drang tot nabootsing. 

Ritme: 
Er is bij het kind een natuurlijke behoefte aan ritme. Niet alleen wat betreft slapen, waken, spelen en 
eten, maar ook in het herhalen van beweging, klank en ritme. Door veelvuldige ritmische herhalingen 
oefent het kind en ontwikkelt het vaardigheden en vermogens. 

 

De baby, de peuter en de kleuter hebben een natuurlijke ritmisch drang, die verbonden is met de 
levensprocessen. In de kleutergroepen speelt daarom de indeling van de dag, de week, de maand 
en het jaar een grote rol. Alles herhaalt zich in een vast ritme. 

Bij de opbouw van de ochtend in de kleutergroepen, bijvoorbeeld, houdt de leidster rekening met 
afwisseling van spanning en ontspanning. 

Denkontwikkeling: 
De kleuter is een wilswezen en wil alles zelf doen, zelf ondervinden, zelf onderzoeken. In de 
kleuterklassen krijgt het volop de gelegenheid om in het spel de fantasie te ontwikkelen. Het spelen 
is van grote waarde voor de taal en denkontwikkeling. Door de ontwikkeling van innerlijke activiteit, 
beweeglijkheid, een hanteren van voorstellingen en begrippen, los van de zichtbare en tastbare 
werkelijkheid, komt ook een ontwakend vermogen vrij waarmee het later leert rekenen en 
mathematiseren. Spel is ook nodig om aan de behoefte van de kleuter aan ritme, identificatie en 
nabootsing te voldoen. 

 

 
Taalontwikkeling: 
Binnen het taalgebied komen de volgende aspecten spelenderwijs aan de orde: 

A Ontwikkeling van de woordenschat. 

B Kennismaken met de geschreven taal. 
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C Ontwikkelen van spreek en luistervaardigheid. 

D Ervaring opdoen met verhalen en boeken. 

E Ervaring opdoen met vormaspecten van de taal. Taalgebruik in oude sprookjes,  

            gedichten enz. 

F Analyse / synthese 

Rekenen 
Binnen het rekengebied komen de volgende aspecten spelenderwijs aan de orde. 

A Tijdbeleving en tijdsbesef (v.n.l. via dag-week-seizoenritme) 

B Ruimtelijke oriëntatie. 

C Vergelijken, wegen en meten. 

D Sorteren en ordenen. 

E Synchroon tellen tot tien en getalbegrip. 

F Ontwikkelen van rekenwoordenschat. 

G Terugtellen van tien tot nul. 

Schrijven / Motoriek 
Binnen het gebied van het schrijven en de motoriek staan de volgende ontwikkelingsaspecten 
centraal. Het thuis raken in eigen lichaam d.m.v. 

A Beheersing van grove motoriek. 

B Beheersing van fijne motoriek. 

C Beheersing van oog-handcoördinatie. 

D Ontwikkeling van lateralisatie: Er wordt toegewerkt naar een voorkeurshand. 

Wereldverkenning: 
Binnen het gebied van de wereldverkenning staan de volgende onderwerpen centraal. 

A Oriëntatie in het klaslokaal. 

B Oriëntatie van het kleutergebouw, de gang, de gang van de lagere school. 

C Oriëntatie in de kleutertuin. 

D Oriëntatie in de tijd door beleving van alle seizoenen aan de hand van de jaarfeesten,  

de seizoenstafels en bijbehorende spelen, versjes, liedjes en verhalen. 

E Verwondering voor de natuur en van daaruit zorg en respect voor de wereld waarin we  

leven en al het moois wat daarin bloeit en groeit en leeft. 

Pedagogisch klimaat: 
De kleuterleidster heeft tot taak een warme en omhullende sfeer te scheppen in de groep. Daarin 
kunnen de kinderen het beste gedijen en zich ontwikkelen. Daarom is het van belang dat alle 
activiteiten van de leidster in de groep (zoals het gezamenlijk schilderen, tekenen, plakken, 
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bijenwassen, koken en het gezamenlijk eten) in een verzorgende sfeer plaatsvinden. De omgeving is 
huiselijk ingericht en geeft de kinderen een gevoel van geborgenheid.  

Door een gevoel van veiligheid en geborgenheid komt het kind tot spelen. Het vrije spel wordt 
gekenmerkt door een sfeer van harmonie, beweging, creativiteit, ontmoeting en ontspanning. 

Kind mogen zijn: 
Deze verzorgende omhullende sfeer, de ochtendspelen, de sprookjes, de versjes, liedjes, het 
voorleven van de leidster in haar activiteiten zoals b.v. het voorbereiden voor het eten, leidt ertoe dat 
de kinderen met hun fantasie in het vrije spel op onderzoek uitgaan. De leidster schept de tijd en de 
ruimte waarbinnen elk kind in zijn vrije spel tot zijn recht kan komen ter ontplooiing van zijn fantasie. 

De aard van het speelgoed, maar ook de speelduur moet zo zijn, dat de kinderen op onderzoek 
kunnen uitgaan, ontdekkingen kunnen doen en tot nieuwe activiteiten kunnen komen. Door het 
omgaan met elkaar in het spel wordt de sociale ontwikkeling geoefend. Het gezond gedrag wordt 
o.a. gestimuleerd door de warme huiselijke omgeving en de speelmaterialen van goede kwaliteit. 

Natuurlijke materialen: 
In hun spel laten de kinderen een zeer gevarieerd beeld zien van hun waarneming, beweging en 
interesse. Eenvoudige middelen zijn reeds voldoende om de fantasie en het spel in gang te zetten: 
speelgoed van natuurlijke materialen, zoals hout, lappen stof, stenen, schelpen, zand, water, 
kastanjes, eikels en dennenappels. Deze materialen bieden onbeperkte mogelijkheden tot spel en 
nodigen de kleuters uit hun fantasie te gebruiken. 

Jaarfeesten: 
Het jaarritme van de seizoenen komt ook tot uitdrukking in het vieren van de jaarfeesten. 

Deze jaarfeesten hebben voor de kinderen een religieuze en pedagogische waarde. 

Ze zijn voor de kinderen de fundamenten waarop de school en ook de ouders met hun kinderen 
verder kunnen bouwen. In alles wat er in de kleuterklassen gebeurt kan men iets merken van een 
religieus element wat er in verborgen ligt. Een zorgzame omgang met het geschapene, met mensen, 
dieren, planten en materialen wordt voorgeleefd. 

Er is verwondering over de seizoenen en de daarmee samenhangende verrassingen die de natuur 
ons biedt. Eerbied en verwondering zijn de fundamenten waarop door de ouders thuis verder 
gebouwd kan worden met hun eigen levensbeschouwing en/of geloofsrichting. 

De overgang van kleuter naar schoolkind. 
Het kind ontwikkelt zich van speelkind tot leerkind. Dit brengt een grote verandering mee. De 
leidsters ervaart dat de oudste kleuters veranderen in spel, interesse, beweging, fysieke gestalte, 
houding en spreken. 

Niet alleen de kalenderleeftijd van het kind bepaalt of het schoolrijp is, maar ook andere factoren. De 
gestalte, d.w.z. de verhouding tussen hoofd, romp en ledematen het uitvallen van de melktanden, de 
motoriek, zoals links-rechts coördinatie en de evenwichtszin, het doelgericht spelen met meer 
abstracte begripsvermogen en de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Schoolrijpheid :  
In de kleuterklas wordt de schoolrijpheid gepeild door de kleuterjuffen. Naast het  
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leerlingvolgsysteem wordt hiervoor het kind gericht geobserveerd. De antroposofisch arts verricht 
onderzoek en de remedial teacher neemt een schoolgebonden leervoorwaardenonderzoek af. Door 
de schoolleiding  wordt een besluit genomen over schoolrijpheid. Hierbij wordt het protocol 
schoolrijpheid gehanteerd, uiteraard in samenspraak met de ouders. 

 

Schoolvaardig: 

Daarnaast moet het kind schoolvaardig zijn. Dat betekent dat het kind in staat is deze voorwaarden 
om te zetten en de leerstof op te nemen.  

De overgang van kleuter naar onderbouw leerling wordt zorgvuldig begeleid door de leidster. Ze 
observeert de kleuter heel nauwkeurig en de oudste kleuter specifiek op bovengenoemde 
ontwikkelingsfenomenen. 

Leerlingvolgsysteem. 
In het leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling systematisch gevolgd en vastgelegd. Voor de 
oudste kleuters schrijft de leidster een verslag.  

In de wekelijkse kleutervergadering wisselen de leidsters ervaringen uit en bestuderen ze de nieuwe 
ontwikkelingen op pedagogisch gebied. 

Veel zorg is gericht op het signaleren en onderkennen van gedrags- en leerproblemen. Hierbij gaat 
het vooral om te onderscheiden of er sprake is van een achterstand of een ontbreken van 
mogelijkheden voor een goede ontwikkeling. 

 

Overgang kleuters naar de eerste klas 

De nieuwe eerste klas leerkracht wordt zowel aan de ouders (speciale ouderavond) als aan de 
kinderen voorgesteld. 

In de pedagogische vergadering worden, voor het einde van het schooljaar, de kinderen van de 
nieuwe eerste klas besproken.  

Rond Kerst volgt in de pedagogische vergadering een evaluatie van de ontwikkeling en ervaringen 
met de 1e klas kinderen. Hiervoor wordt een klassenbespreking gepland. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verslagen uit de kleuterklassen en het leerlingvolgsysteem van 
de 1e klas.  

 

Doorgaande leerlijn 

De overgang van kleuter naar onderbouwleerling wordt zorgvuldig begeleid. 

Belangrijke aspecten waarnaar gekeken wordt zijn: motoriek, fysieke rijping, en sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  In nauw overleg met de ouder(s) van het kind wordt vervolgens besloten de overgang 
te maken of nog te wachten. 

Om te bepalen of een leerling schoolrijp is wordt het Protocol Schoolrijpheid gehanteerd. 
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Voor de doorgaande leerlijn is er een “warme” overdracht tussen de kleuterleidsters, de nieuwe 
leerkracht van de eerste klas, de intern begeleider en eventueel de schoolleider. Deze bijeenkomst 
wordt in het jaarrooster ingepland.  

Huisbezoek 
In de kleuterklas brengt de kleuterjuf één bezoek aan huis. Dit bezoek is speciaal voor het kind 
bedoeld om samen met hem zijn speelgoed en kamertje te bekijken. De kleuterjuf benadert de 
ouder(s)voor het maken van een afspraak. Dit huisbezoek is niet bedoeld om problemen te 
bespreken. 

In klas 1 of 2 brengt de leerkracht een bezoek aan huis. Dit kan indien wenselijk nog een keer in klas 
4 of 5 plaatsvinden. Bij zij instromers gaat de betreffende leerkracht ook op huisbezoek.  

 

De leerstof van klas 1 tot en met 6 
 

Het periode overzicht 

De leerstof is in het leerplan geordend naar leerjaar.  

Dit geldt ook voor de onderwerpen van het hoofdonderwijs dat in periodes van 3 á 4 weken gegeven 
wordt.  

Door de leerkracht wordt er een goed gepland perioderooster gemaakt. De afzonderlijke periodes als 
heemkunde, rekenen, taal, geschiedenis en natuurkunde worden zo gepland dat ze voor de klassen 
hun pedagogische werking hebben.   

Leerstof als ontwikkelingsstof 
De grondgedachte van het Vrije Schoolonderwijs is, dat men de ontwikkeling van het kind zelf tot 
leidraad moet nemen om de juiste leerstof te vinden. Het leerplan moet afgelezen worden aan de 
ontwikkeling van het kind. Wanneer men zich de vraag stelt:"Wat moet de mens weten en kunnen 
voor de huidige maatschappij?" dan moet men zich realiseren dat men het kind opleidt voor een 
maatschappij "van gisteren"! 

Voor de maatschappij van morgen leidt men kinderen op wanneer men de vraag stelt: "Wat kan uit 
de wordende mens zelf ontwikkeld worden aan kwaliteiten"?  Want daardoor kunnen steeds nieuwe 
krachten uit de opgroeiende generatie worden toegevoegd. 

Vandaar dat wij de uitwerking van de vakken vooraf laten gaan door een overzicht van de 
ontwikkelingsfase van het lagere school kind. 

Het 6 - 7 jarig kind 
Als het kind zijn eerste zevenjaarfase afsluit is dit fysiek te zien bij het tanden wisselen. Het uitstoten 
van het melkgebit rondt een ontwikkelingsfase als baby-peuter-kleuter af maar is ook een begin van 
een nieuwe fase waarbij andere krachten vrijkomen.  Om hier een beeld van te krijgen is het goed 
om een indeling te maken in denken, voelen en willen van de 6/7 jarige. 

Kijken we eerste specifiek naar de ontwikkeling van het denken, dan zien wij dat de kleuter reeds 
tussen het 2de en 4de jaar zijn waarnemingen kan associëren. Deze geboorte van het denken was 
associatief. De kleuter kon het denkbeeld of geheugenbeeld niet vrij hanteren, maar er was altijd een 
aanleiding van buitenaf nodig. Na het begin van de tandenwisseling kan het schoolkind denkbeelden 
creëren en zelfstandig hanteren, het kan beelden opnemen, verstaan en onthouden. Hiermee is de 
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mogelijkheid van leren op school gegeven, mits een beeldrijk en ervaringsleren. Hiermee is de eerste 
metamorfose van de denkkrachten begonnen. 

Bij het voelen zien wij een voortdurend ritmisch beleven van fantasie en realiteit. Hierdoor ontdekte 
de oudste kleuter zijn onvermogen om zo vormend in de buitenwereld op te treden als dat hij zelf 
wilde. Ook bij de eerste klasser is dit gegeven nog aanwezig en zoekt het kind daarom naar een 
volwassene als helper. Hierdoor ontstaat de natuurlijke autoriteit. 

 

In de eerste klas leeft het kind nog heel sterk in het rijk der fantasiekrachten en het verbindt zich dan 
ook met elke fantasievolle, beeldrijke belevingsinhoud. Vooral wordt het nu ontvankelijk voor het 
woord als drager van fantasievol beeld en wilsimpuls. De sprookjes beelden sluiten hier volledig op 
aan en geven een gevoelsmatige verbinding met de letterbeelden. 

De psychomotorische krachten uit de kleutertijd werken bij de eerste klasser nog door. Het kind is 
zeer actief, beweeglijk en ook gewillig. Ook is er nog veel imitatie en nabootsingdrang aanwezig. Het 
handelt echter nu toch meer vanuit een zeker bewustzijn. Het kan zich doelen stellen en enig tijd 
vasthouden. Bovendien wil het een taak ook tot een zeker einde brengen. Met name bij het reken-
onderwijs wordt deze bewegingsdrang in de laagste klassen opgepakt en in het aanbieden van de 
stof verwerkt. 

Het 8-jarige kind 
In de tweede klas is het kind echt kleuter af. Zijn ledematen zijn langer en dunner en opvallend is de 
verandering in het gezicht. De onderkaak is uitgegroeid en hierdoor is de molligheid uit het 
aangezicht verdwenen. De oogkassen zijn relatief klein. Een afwachtende blik ligt in de ogen. Het 
kind neemt waar en denkt er zijn eigen dingen bij, (zoals volwassenen dagdromen). Hij maakt een 
eigen wereld en in deze kinderwereld zijn kleine zaken van levensbelang. Het kind is nog niet geheel 
uit het paradijs van de onschuld getreden, maar toch is het al vol hebbelijk- en onhebbelijkheden. 
Fantasie en begeerte, driften en lusten borrelen uit zijn ziel op en worden deel van hem. 

De fabels waarin de dieren de eenzijdigheden van de mens vertolken zijn een weldadige spiegeling 
hiervan. De heilige legenda tonen gelouterde mensen die driften, hartstochten en uiterlijke rijkdom-
men overwinnen en daardoor in staat zijn anderen te helpen. 

Weldadig is het dichterlijke woord dat beelden oproept, beelden van de wereld waarin het zijn plaats 
moet gaan vinden... zijn reële-irreële kinderwereld. 

Het 9-jarige kind 
Na de lichamelijke strekking volgt een periode van vulling. Een gezonde vetlaag siert de 9-jarige. 
Behendig, soepel en harmonisch is de beweging. Zijn lichaam wordt steeds meer zijn huis; steeds 
duidelijker beleeft hij het verschil tussen de buitenwereld en zijn innerlijk. Hij verovert de wereld met 
groeiend enthousiasme, steeds vaker beleeft hij een eigen eenzaamheid. Graag ontmoet hij de 
realiteiten, die hem geschetst worden als voedsel voor de ziel. Diepzinnige vragen over leven en 
dood komen in hem op. 

Hij leert dat de mens moet werken op aarde om te kunnen leven, dat deze noeste arbeid in 
samenhang verricht wordt. (De ambachten) Hij bouwt een eigen huis alwaar het goed toeven is (in 
de bouwperiode). 

De aarde wordt bewerkt (in een boerderijperiode). Zo verlaten ze het “paradijs” en ontmoeten de 
wereld in het dagelijks leven en werk. 
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Het 10 - jarig kind 
De wereld valt uitéén in twee delen: ik- en de wereld.  Ineens komt de wereld tegenover het kind te 
staan.  Hierdoor neemt het kind in dit levensjaar een ander standpunt in.  Het neemt de omgeving 
anders waar en ervaart de omgeving ook anders.  Om de verbinding met de omringende wereld 
weer te maken is moed en ik-kracht nodig.  Nieuwe elementen in het leerplan zijn: de 
dierkundeperiode en breuken (bij het rekenen). 

Het 11 - jarig kind 
Het anders waarnemen en ervaren zet zich voort bij het elfjarige kind.  Hieraan wordt toegevoegd dat 
het kind nauwkeuriger de omgeving begint waar te nemen en tussen het ik- en de omgeving meer 
harmonie schept.  Aan de fysieke gestalte is deze harmonie ook waarneembaar: hoofd, romp en 
ledematen komen op deze leeftijd in evenwicht ten opzichte van elkaar. Nieuwe elementen in het 
leerplan zijn: Plantkunde en geschiedenis van grote culturen. 

 

== Ik en de wereld    breukenperiode == 

== Harmonie             plantkunde        ==  

 

 

De ontwikkelingsfase van het kind vanaf het 12de jaar tot aan de geslachtsrijpheid 

Wanneer men naar de fysische gestalte gaat kijken van dit kind dan kan men ontdekken dat de 
vulling van de romp die in de voorgaande jaren heeft plaatsgevonden overgaat in de strekking van 
de ledematen. De armen en de benen groeien uit. 

Het spiersysteem, dat wordt gevoed door de ritmische bloedstroom geeft deze voeding nu door via 
de pezen naar de botten. Het kind begint aan de verbinding met zijn skelet.  De bewegingen van het 
kind worden hoekiger en onhandiger. Het kind komt in de zgn. "vlegeljaren" en weet zelf niet goed 
wat te beginnen met handen en voeten. 

Het kind kan nu de verbinding zoeken met de mechanische wetten van het skelet. Nu kunnen, 
zonder schade, de mechanische wetten van de ons omringende wereld worden opgenomen. 

Vakken als meetkunde, natuur- en scheikunde, perspectieftekenen kunnen nu hun intrede doen.  

Het waargenomene wil het kind nu zelf kunnen doordenken en daaruit conclusies kunnen trekken. 
De "wereld" moet waar zijn. Nu komt ook de tijd dat de kinderen een stuk zelfstandigheid willen 
zonder de volwassene erbij. Daartoe zijn ze afhankelijk van duidelijke "wetten" of afspraken, die hen 
houvast geven. 

De Nederlandse taal: 
In de kleuterklassen wordt aandacht besteed aan de zgn. ontluikende geletterdheid. Spontaan leren 
de kinderen de eerste beginselen van de geletterdheid. Door het schrijven van de eigen naam krijgt 
het kind weet van de symboolfuncties van de letters.  

De spraakontwikkeling wordt bevorderd door de arbeidsspelletjes, liedjes en kleine toneelstukjes:bv. 
het kerst-en driekoningenspelletje.In de kleuterklassen wordt indien nodig het lateraliseren 
gestimuleerd, zodat een duidelijke voorkeurshand ontstaat, hetgeen een onderscheiden van bv. b en 
d vergemakkelijkt.  
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Bij het vrije spel, het ochtendspel, het vertellen, het noteren van de naam van het kind kan de 
kleuterleidster de nabootsingwereld verrijken. Door voorlezen, plaatjes kijken, rijmpjes spreken, maar 
ook tongtwisters en vingerspelletjes kan de woordenschat van het kind worden vergroot en de 
geletterdheid worden gestimuleerd 

 

Uitgangspunt 

Het taalonderwijs gaat er van uit dat Taal geen "vak op zichzelf" is, maar een levendig aspect van 
alles wat met opnemen en leren te maken heeft. Het kind heeft de taal eerst onbewust en daarna 
dromend-spelend leren kennen. Op school wordt de taal bewust geleerd en geoefend. Het woord 
kan dingen tot leven brengen. Ook bezit de taal beeldende en ritmisch-muzikale aspecten. Deze 
aspecten worden in de lagere klassen op een speelse wijze bij de kinderen aangesproken. De 
omgang met tot leven gebrachte taal geeft het kind vorm en structuur, welke een bijdrage levert tot 
de ontwikkeling van het menselijke "ik". 

In de hogere klassen wordt de grammatica aangereikt. De grammatica in haar strenge vorm is de 
ruggengraat van de taal en doet een nog sterker appel op het ik-bewustzijn van het kind. 

 

In de lagere klassen draagt de taal het karakter van instrument. Daarna wordt van 9 tot 12 jaar 
gewerkt aan de schoonheidsbeleving in en van de taal en vervolgens vanaf het 12de jaar tot aan de 
puberteit wordt er gewerkt aan de taal als overbrengster van gedachten en de idee. 

 

Het schrijfonderwijs neemt een bijzondere plaats in. Het wordt niet alleen gezien als 
uitdrukkingsmiddel maar heeft tevens een pedagogisch-opvoedkundig karakter. 

In een schrijfperiode doorloopt het kind de ontwikkeling van het schrift en ervaart hier aan de weg 
van de beeldende functie (hiëroglyfen) van het schrift naar de abstracte functie (lettertekens). Dit 
proces vindt ook binnen het kind plaats. Het ontwikkelt zich van een beeldend denkend wezen naar 
een abstract denkend wezen. In het 11de en 12de levensjaar krijgt het kind moeite met zijn eigen 
handschrift. De motoriek gaat tijdelijk stroever en zodoende ook het handschrift.   

 

Taal tussen tandenwisseling en het 9de levensjaar 

 

Inleiding, klas 1, 2 en 3. 

Als we naar de ontwikkelingsfase van de eerste klassers kijken, kunnen we stellen dat de kinderen 
zich in een overgangsfase bevinden, tussen kleuter- en lagere schoolkind.  Veel doet het kind nog 
vanuit de nabootsing en ritme is ook een belangrijk element. 

Voor de taalverwerving van de eerste klasser is het goed om hier op aan te sluiten door van 
buitenleren van gedichtjes en versjes met bepaald ritme.  In een later stadium (als de kinderen de 
letters kennen) is dit ook een goed uitgangspunt voor het herkennen van woorden en letters. 

 

Aangezien het kind in deze leeftijdsfase “denkt in beelden” gebeurt het aanbieden van de letters niet 
vanuit abstracte tekens maar vanuit "letterbeelden". Deze letterbeelden worden vooral gehaald uit de 
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sprookjes die in de eerste klas de vertelstof vormen.  Zodoende is er ook een gevoelsmatige 
verbinding met de aangeboden letters.  De eerste klassers beleven de wereld nog als één geheel. 
Dit vormt het uitgangspunt van het onderwijs. 

 

Het hoofddoel voor de Nederlandse taal voor klas 2 en 3 is het goede spreken en het goede 
luisteren. 

In deze laagste klassen ontgroeien de kinderen de vanzelfsprekende nabootsing.  De leerkracht, die 
zij vol liefde en sympathie volgen, brengt hen tot het ware luisteren.  Dit luisteren is van groot belang 
omdat het wezenlijk is als sociale vaardigheid.  Daarbij vormt het goede spreken en luisteren de 
basis voor het schrijven en is het een onbewust oefenen van de grammatica. 

Spellingregels, leesintonatie, luister- en verteloefeningen, eigen verhalen worden alleen "voor 
geleefd" en voor de leerlingen in het onbewuste gelaten. Het lopend schrift wordt echter geoefend en 
in klas 3 zijn ze zover dat dit hen in de hogere klassen ten dienst kan staan. 

 

Leer- en ontwikkelingsdoelen voor de klassen 1, 2 en 3. 

   * Het hanteren van de taal als oefening voor het zelfbewustzijn. 

   * Bij het spreken letten op: de juiste levendigheid en harmonie, de juiste beweging       

            en  terughouding en evenwichtigheid. 

   * Bij het spreken oefenen van de juiste zuivere uitspraak van klinkers en  

            medeklinkers, articulatie, toon, klemtoon, frasering, sterkte, adempauze. 

   * Het gebruiken van de juiste woorden en uitdrukkingen, zodat de taal haar sociale   

           functie als mededeling, gevoelsuiting en wilsuiting kan vervullen. 

   * Het oefenen van de taal in sociaal verband: spreken tegen elkaar, zoals dat in  

            een gesprek, recitatieoefening  en in toneelspel kan voorkomen.  

   * Het leren schrijven van lettertekens en later woorden en zinnen. 

   * Het leren lezen van geschreven teksten. 

 

Klas 1: 

In de eerste klas ligt een belangrijk accent op de taalontwikkeling en de spraakvorming. De 
bijzondere vorm van het hoofdonderwijs, met het "ritmische deel " aan het begin en het "verteldeel" 
aan het einde geeft hiertoe veel mogelijkheden. In het ritmische deel wisselen recitatieoefeningen, 
muzikale oefeningen en bewegingsoefeningen elkaar af. In het verteldeel staan in de eerste klas de 
volkssprookjes uit Midden-Europa centraal.  

In het eerste jaar wordt het kind allereerst in staat gesteld om het "schrijven" te ontwikkelen. Alvorens 
het kind zover is, worden eerst allerlei vormen geoefend met de rechte en de kromme lijn. Van de 
letters die vervolgens worden aangeleerd worden de consonanten in beeld aangeleerd en 
vervolgens geabstraheerd. De vocalen hebben een sterke gevoelskwaliteit. Gevoelsbelevenissen in 
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korte beelden verteld vormen de basis voor het leren van de vocaaltekens. In dit geheel kan het vak 
euritmie een belangrijke ondersteunende rol spelen.  

Ook oefeningen die gericht zijn op het leren onderscheiden van rechts en links spelen een 
belangrijke rol. De eigen lichaamsgeografie krijgt daarbij veel aandacht, evenals de ruimteoriëntatie. 

Uit het schrijven ontwikkelt zich dan het lezen. Bij veel kinderen gaat dat vanzelf, maar gerichte 
oefeningen zijn nodig voor de zwakkere kinderen. Deze oefeningen zijn gericht op analyse en 
synthese.  

Er wordt gewerkt met visuele analyse, visuele discriminatie, visuele synthese, maar ook met 
auditieve analyse, discriminatie en synthese en natuurlijk ook met temporele ordening. 

 

Klas 2: 

T.a.v. de spraakvorming en de taalontwikkeling komt er naast het spreken in koor nu ook geleidelijk  
het individuele spreken aan bod. Kleinere scènes worden gespeeld, waarbij de ritmische taal een 
belangrijke rol speelt. Ook worden de fabels en legenden(vertelstof van de tweede klas) uitgespeeld.  

Wat de vertelstof betreft kunnen we de fabels zien als beelden van menselijke 
eenzijdigheden(afgunst, sluwheid enz), terwijl in de legendes het beeld van de mens weer  

geharmoniseerd wordt. Contrastrijk is de "koele" stijl van de fabels en de warme "gemoedsvolle" stijl 
van de legendes. 

Het schrijven en lezen gaat zich nu verder differentiëren in: 

woordbeelden herkennen/woordanalyse/het uit het hoofd opschrijven van eenvoudige woorden/het 
zoeken naar klank-en letter uitwisseling.  

In de tweede klas leert het kind de kleine drukletters kennen, nadat in de eerste klas begonnen is 
met de hoofdletters. Geleidelijk aan worden de periodeschriften waarin de kinderen werken de 
voorlopers van de echte leesboeken. Het maken van eigen teksten kan nu ook een begin krijgen.  

 

Klas 3: 

In tegenstelling tot de leerlingen van klas 1 en 2 gaat de derde klasser steeds meer een onderscheid 
beleven tussen zichzelf, de ander en zijn omgeving. Van dit ontwikkelingsgegeven wordt gebruik 
gemaakt door het geleerde van klas 1 en 2 nog eens samen te vatten. Tegelijkertijd wordt meer en 
meer een appèl gedaan op het individueel zich eigen maken van de ontwikkelingsstof.   

M.b.t. de spraakvorming en de taalontwikkeling wordt aandacht besteed aan gedichten en teksten 
over de natuur. Ook kunnen er teksten worden gesproken vanuit de huizenbouwperiode, de 
boerderijperiode en de ambachtenperiode. Kinderen krijgen daarbij meer en meer alleen teksten te 
spreken, bv. in toneelstukjes.  

Wat de vertelstof betreft staat het Oude Testament centraal. Door het luisteren en navertellen van de 
episodes uit het Oude Testament wordt het taalgevoel en de spreekvaardigheid ontwikkeld. Ook kan 
gebruik gemaakt worden van het leesboek: En God sprak... 

In de tweede helft van het jaar wordt de eerste grammaticaperiode gegeven. Dan hebben de meeste 
kinderen het 9e levensjaar bereikt. Centraal in de eerste grammaticaperiode staan drie soorten 
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zinnen: de mededelende zin, de vragende zin en de beschrijvende zin. Vanuit het kunstzinnig 
spreken wordt een gevoel ontwikkeld voor de syntactische kenmerken.  

In een tweede periode wordt gewerkt aan de woordsoorten. Allereerst leert het kind het zelfstandig 
naamwoord kennen, vervolgens het bijvoeglijk naamwoord en tenslotte het werkwoord.  De 
zelfstandige naamwoorden sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van het kind, waarin onderscheid 
gemaakt gaat worden tussen "ik" en het andere.  

Het schrijven ontwikkelt zich in de derde klas tot het verbonden schrift. Ook gaat het kind -na het 
ontwikkeld hebben van schrijfvaardigheden met krijt en potlood- het aan elkaar schrijven leren met 
behulp van een vulpen. Apart kan er aandacht worden besteed aan de "geschiedenis" van het 
schrijven, door te werken in kleitegels, te schrijven met de ganzenveer en het maken van schrijfinkt.  

Het lezen wordt meer en meer voordrachtslezen. Individueel wordt hieraan de nodige aandacht 
besteed. Het technisch lezen krijgt ook de nodige aandacht door in samenwerking met leerlingen uit 
de hogere klassen oefengroepjes aan het werk te zetten. Oudere leerlingen houden op 
scoreformulieren de vorderingen van de lezertjes bij.  

Het schrijven van eigen teksten(opstellen) wordt gestimuleerd door alledaagse belevenissen te laten 
beschrijven of fragmenten van de vertelstof (schriftelijk) na te laten vertellen.  

 

Taal tussen het 9de en 12de levensjaar 

 

Inleiding klas 4 en 5. 

In het midden van de lagere schoolleeftijd (9  / 10 jaar) intensiveert zich het gevoelsleven. Nog 
onbewust ervaart het kind zichzelf t.o.v. de wereld.  Er ontstaat een tegenstelling tussen ik 
(individualiteit) en de wereld (al het andere). Het kind krijgt het vermogen afstand te nemen en zich 
t.o.v. het andere te plaatsen.  De ware geest van de taal kan zich nu tonen... 

Taal in al haar schoonheid.  Het schone spreken en het schone schrijven. Grammatica, 
woordsoorten, spellingregels. 

 

De leerling neemt ook zijn standpunt in ten aanzien van de tijd en kan de werkwoordsvormen en 
tijden plaatsen. Nu kan hij aangezet worden tot het schrijven van eigen belevingen; brieven in allerlei 
vormen, opstellen, dagboek etc.  Het lezen kan gebracht worden (mede door het benoemen der 
leestekens) tot echt "voorlezen".  Nadat het gevoelsleven van het kind zich heeft geïntensiveerd in 
de derde klas en in de vierde klas, treedt er bij het kind in de vijfde klas een zekere harmonisering op 
tussen het wilsleven, het gevoelsleven en het denkleven.  Het kind is daardoor in staat een zelfde 
handeling in verschillende tijden te plaatsen, b.v.: ik heb gezegd, ik zou hebben gezegd, of: ik zei. 
Oefeningen in de directe en indirecte rede brengen het kind eerst in het nu en daarna op enige 
afstand. 

Dit geldt eveneens voor de Bedrijvende Vorm (ik kook) en voor de Lijdende Vorm (Er wordt gekookt). 
De grammatica stelt het kind in staat verschillende gedeelten van een zin te onderscheiden. De 
schoonheid van de taal wordt ook ervaren doordat de verschillende naamvallen in een zin 
voorkomen. Zo kan de taal voor het kind een instrument worden waaraan het zich ontwikkelt. 

Na de naamvallen kan de zinsontleding beter worden begrepen. 
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Leer- en ontwikkelingsdoelen voor de klassen 4 en 5. 

- Het juist gebruiken van de grammatica om gevoelens van zekerheid en zelfbewustzijn te 
ontwikkelen. 

- Mooi leren spreken, vertellen en navertellen. 
- Bevorderen van sociale vaardigheid: met en tegen elkaar spreken, goed leren luisteren om 

elkaar te kunnen begrijpen. 
- Juiste en mooie uitspraak. 
- Verzorgd schrijven, wat vorm en inhoud betreft. 
- Mooi lezen, goede toon, voordracht vanuit het reciteren en declameren. 
- Kunstzinnig taalgebruik door het beeldenpoëtisch schrijven van gedichtjes, impressies. 
- Mooi en zakelijk schrijven, verbinding van schoonheid, grammaticale juistheid en sociale 

vaardigheid. 
 

 

 

 

Klas 4 

In aansluiting op de gerichtheid van het 4e klas kind op de buitenwereld kunnen in het ritmische deel 
natuurgedichten worden gereciteerd, maar ook gedichten waarin de gerichtheid van de mens op de 
wereld om hem heen tot zijn recht komt. In aansluiting op de vertelstof uit de Noorse mythologie(de 
Edda) kunnen teksten aan de orde komen in de alliteratie/stafrijm vorm. Het stafrijm heeft als 
eigenschap de wilskracht van het kind aan te sporen.  

 

In het grammaticaonderwijs staan de verschillende vervoegingen en tijden van het werkwoord 
centraal.  Door spelend en oefenend te werken ontwikkelt het kind gevoel voor de plasticiteit van de 
taal. De tijden die aan de orde komen zijn: tegenwoordige tijd, onvoltooid verleden tijd, voltooid 
verleden tijd, voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd, onvoltooid 
verleden toekomende tijd.  

Ook worden in de woordbenoeming de voorzetsels en aanwijzende voornaamwoorden aangeleerd.  

Naast het schrijven van eigen teksten(opstellen) worden ook brieven geschreven met een zakelijke 
inslag.  

In het lezen wordt meer en meer aandacht besteed aan het begrijpend lezen. Door het stellen van 
opdrachten en vragen leert het kind een gelezen tekst te interpreteren.  

Ook wordt het "zuiver" schrijven intensief geoefend d.m.v. dictees en het oefenend omgaan met 
spellingregels, analogierijen enz.  

 

Klas 5 

In deze klas bevinden de kinderen zich in de fase die aan de prepuberteit voorafgaat. Zij zijn vaak 
harmonisch in de grondstemming. In de spraakontwikkeling sluit de hexameter als versvoet hier 
goed op aan. Fragmenten uit de Griekse mythologie(de vertelstof van de 5e klas) kunnen in deze 
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versvoet gereciteerd worden. Naast de vertelstof kan nu ook gekozen worden voor gezamenlijke 
leesstof uit de oude culturen(India, Perzie, Egypte en Griekenland) 

In de grammatica maken de kinderen kennis met de zinsdelen(redekundige ontleding). Aan bod 
komen: werkwoordelijk/naamwoordelijk gezegde; onderwerp; lijdend voorwerp, 
bijvoeglijke/bijwoordelijke bepaling. Ook wordt aandacht besteed aan de lijdende en bedrijvende 
vorm en tenslotte komen ook aan de orde stellende trap, vergrotende trap en overtreffende trap.  

Het laatste onderdeel is de directe en indirecte rede, waarbij het kind gevoel ontwikkelt voor de eigen 
mening en de mening van anderen.  

De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid wordt beoefend in vrijwel elke periode. Het 
maken van beschrijvingen en karakteriseringen, het schrijven van fantasieverhalen en het maken 
van meer zakelijke brieven wordt beoefend 

De spelling wordt verder bewust gemaakt door het hanteren van een spellingschrift, waarin de 
belangrijkste regels worden vastgelegd en van voorbeelden voorzien. Regelmatig worden teksten 
voor het periodeschrift in diktaatvorm gegeven en ook de oefendiktees komen regelmatig voor in het 
moedertaalonderwijs in klas 5.  

Bij het begrijpend lezen wordt een overstap gemaakt naar de leesvorm van het studerend lezen. 
Teksten worden samengevat. Alinea-indeling wordt bewust gemaakt. 
 
Klas 6: 

Ten aanzien van de spraak vragen de zesde klassers om krachtige kost. Niet al te lange ballades 
kunnen aan bod komen. Ook natuurgedichten of gedichten die aansluiten bij de periode mineralogie 
en weerkunde kunnen een rol spelen.  

Met de grammatica leert het kind het bijzondere van de aanvoegende wijs (conjunctief) kennen, 
maar ook de gebiedende wijs komt aan bod. In de zesde klas krijgt het ontwikkelen van gevoel voor 
de schoonheid van de taal een belangrijke plaats.  

Dat kan door het oefenend omgaan met de verbuiging van de werkwoorden, nadat daarvoor vooral 
in de vierde klas de eerste kiem is gelegd.  

Ook bij spreekbeurten krijgt dit element bijzondere aandacht. Zinsbouw en zinsmelodie krijgen 
aandacht, zowel grammaticaal verkennend als in het gesproken en geschreven woord.  

Aandacht voor de spelling door regelmatige oefening en het leren hanteren van leenwoorden. Ook 
de actualiteit(het lezen van de krant) wordt hierbij betrokken.  

Eigen teksten ontstaan naar aanleiding van de periodestof of de vertelstof(de geschiedenis van de 
Romeinen vanaf Aeneas.  

 

Begrijpend lezen: 

Bij het begrijpend lezen gaat het om 3 vaardigheden: 

1. het letterlijk begrijpen: het vatten van de betekenis van woorden en zinnen 

2. het interpreteren: de bedoeling van de schrijver achterhalen, een diepere betekenis     

   vatten 
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3. het kritisch lezen: beoordelen op logische samenhang, zelf stelling nemen.  

Bij het begrijpend lezen besteden we aandacht aan: 

- betekenis van de verschillende woorden  
- begrip van metaforen en spreekwoorden 
- het in de tekst kunnen terugvinden van bepaalde gegevens 
- het kunnen vergelijken van verschillende kwaliteiten 
- het herkennen van een proces 
 

Vervolgens moet geleerd worden creatief en effectief met een tekst omgaan. Dat betekent dat de 
structuur van een tekst moet worden overzien. Onderscheid leren maken tussen verhaal of 
informatieve tekst. Moeilijke woorden leren begrijpen vanuit de context, gegevens uit de tekst weten 
te combineren, samenvatting leren maken, hoofdpunten leren verzamelen, hoofdzaken van bijzaken 
leren onderscheiden. 

Vervolgens wordt een derde stap gemaakt, waarbij het kind innerlijk actief wordt betrokken. Dat kan 
aan de hand van vragen als: 

- Had jij dat ook zo aangepakt? 
- Hoe zal het waarschijnlijk verder gaan? 
- Waarom is de schrijver geïnteresseerd in dit onderwerp? 
- Wie in het verhaal zou je het liefst willen zijn en waarom? 
 

Hoewel het begrijpend lezen een sterk appèl doet op het causale denken, komt begrijpend lezen 
gedurende de hele schooltijd aan de orde, zelfs al voordat het kind het technisch lezen beheerst. 
Wanneer we in de lagere klassen bijvoorbeeld de vraag stellen om te bedenken hoe het huisje van 
de heks eruit ziet, doen we een appèl op het begrijpend vermogen van het kind. In gesprekjes met 
kinderen proberen we als vanzelf een gezonde logica te hanteren. Het begrijpend lezen (in engere 
zin) komt aan bod vanaf de derde klas(groep 5) 

We maken geen gebruik van een bestaande methode, maar ontwikkelen teksten en 
verwerkingsmogelijkheden die aansluiten bij het jaarthema van de klas.  

 

Kerndoelen Nederlandse Taal 

Hierna volgen de leerdoelen die in de praktijk nagestreefd worden. Deze zijn een concretisering van 
het algemene ontwikkelingsdoel onder 2 geformuleerd. De volgende indeling is aangehouden: 

 spreken en luisteren 

 lezen 

 schrijven 

 taalbeschouwing 

 

Spreken en luisteren 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen duidelijk kunnen articuleren en een goede zinintonatie kunnen gebruiken; 
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- de leerlingen, luisterend naar beeldende vertellingen bij verschillende vakgebieden en verhalen uit 
o.a. het Oude Testament, de Edda, diverse oude culturen, Middeleeuwse geschiedenis en 
Renaissance, levende taal horen en daarbij worden aangesproken op hun natuurlijk vermogen 
zich nieuwe woorden, voorstellingen, begrippen, uitdrukkingen en ander taalgebruik eigen te 
maken; 

- zij gedichten en spreuken in koor en solo kunnen reciteren en daarbij verschillende rijmvormen 
(waaronder alliteratie) en metra (b.v. de hexameter) kennen en kunnen gebruiken; 

- zij een spreekbeurt kunnen houden voor de klas over thema's die in verband staan met 
behandelde leerstof, over een boek of n.a.v. ervaringen uit hun eigen leefwereld; 

- zij informatie kunnen vragen aan deskundigen bij officiële instanties ten behoeve van een werkstuk 
of een spreekbeurt; 

- zij de inhoud van een boek, een tekst of een mondelinge presentatie op hoofdpunten kunnen 
weergeven; 

- zij hun ervaringen, gevoelens, meningen, bedoelingen en gedachten kunnen formuleren en naar 
die van anderen kunnen luisteren, zich daarbij in kunnen leven in de ander en zichzelf kunnen 
relativeren;  

- zij standpunten kunnen innemen op grond van argumenten; 
- zij een rol in een toneelstuk(je) kunnen spelen en kunnen improviseren. 
 

Lezen 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen in die mate technisch en begrijpend kunnen lezen, dat zij teksten die voor het vak 
Nederlandse taal of andere vakken van belang zijn vlot kunnen (stil-)lezen en voorlezen; dat zij de 
jeugdboeken die voor hun leeftijd geschreven zijn kunnen lezen, evenals de informatie die in het 
dagelijks leven voor hen van betekenis is; 

- zij de verschillen kunnen ervaren en onderscheiden tussen poëzie en proza, monoloog en dialoog, 
informatieve en bewerende teksten, verhalen, toneelstukken en andere dramatische vormen; 

- zij woordenboeken, atlassen en andere informatieve boeken kunnen raadplegen; 
- zij desgewenst wegwijs raken in een jeugdbibliotheek. 
 

Schrijven 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen de techniek van het schrijven in de vingers krijgen en een leesbaar handschrift 
ontwikkelen; 

- de leerlingen ervaren dat door het schrijven méér afstand genomen wordt tot de onmiddellijke 
ervaring dan door het spreken, maar dat het schrijven een duurzamer medium is, dat een eigen 
leven gaat leiden; 

- zij leren dat de afstand van de eigen persoon tot de lezer groter is dan die tot de luisteraar en dat 
de lezer zelfs anoniem kan blijven; 

- zij zich kunnen verplaatsen in degene(n) voor wie geschreven wordt; 
- zij de inhoud van een boek of tekst, evenals eigen ervaringen, gevoelens, etc. ook schriftelijk 

kunnen weergeven; zij brieven kunnen schrijven van persoonlijke aard (b.v. aan familie, vrienden 
of vriendinnen) en zakelijke brieven (b.v. het reageren op een advertentie) volgens algemeen 
gebruik; 

- zij de vormgeving en de presentatie van hun teksten kunnen verzorgen door aandacht te besteden 
aan de spelling, de interpunctie, de leesbaarheid van hun handschrift, zinsbouw, beeldende 
elementen en kleur. 
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Taalbeschouwing 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen het verschil kunnen ervaren en hoorbaar maken tussen bewerende en beschrijvende 
uitspraken en zinnen die een vraag, wens, verlangen, uitroep, oproep of bevel uitdrukken; 

- zij weten hoe verschillende stemmingen uitgedrukt kunnen worden, zoals verbazing, 
verwondering, eerbied, schrik, boosheid of berusting; 

- zij het verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik kennen, onder meer in spreekwoorden, 
uitdrukkingen en gezegden, en in dit verband ook begrippen zoals betekenis, beeldspraak en 
symbool kennen; 

- zij de schoonheid van de taal ervaren, de poëtische middelen kunnen onderscheiden waardoor 
deze ervaring kan ontstaan en termen zoals klank, metrum, ritme, rijm en beeldspraak kennen; 

- zij onderscheidingen kennen zoals enkelvoud- en meervoudsvormen, verkleinwoorden, trappen 
van vergelijking, tegenstellingen en synoniemen; 

- zij kennis maken met verschillende genres, bijvoorbeeld poëzie, proza, verhaal, sprookje, fabel, 
legende, mythe, toneelstuk, monoloog en dialoog; 

- zij ervaren dat de betekenis van een taaluiting mede beïnvloed wordt door intonatie, 
gezichtsuitdrukking, gebaren en lichaamshouding; 

- zij ervaren dat je door het spreken van een taal in een bepaalde gemeenschap kunt 
communiceren, en wat voor ervaring het is een taal niet te kunnen verstaan of spreken. In deze 
context kennen ze begrippen als moedertaal, iemands tweede taal, een vreemde taal, dialect, 
meertaligheid; 

- zij de meest voorkomende woordsoorten kunnen onderscheiden in hun onderlinge relaties in een 
zin; 

- zij de meest voorkomende zinsdelen kunnen onderscheiden; 
- zij de verschillen kennen tussen een lijdende en een bedrijvende zin; 
- zij de werkwoordvervoegingen kennen in de onvoltooide en voltooide tijden; 
- zij de belangrijkste spellingsregels kennen en kunnen hanteren, het gebruik van leestekens en de 

begrippen zoals directe en indirecte rede, lettergreep, klemtoon, zin, hoofdstuk, paragraaf en 
alinea. 
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Het Rekenonderwijs 
 

Leer- en ontwikkelingsdoelen. 

Algemeen 

Het rekenonderwijs dient zich te richten op een zo goed mogelijke ontwikkeling van de rekenfunctie 
van het kind.  Hiervoor is noodzakelijk dat het kind vertrouwd raakt met probleemsituaties welke in 
het dagelijks leven voorkomen.  Deze vragen een rekenkundige oplossing, zo, dat het via 
waarneming van en ervaring met concrete hoeveelheden inzicht krijgt in de getalstructuur en het 
getallen systeem en dat het de rekentekens en rekensymbolen vaardig leert gebruiken.  Dit wordt 
bereikt door te bewegen op de getallenlijn, zo, dat hierin een ritme kan worden ontdekt. Door zowel 
een analytische als synthetische benadering toe te passen.  Door de vier hoofdbewerkingen zo aan 
te bieden dat voor het kind hierin een samenhang te ontdekken valt.  

Door niet alleen de kwantiteit van een getal te benadrukken, maar ook de kwaliteit. Door het 
hanteren van zinvol taalgebruik bij alle rekenbewerkingen.  

 

Rekenen tussen tandenwisseling en het negende jaar 

In de eerste drie klassen verkeert het kind in de wilsmatige periode van de gevoelsfase.  Het rekenen 
geschiedt via het doen, vanuit het bewegingselement.  Als men een kind laat klappen, stampen, 
reciteren, ontwikkelt men dit bewegingselement.  Er wordt niets door het individuele kind 
opgeschreven dat niet eerst gezamenlijk vele malen is gedaan.  Langzaam maar zeker tracht men 
het kind enig bewustzijn te geven van hetgeen het bewegend heeft meegedaan.  Schrijft het kind de 
tafel van 3 op, nadat het deze heeft geklapt, gestampt en gereciteerd, dan ontdekt het daarin met 
plezier de grote harmonische ritmen in de loop der getallen.  Op de juiste wijze opgeschreven blijft 
het element van schoonheid bewaard.  Het gezamenlijke stampen wekt de vreugde voor het 
rekenen.  Dit is het uitgangspunt.  Het persoonlijke leren vindt plaats in de stilte van het opschrijven 
en het zelf ontdekken van de samenhangen. 

 

Leer- en ontwikkelingsdoelen voor de klassen 1,2 en 3 

- De kinderen krijgen de gelegenheid om de wereld der getallen goed te leren kennen. 
- Er wordt naar gestreefd, dat de kinderen de tafels van vermenigvuldiging uit het hoofd kennen. 
- Gestreefd wordt naar kwalitatief en kwantatief inzicht in de getallen onder de duizend. 
- Het kind wordt geacht zich "vrij" te kunnen bewegen met de getallen tot 100 d.m.v. de vier 

hoofdbewerkingen. 
 

Klas 1: 

Tellen: 

heen en terugtellen van 1 t/m 24, vanuit elk willekeurig uitgangspunt 

tellen met sprongen (ritmisch tellen) uitmondend in de tafelrijen van 2,3 en 5. 

rekenverhalen tot 20 

tellen middels verschillende zintuigen. 
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het ordenen van getallen op de getallenlijn. 

 
Getallen: 

Romeinse getallen kunnen herkennen van 1 t/m 12 

De relatie leren zien van de getallen 1 t/m 12 en hun kwaliteit 

De relatie zien tussen auditieve en visuele getallen(symbool) en de kwantiteit. 

 

 

 

Schatten: 

Hoeveelheden schatten 

Afstanden in lichaamsmaten(passen en stappen) 

De vier hoofdbewerkingen t/m 24 

De 4 hoofdbewerkingen: Vanuit concreet materiaal komen tot optellen, aftrekken, vermenigvuldigen 
en delen(t/m 24) 

Op abstract niveau tot 20(12) 

Vaardigheden: Getallen op de juiste wijze kunnen schrijven, vanuit concrete hoeveelheden en vanuit 
het auditieve. 

Symbolen kunnen hanteren: + - x : = 

 

Verhoudingen: 

Het begrip meer en minder kunnen toepassen op gegeven hoeveelheden. 

Kunnen groeperen naar groter of kleiner of gelijk 

 

Meetkunde:     

Meetkundige figuren kunnen tekenen, begrippen kunnen duiden. 

Meetkundige figuren in relatie kunnen brengen met getalritmen.  

 

Klas 2: 

Tellen:    

Bewegend tellen met sprongen tot 100. 

Het plaatsen van getallen op de getallenlijn in reeksen en patronen. 

Rekenen in concrete situaties 
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Rekenvoorwaarden t.a.v. de basisbewerkingen 

Voortgang automatiseren van de bewerkingen tot 100 

Aandacht voor de verbanden tussen opgaven 

"Handig" rekenen, aandacht voor de rekenaanpak. 

Aandacht voor tientallen en eenheden.  

 

Getallen: 

Schrijven en herkennen tot 100 

 

Tafels:  

Bewegend in ritme en vormen lopend tot 10 x(12 x) 

Samenhangen met basisbewerkingen 

Memoriseren van de tafels (2,3,5 en 10)middels vormen, patronen en getallenlijnen 

Toepassen in situaties van alle dag 

 

Schatten: 

De plaats van de getallen tot 100 op de lege getallenlijn aangeven 

Aantallen bij benadering noemen 

Schatten van diverse grootheden 

 

Meetkunde:  

Tijdsbesef en tijdsbegrip. Het meten van de tijd, de klok, de indeling van het jaar 

Het lopen van vormen en figuren, ook in gegeven aantal passen 

 

vormtekenen:  

spiegelen 

Verhoudingen: 

Symmetrieoefeningen 

Concrete ervaringen opdoen. 

 

Klas 3: 

Tellen: 
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1. telstrategieën en de structuur in de telling wordt uitgebreid tot 1000 

2. het automatiseren van elementaire optellingen en aftrekkingen. 

3. rekenen tot net over de 100 met behulp van de getallenlijn 

4. aandacht voor rekenen in concrete situaties. 

 

Getallen: 

Het noteren en herkennen van getallen tot 1000 

 

Hoofdrekenen: 

1. Alle bewerkingen, handig rekenend tot 100 

2. Praktisch rekenen met geld 

 

Tafels: 

1. De tafels tot 10(12) memoriseren en automatiseren 

2. Ritmisch op rij en rekentechnisch door elkaar oefenen 

3. Aandacht voor rekenstrategieën en tafelnetwerken. 

4. Toepassen in rekenverhalen.  

 

Schatten: 

1. Schatten van de uitkomst voor de berekening 

2. Benaderen van het totaalbedrag(boodschappen) 

3. Afronden op handige getallen om mee te rekenen. 

 

Cijferen: 

Voorbereidende activiteiten: splitsen en kolommenmethode 

 

Meten en meetkunde: 

1. Kennis maken met maten en gewichten in de praktijk 

2. Vormtekenen: het schetsen van de cirkel, driehoek, vierkant, zeshoek, pentagram 

3. Klokkijken: digitaal en analoog 

4. Tijdsduur: kalender en jaartelling 
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Breuken: 

Informeel gebruik van natuurlijke breuken: half kwart(ook m.b.t. het klokkijken) 

 

 
Decimale getallen: 

Geldnotatie: informeel.  

 

Klas 4: 

Tellen: 

1. Tellen voorbij de 1000 met grote sprongen 

2. bewerkingen toepassen in het gebied tot 1000, handig rekenend 

 

Hoofdrekenen: 

1.Tot 100 oefenen en automatiseren 

2. Handig rekenen met geld, maten, gewichten, klok en kalender 

3. aandacht voor verschillende oplossingsmethoden 

 

Tafels: 

1.Verworven kennis uitbreiden, onderhouden en consolideren. 

2.Benaderen van cijferopgaven. 

 

Cijferen: 

De cijferprocedures van de 4 basisbewerkingen verder ontwikkelen 

 

Meten en Meetkunde: 

1. Ruimtelijke oriëntatie 

2. meetopdrachten inde eigen omgeving 

3. van menselijke maten(el, voet, duim enz.) naar standaardmaten 

4. rekenen met meetgetallen 

5. vormtekenen: vlechtfiguren maken van ronde en rechte vormen. 

 

breuken: 
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1. Door breken, verdelen, samenstellen en vergelijken kennis nemen van benoemde stambreuken. 

2. Begrijpen van de begrippen teller en noemer. 

3. begrijpen en gebruiken van de schrijfwijze van breuken 

4. eenvoudige breukenrijen kunnen voortzetten, ook voorbij de hele 

5. modellen van breuken, breukcirkels, stroken en dergelijke 

 

decimale getallen: 

Voortbouwen op ervaringen met kommagetallen 

 

verhoudingen: 

1. plattegrond en kaarten, kennismaken met schaalbegrip, verhoudingstabellen 

2. gebruik grafieken en tabellen 

 

Klas 5: 

Tellen: 

De bewerkingen worden in toenemende mate ook toegepast op breuken en komma getallen. 

Situaties uit het dagelijks leven zijn de rekencontexten en geven betekenis aan getallen en 
rekenwerk. 

Regels voor het afronden worden toegepast. 

 

Hoofdrekenen: 

Tot 100 en verder. 

Optellen en aftrekken met veel voorkomende breuken en kommagetallen. 

Handig rekenen ook met decimale getallen 

Aandacht voor strategieën en eigen vondsten 

Onderhouden van elementaire vaardigheden.  

 

Tafels: 

Bijhouden en toepassen 

Schatten: 

Afronden, benaderen via globale berekening 

Schatten voor het cijferen 
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Schatten bij het meten, ook bij oppervlakte en inhoud.  

 

Cijferen: 

Bewerkingen volgens standaardprocedures uitvoeren, ook met kommagetallen 

Meten en meetkunde: 

Praktisch rekenen combineren met tijdrekening, ook digitale tijdweergave 

Oppervlakte, afstand en tijd in samenhang; snelheid en tabellen 

Grafische voorstellingen lezen en zelf maken 

Tijdmeting in de sport.  

 

Breuken: 

Het toepassen van de 4 basisbewerkingen 

breuken i.v.m. kommagetallen, afronden. 

breuken die een verhouding weergeven 

 

Verhoudingen: 

rekenen met schaal 

rekenen met verhoudingstabel 

 

Procenten: 

informele kennismaking 

Gebruik rekenmachine: 

Eerste exploratie.  

 

Klas 6: 

Getallen: 

introductie van de negatieve getallen, verkenning op de getallenlijn 

 

Basisbewerkingen: 

Vaste rekenprocedures worden vastgelegd in formulevorm, woordformules. Dit bereidt voor op letters 
en variabelen in de algebra. 
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Hoofdrekenen: 

Inzichtelijk en handig oplossen van praktische problemen 

Onderhouden van de elementaire vaardigheden 

 

Tafels: 

Toepassen en gebruiken 

Schatten: 

Afronden, globaal rekenen, ook met breuken, kommagetallen en percentages 

De grootteorde van uitkomsten 

Nauwkeurigheid in verband met de context. 

 

Cijferen: 

Alle basisbewerkingen:inzicht scheppen 

Praktische toepassingen 

Andere cijfermethodes leren kennen 

Cijferen bij concrete opdrachten 

Staartdelingen met kommagetallen, staartdelingen en procentberekening. 

 

Meten en meetkunde: 

Meten in thema's en projecten, voortzetting van de stof van groep7 

Centrale rol van de cirkel:met passer en liniaal worden nieuwe geometrische vormen geconstrueerd 
en de wetmatigheden geanalyseerd 

Onderzoek van hoeken en het meten ervan in graden. Het maken van de basisconstructies.  

 

Breuken: 

Basisbewerkingen met de breuken 

Rekenregels voor het breukenrekenen ontdekken en doorzien en inzetten bij praktische problemen, 
waaronder het procentrekenen. 

 

Decimale breuken 

Breuken omrekenen naar kommagetallen 

Relatie met breuken en procenten 
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Verhoudingen: 

Praktische omrekenproblemen(vreemde valuta, euro) met behulp van verhoudingstabellen 

Verhoudingen en evenredigheden in de meetkundige context 

Vergrotingsfactor 

Verhoudingen in het dagelijks leven; dichtheid, snelheid.. 

Het aflezen van meetinstrumenten. 

 

Kerndoelen rekenen/wiskunde 

De algemene doelstelling wordt in de praktijk van het onderwijs geconcretiseerd in een veelheid van 
leer- en kerndoelen. De volgende deelgebieden kunnen worden onderscheiden. 

tellen en basisbewerkingen 

 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen op basis van ritmisch herhaalde bewegingen en later vrij 'in gedachten' heen en terug 
kunnen tellen en zich daarbij met sprongen langs de getallenlijn kunnen bewegen, aanvankelijk tot 
24, later tot rond de 100, vervolgens tot 1000 en tenslotte ook binnen nog grotere getallen; 

- zij resultatief kunnen tellen, met materialen en in rekenverhalen aantallen naar grootte kunnen 
ordenen, waarbij ze hoeveelheden kunnen  structureren, en begrip ontwikkelen van de 10-
structuur; 

- zij aantallen kunnen weergeven en herkennen, in afbeeldingen en symbolen, aanvankelijk in 
tekeningen en in de Oudromeinse schrijfwijze, maar al snel in de gebruikelijke vormen; daarbij 
bewerkingstekens kunnen interpreteren en hanteren; 

- zij de basisbewerkingen handelend kunnen toepassen, binnen herkenbare contexten kunnen 
interpreteren en in symbolen kunnen weergeven, gebruik makend van de 10-structuur; 

- zij een simpele zich daartoe lenende probleemstelling in rekenkundige termen kunnen omzetten, 
bewerken en oplossen; 

- zij de basisbewerkingen tot 20 kunnen memoriseren. 
 

Hoofdrekenen en tafels 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen zich bij het 'rekenen tot 100' vrij kunnen bewegen binnen  
- eenvoudige hoofdrekenopgaven en bij 'schattend rekenen', ook gebruik makend van de open 

getallenlijn en handig rekenen, daarbij ontdekkend dat er verschillende aanpakken mogelijk zijn; 
- hierdoor een vrij, beweeglijk denken wordt bevorderd, waarbij verschillende persoonlijke 

strategieën in diverse situaties ter beschikking komen; 
- de leerlingen 'uit het hoofd' de optel- en vermenigvuldigtafels tot 10 kennen; deze kennis kunnen 

inzetten bij eenvoudige hoofdrekenopgaven, bij het cijferen en in simpele toepassingen; 
- door gebruik van ritme en beweging hierbij de ontwikkeling van het geheugen wordt ondersteund. 
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Schattend rekenen en cijferen 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen een persoonlijk referentiekader opbouwen voor het aanbrengen van structuur in 
aantallen en hoeveelheden en voor het bepalen van afmetingen (bij tijdsduren en bij meting van 
lengte, oppervlak, inhoud en gewicht); 

- zij in eenvoudige toepassingen berekeningen kunnen vereenvoudigen door afronden, schattend 
benaderen en globaal rekenen en op de gerealiseerde nauwkeurigheid kunnen reflecteren; 

- hierdoor moed en trefzekerheid en het vermogen tot reflectie worden ontwikkeld; 
- de leerlingen gebruik kunnen maken van de cijferbewerkingen voor optellen, aftrekken, vermenig-

vuldigen en delen waar zij dit niet 'uit het hoofd' kunnen, de bewerkingen op het voor hen haalbare 
verkortingsniveau kunnen uitvoeren en weten hoe je de berekening met een rekenmachine kunt 
controleren; 

- zij zodoende standaardprocedures kunnen hanteren en consequent kunnen zijn op weg naar een 
oplossing van een probleem. 
 

Breuken en decimale breuken 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen door breken en verdelen, middels meetkundige vormen (cirkels, regelmatige 
veelhoeken, stroken) in modellen (bij de klok, op de dubbele opengetallenlijn) een persoonlijk 
referentiekader opbouwen voor eenvoudige breuken; 

- zij zich met sprongen langs de getallenlijn kunnen bewegen, gebruik makend van eenvoudige 
(stam)breuken; 

- zij de schrijfwijze kennen voor echte breuken, voor gemengde getallen en voor kommagetallen, de 
verbanden daartussen kennen en op basis hiervan breuken kunnen vergelijken; 

- zij gangbare breuken als operator kunnen gebruiken, er bij eenvoudige problemen simpele 
bewerkingen mee kunnen uitvoeren, dan wel deze met hulp van bemiddelende grootheden 
kunnen vervangen door gewoon rekenen met natuurlijke getallen; 

- zij eenvoudige gelijkwaardige breuken kunnen herkennen en omvormen tot kommagetallen; 
- door het rekenen met breuken het doorbreken van de eenheid van kind en wereld gestimuleerd 

wordt, waardoor het eerste bewuste reflecteren zich kan ontwikkelen. 
 

Verhoudingen en procenten 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen bij verschillende zintuiglijke indrukken een verhoudingsaspect kunnen onderkennen, 
bijvoorbeeld bij muziek, in ritme en maat, bij vormtekenen in patronen, bij bladindeling en bij het 
werken 'op schaal' of 'in perspectief'; 

- zij verhoudingen in een breuknotatie kunnen weergeven; 
- zij bij het oplossen van eenvoudige verhoudingsproblemen gebruik kunnen maken van de 

verhoudingstabel; 
- de leerlingen procenten kunnen interpreteren als op 100 genormeerde verhoudingen; 
- zij betekenis kunnen geven aan percentages in situaties uit het praktische leven, zoals bij korting, 

bij winst of verlies, bij het relatief verdelen, bij het weergeven van verhoudingen in 
cirkeldiagrammen of in grafieken en dergelijke; 

- zij weten hoe je eenvoudige procentberekeningen kunt uitvoeren in een context van geld en rente, 
bij bepaling van de BTW en bij handelsrekenen; 
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- zij door het omgaan met verhoudingen en procenten vanuit een wisselend, beweeglijk standpunt 
tot een vergelijk kunnen komen; 

- zij door kapitaal- en renteberekening bewust kunnen worden van een baatzucht die boven 
hebzucht uitstijgt. 

 

Voortgezet rekenen en algebra 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen hun cijfervaardigheid vergroten; 
- zij zich regels achter de reeds verworven rekenvaardigheid bewust worden en deze kunnen 

doorzien; 
- zij de negatieve getallen kunnen doorzien en daarmee kunnen rekenen in combinatie met 

positieve getallen; 
- zij kunnen kwadrateren en worteltrekken met gehele getallen en breuken; 
- zij de verhoudingstabel kunnen inzetten bij het procentrekenen, bij het omrekenen van vreemde 

valuta's, bij het op schaal vergroten/verkleinen, als methode bij het oplossen van 
verhoudingsvraagstukken in contexten; 

- de leerlingen in concrete situaties eenvoudige wetmatigheden kunnen onderkennen, deze in 
(woord)formules kunnen vastleggen en daarmee kunnen rekenen; 

- zij bij getalpatronen en reeksen wetmatigheden rekenregels kunnen onderkennen en in formules 
kunnen formaliseren, waarbij het substitueren van en het rekenen met letters wordt beoefend en 
het rekenen met variabelen wordt geïntroduceerd; 

- zij een probleem kunnen mathematiseren, waarbij ook (lineaire) vergelijkingen worden opgesteld 
en opgelost; 

- zij een denken ontwikkelen, waarmee opgaven los van de concrete werkelijkheid in hun essentie 
kunnen worden doorzien. 

 

Vormtekenen 
Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen vormen kunnen opvatten als resultaten van beweging en deze trefzeker en soepel op 
papier aan kunnen brengen; 

- zij uit de hand de geometrische grondvormen kunnen tekenen; 
- zij verschillende ritmische patronen kunnen tekenen, bijvoorbeeld randen van Griekse vazen; 
- zij gegeven vormen symmetrisch kunnen tekenen (spiegeling van links naar rechts, boven, onder 

en meervoudige symmetrievormen); 
- zij vormen kunnen veranderen en weten hoe vormen zich kunnen metamorfoseren; 
- zij vormen kunnen verstaan als geste van vraag en antwoord, openen en sluiten; 
- zij enkele vlechtmotieven kunnen tekenen, bijvoorbeeld uit de Scandinavische of Keltische cultuur; 
- zij zelf motieven kunnen vormen. 
 

Meten en meetkunde 
Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen beschikken over tijdsbesef en tijdsbegrip, zij kunnen klokkijken en tijdsintervallen 
kunnen bepalen, ook met behulp van een kalender en met de stopwatch; 

- zij, uitgaande van de menselijke maten, kunnen werken met gangbare standaardmaten voor 
lengte, oppervlak, inhoud, gewicht en temperatuur en deze in eenvoudige toepassingen kunnen 
hanteren; 

- zij regelmatige meetkundige figuren kunnen schetsen en construeren, zoals cirkel, driehoek, 
vierkant, zeshoek, pentagon en pentagram en hiervan eigenschappen  kennen; 
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- zij de meetkundige begrippen zoals afstand, richting, punt, lijn, hoek, loodrecht, evenwijdig, 
translatie, rotatie, spiegeling, symmetrie kennen; 

- zij waarnemend kunnen schetsen, ook in perspectief en daarbij schaduwen aan kunnen geven; 
- zij de grondconstructies kunnen uitvoeren met passer en liniaal; 
- zij het 'logisch redeneren' kennen binnen de context van congruentie, gelijkvormigheid, 

vermenigvuldiging van figuren, bij vergelijking van oppervlakken en op basis van de stelling van 
Pythagoras; 

- zij op basis van formules de oppervlakken en inhouden van eenvoudige regelmatige 
ruimtelichamen kunnen uitrekenen; 

- zij de Platonische lichamen kennen en op basis daarvan bouwplaten kunnen lezen, interpreteren 
en ontwerpen; 

- zij zich op basis van plattegronden en kaarten in de ruimte kunnen oriënteren; 
- zij een verbinding ervaren tussen schoonheid en exactheid. 
 

Geïntegreerde wiskundige activiteiten 

Het onderwijs is erop gericht dat: 

- de leerlingen verworven wiskundige vaardigheden kunnen inzetten als probleemoplossend 
instrument bij onder meer: aardrijkskunde, chemie, handelskennis, handenarbeid, handwerken, 
natuurkunde, technische oriëntatie en in andere concrete ervaringen. 

 

Heemkunde, aardrijkskunde, geschiedenis 
Voor de eerste drie leerjaren in de onderbouw kan het algemene doel als volgt worden geformuleerd: 

Bekendheid met de omgeving en de bijzondere plaats van de mens daarin ontwikkelen. 

Het zich verbonden leren voelen met de omgeving en de bijzondere plaats van de mens daarin.  

Het heemkundeonderwijs in klas 1,2 en 3 ondersteunt het kind in het vinden van zijn plek op aarde 
en bereidt het kind voor op de aarderijpheid.  

In klas 4 vindt er een differentiatie plaats. Uit het heemkundeonderwijs ontwikkelt zich de 
aardrijkskunde en hemelkunde, als ook de mens-dier-en plantkunde. Hier ontwikkelt het kind de blik 
in de ruimte. In het vak geschiedenis ontwikkelt het kind de blik in de tijd.  

Het ontwikkelingsdoel voor het kind tussen het 9e en 12e levensjaar luidt: 

Overeenkomstig de behoefte van het kind realiteiten beleven, d.w.z. werkelijkheden uit de natuur en 
uit de wereld beleven, opdat het kind liefde tot de werkelijkheid kan ontwikkelen.  

 

klas 1: 

Het kind neemt op deze leeftijd zijn omgeving als iets vanzelfsprekends waar. Lukt het om de 
omgeving in de onderlinge samenhang beleefbaar te maken, dan kan het kind daaraan vertrouwen, 
dankbaarheid en zekerheid ontwikkelen.  

In klas 1 kunnen de volgende thema's aan de orde komen: 

1. de natuurrijken 

2. de elementen 

3. de seizoenen 
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4. de sterrenwereld 

De didactiek in klas 1 bestaat vooral uit het vertellen van fantasievolle verhalen.  

 

klas 2: 

Heeft het kind in klas 1 geleerd zijn omgeving op een nieuwe manier te beleven, in klas 2 gaat het 
erom gevoel te krijgen voor de relatie van de mens tot de verschillende natuurrijken. 

Gebruik kan worden gemaakt van "De stenen van Plouhinec"(Bretonse sprookjes), het 
Vingerhoedje(Ierse sprookjes), "Hoe de sterren ontstonden"(Noorse sprookjes), "Het kind en de eik", 
de Lamme en de ree, Waar het water vandaan komt.  

Het gaat er niet om deze sprookjes kant en klaar te vertellen, maar zij kunnen inspireren om verhalen 
te vertellen waarin de bijzondere relatie van de mens tot zijn omgeving zichtbaar en beleefbaar 
wordt.  

Vaak wordt er een bijenperiode gegeven in de tweede klas. 

Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op wat de kinderen mee naar school nemen: een vogelnestje, 
bladeren, bloemen, kastanjes, vruchten, stenen enz. enz.  

 

klas 3: 

In klas 3 begint zich een verandering af te tekenen in de relatie van het kind tot de wereld. De 9-
jarige gaat zich meer tegenover de wereld plaatsen. Daar ontstaat dan ook de basis voor de later te 
behandelen vakgebieden als aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde.  

 

De heemkunde metamorfoseert tot de HUIZENBOUWPERIODE en de BOERDERIJ-AMBACHTEN 
PERIODE. 

In de boerderij en ambachten periode maakt het kind kennis met de "oer"verbinding van de mens 
met de aarde.  

Het kind leert de werkzaamheden van de boer kennen; het ploegen eggen en zaaien, het oogsten 
dorsen en malen, het bakken en ook de melkveehouderij.  

Ook andere beroepen(ambachten) die samenhangen met het bewerken van de aarde leert het kind 
kennen. In de huizenbouwperiode maakt het kind kennis met de omgang van de mens met de 
elementen: het maken van bakstenen(warmte), speciebereiding(water), het metselen, timmeren en 
dakdekken. Verder kunnen aan bod komen "oer"beroepen als: herder, jager, houtvester, mijnwerker, 
bakker, schoenmaker, mandenvlechter, wever en smid.  

Indien mogelijk leert het kind de werkzaamheden ook praktisch kennen.  

 

klas 4: 

In de heemkunde van klas 4 wordt de directe omgeving van de school-de stad, het dorp-geografisch 
ruimtelijk behandeld, maar ook wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling. De 
volgende inhouden kunnen aan bod komen: 
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1. Het volgen van de loop van de zon om daarmee de hemelsrichtingen(windrichtingen) te leren 
kennen 

2. De positie van de school in de stad, het dorp, de wijk vanuit vogelvluchtperspectief.  

3. Het waarnemen van de omgeving vanaf een hooggelegen punt(kerktoren) waardoor het blikveld in 
beweging kan komen(standpuntbepaling) 

4. De weg naar school van de verschillende leerlingen wordt beschreven en getekend. 

5. Er kunnen modellen gemaakt worden van de directe omgeving m.b.v. klei en ook worden de 
eerste eenvoudige landkaarten getekend. 

6. Historische verhalen uit de omgeving worden verteld(in Venlo bv. de Valuas sage) 

7. Veel aandacht wordt besteed aan het stroomgebied van de Maas, met alle belangrijke 
verkeerstechnische en landschappelijke aangelegenheden:veerpont, maasbruggen, winter-en 
zomerdijken, overstromingsgevaar, Venlo als handelsstad enz.  

8. Kennismaking met wandkaarten en atlas gericht op Nederland. 

 

klas 5: 

In klas 5 differentieert de heemkunde zich in aardrijkskunde en geschiedenis.  

Doel van het aardrijkskundeonderwijs is: Het kind interesse in de wereld laten ontwikkelen gepaard 
gaande aan het ontwikkelen van levensmoed. Zicht krijgen op de natuurlijke ruimte met de daarbij 
horende levensritmes, waarin de mens economisch en cultuurscheppend actief is. Tenslotte wordt 
nagestreefd het kind een gevoel van verantwoordelijkheid en ecologisch bewustzijn bij te brengen.  

In klas 5 behandelen we de zgn. economische aardrijkskunde.  

Dat houdt in dat het kind de bewerking van de aarde door de mens als partner van de natuur leert 
kennen als proces. Het gaat erom dat het kind aspecten van de wereld leert kennen op een manier, 
dat daar ook zielenbelevingen mee verbonden zijn. Het kind leert verschillende landschappen uit 
Europa kennen: het laagland, het middelgebergte en het hooggebergte. Daarbij hoort ook een eerste 
topografische kennis van het gebied. Het kind kan de veelvormigheid van Europa leren kennen door 
tochten langs de rivieren(Maas, Rijn en Schelde). Ook wordt aandacht besteed aan leven en 
bedrijvigheid langs de kust, in het laagland en het bergland. Een verdere voortzetting vindt plaats 
van het tekenen van landkaarten, gebruik wandkaarten en de atlas, nu gericht op Europa.  

 

Doel van het geschiedenisonderwijs is: Het kind inzicht bijbrengen voor het gegeven dat mens-zijn 
ontwikkeling inhoudt. De ingang is de cultuurgeschiedenis van de oude volkeren: Indische cultuur, de 
cultuur van Perzie, de cultuur van Mesopotamie, Egypte en Griekenland. 

Bewust wordt er voor gekozen in eerste instantie de blik te richten op niet-Europese culturen. 

Didactisch is het belangrijk te werken met concrete voorstellingen, waardoor het kind een levendig 
begrip krijgt van ruimte en tijdsverhoudingen. We beogen een grondstemming te realiseren die 
omschreven kan worden als: de gevarieerdheid van volkeren op aarde draagt bij aan de bloeiwijze 
van de menselijke cultuur. Elke volkscultuur heeft iets eigens, wat bijdraagt aan de multiculturele 
samenleving. Het gaat bij het geschiedenisonderwijs in klas 5 nog niet om een chronologische 
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benadering of een opeenhoping van feiten, maar om het meebeleven en meevoelen van daden van 
historische personen.  

Stof die aan bod kan komen: 

1. Mythologische inhouden van de Oudindische teksten van de Veda, de Bhagavad Gita,  

    het ontstaan van het kastenstelsel en het leven van Boeddha. 

2. De oud-Perzisch cultuur, waarin de mens akkerbouw en veeteelt ontwikkelde. Het  

    leven van Zarathustra, teksten uit de Zend-Avesta 

3. De stadsculturen van Mesopotamie; het Gilgamesj-epos, de ontwikkeling van het  

    schrift op kleitabletten 

4. Motieven uit de Oudegyptische mythologie; voorbeelden van de grootsheid van de  

    Egyptische cultuur(bv. piramidebouw), de eerste ontwikkeling van de  

    staathuishoudkunde 

5. Griekenland: De Ilias en de Odyssee; het ontstaan van de Griekse polis(Athene en  

    Sparta), Figuren uit de tijd van de Perzische oorlogen, het tijdperk van Perikles en de  

    tochten van Alexander de Grote.  

 

klas 6: 

Doel van het aardrijkskundeonderwijs in klas 6: Aan de ene kant moet de geografische blik uitgebreid 
worden op Europa als geheel. Aan de andere kant moet er een systematisch overzicht ontstaan op 
de werelddelen. De werelddelen worden door topografisch-morfologische vergelijkingen voorgesteld, 
waarbij aandacht wordt besteed aan: landvorm, riviersystemen, gebergtes, verhoudingen t.a.v. de 
sterrenhemel, klimaten en vegetatie.  

De te behandelen stof komt in 2 periodes aan de orde: weerkunde en mineralogie.  

Wat Europa betreft wordt vooral aandacht besteed aan verschillende landschappen en 
levensvormen, waarbij de invloed van water, lucht, licht/warmte en het vaste van de aarde een 
richting kan bepalen.  

Bij het systematische overzicht van de aarde kunnen aan bod komen: 

1. Vorm en ligging van de continenten, zeeën en oceanen, zeestromingen. 

2. De afhankelijkheid van de vegetatie van de stand van de zon en de klimatologische  

    verhoudingen 

3. De gesteenten: jonge en oude gebieden op aarde.  

 

4. De grote rivieren in de continenten en hun betekenis voor het landschap en de 

    economie. 
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5. Het tropische regenwoud, de savannen, zoutwoestijnen en ecologische systemen. 

6. Bodemschatten en handelsbetrekkingen 

7. Verkeerswegen: de transsiberische spoorweg, het Suez en Panama kanaal.  

Studievaardigheden worden geoefend door middel van de atlas. De topografische kennis sluit aan bij 
de behandelde stof.   

 

Doel van het geschiedenisonderwijs in klas 6: 

Omdat het kind rond het 12e levensjaar in staat is geschiedenis ook te beleven en te ervaren vanuit 
een zekere causaliteit, maakt de cultuurgeschiedenis plaats voor een benadering die meer  zicht 
geeft op de menselijke rol. Historische personen treden nu meer op als representanten van een 
groep of als exponent van bepaalde sociale verbanden. De te behandelen periode omvat een 
tijdperk van 2000 jaar. Het gaat om de geschiedenis van de Romeinen en de middeleeuwen tot 
ongeveer 1400.  

 

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: 

1. De stichting van Rome vanuit de dualiteit: Romulus en Remus/Rhea Silvia en Mars, het tijdperk 
van de 7 koningen, de Plebejers en de Patriciers. 

2. Ontstaan van het Romeinse rijk en de Romeinse wetgeving. 
3. De strijd tussen Rome en Carthago(Hannibal en Scipio) 
4. De onrust bij de Gracchen en de sociale hervormingen. 
5. Caesar en het begin van een nieuw heerserssysteem 
6. De uitbreiding van het Christendom in het Romeinse rijk.  
7. De ondergang van het Romeinse rijk: de Hunnen en de Goten, de grote volksverhuizing. 
8. De betekenis van Mohammed en de verspreiding van de Islam 
9. De Franken, Karel de Grote en de vernieuwing van het Roomse Rijk 
10. De kloostercultuur 
11. Strijd tussen paus en keizer 
12. De kruistochten: ridderdom en ridderordes, de ontmoeting tussen Oost en West 
13. Het begin van de stadscultuur 
14. Verplaatsing van het historische middelpunt van het gebied van de Middellandse Zee naar 

Noordwest en Midden-Europa.  
 

Zowel bij de aardrijkskunde-als de geschiedenisperiodes verwerkt het kind de behandelde stof in een 
'periodeschrift'. Hierin worden gedicteerde teksten opgenomen, maar ook ontwikkelt het kind de 
vaardigheid om eigen teksten te maken n.a.v. de behandelde stof. In de verwerking is ook altijd een 
kunstzinnig aspect opgenomen, waarbij dichterlijke teksten, illustraties, landkaarten e.d. een rol 
spelen. Ook kan het een vorm van individuele verwerking zijn om over de behandelde stof een 
werkstuk of spreekbeurt voor te bereiden. Hierbij ontwikkelt het kind vaardigheid in het hanteren van 
informatiemateriaal, het interviewen van deskundigen in de omgeving e.d. Door het maken van 
werkstukken kan het kind de individuele verbinding met de stof zichtbaar maken.  

 

Kerndoelen Aardrijkskunde 

Het aardrijkskundeonderwijs als oriëntatie op de natuur is erop gericht dat de leerlingen: 
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- liefdevolle belangstelling ontwikkelen voor de aarde met zijn landschappen, gesteenten en 
wateren; 

- de atmosferische verschijnselen veroorzaakt door weer en klimaat kunnen beleven  
- verschijnselen kennen zoals: ijs, rijp, sneeuw, regen en mist, onweer, noorderlicht, wolkentypen, 

windsoorten, de kringloop van het water, golfstromen, de verschillende klimaten en zones; 
- verbanden kunnen leggen tussen poolcirkel, evenaar, steenboks- en kreeftskeerkring en 

klimaatzones; 
- het weerbericht kunnen interpreteren 
- zelf het weer kunnen beschrijven met behulp van de gebruikelijke tekens oefenen  

van studievaardigheid  van temperatuurmetingen grafiekjes kunnen maken van de temperatuur-
schommelingen over een bepaalde periode; 

- topografische kennis uitbreiden. 
 

Kerndoelen Geschiedenis 

Het geschiedenisonderwijs op de Vrije School is erop gericht dat de leerlingen: 

- zich beelden kunnen vormen van de ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid; 
- in deze geschiedenis levensmotieven, waarden of zingeving kunnen beleven die van betekenis 

kunnen zijn voor de (latere) vormgeving van het eigen leven; 
- vanuit historisch besef respect en tolerantie ontwikkelen voor de levensbeschouwelijke of culturele 

identiteit van anderen, met name van etnische groeperingen in de moderne samenleving; 
- enige elementaire historische begrippen kennen, b.v. jaartal, eeuw, tijdperk, generatie, vanuit de 

concrete context; 
- verhalen horen en kunnen verwerken uit Oude Testament, Edda en Griekse mythologie; 
- kennismaken met thema's uit de oude culturen van India, Perzië, Mesopotamië en Egypte; 
- kennismaken met historische personen en gebeurtenissen uit het klassieke Griekenland en het 

Romeinse Rijk; 
- kennismaken met historische personen en gebeurtenissen uit de Middeleeuwen en de   
- overgang naar de Nieuwe Tijd (Ontstaan van de Islam, Renaissance, Reformatie,   
- Humanisme, Vrijheidsstrijd). 
 

Heemkunde, kennis der natuur, dierkunde, plantkunde en menskunde 
In klas 1, 2 en 3 leert het kind de samenhang van de natuurrijken met de mens kennen, niet op een 
systematisch wetenschappelijke manier, maar door het vertellen van fantasierijke verhalen waarin de 
natuur een belangrijke rol speelt. In klas 2 wordt e.e.a verrijkt door de dier- en plantenfabels en de 
legenden(o.a. van Franciscus, Beatus en Brandaan) In klas 3 laten verhalen uit het oude testament 
de wording van aarde, planten en dieren en van de mens zien. Ook de boerderijperiode en de 
ambachtenperiode is hiermee ten zeerste verweven. In dit alles is er voortdurend aandacht voor 
milieukwesties, omdat principieel altijd van het geheel naar de delen wordt gewerkt. 

In klas 4 differentieert zich de kennis der natuur in de DIERKUNDE PERIODE, een periode waarin 
de samenhang met de mens duidelijk wordt. Het dierenrijk wordt besproken op basis van het 
driegelede systeem van de mens: hoofd-romp en ledematen. Door aandacht te besteden aan de 
hogere dieren, en dan vooral aan gestalte en houding, bewegingspatroon en gedrag leert het kind 
een ziele-leven kennen. Bij de dieren wordt het zielenleven geïmpulseerd door een actief innerlijk 
leven, een leven van begeerten en driften, van hartstochten en instincten, van lust-en 
onlustbelevingen en verschillende gradaties van wakkerheid. Door het leven van de dieren te 
behandelen, leert het kind ook de unieke plaats van de mens in het geheel kennen.   
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Mogelijke inhouden voor de dierkunde periode in klas 4 zijn: 

1. De mens, verdeeld in een hoofd-romp en ledenmatensysteem 

2. De daarmee verband houdende functies: het gebied van de zenuwen en zintuigen,de ademhaling 
en de hartslag, de stofwisseling en het gedifferentieerde gebruik van de ledematen 

3. De inktvis als voorbeeld van een "kopdier": wat de mens met zijn zintuigen doet, nl. grip krijgen op 
de omgeving, doet de inktvis met zijn vangarmen. 

4. Het schaap als voorbeeld van een "rompdier". Heel duidelijk is de constitutie van een gewerveld 
dier en de daarmee samenhangende stofwisselingsprocessen. Als kontrast kan behandeld worden 
de muis met de speciale vorming van het eerste deel van het verteringskanaal. 

5. Met op de achtergrond het typisch menselijk gebruik van de ledematen worden de extremiteiten in 
de lichaamsbouw bij een aantal zoogdieren behandeld en m.n. ook de relatie tussen extreme 
lichaamsbouw en het functionele daarvan(vgl. olifant, miereneter) 

6. Armen en benen bij de mens als beeld van de menselijke vrijheid.  

 

In klas 4 kan de dierkunde worden voortgezet door aandacht te besteden aan de volgende 
onderwerpen: 

1. De drieheid van adelaar, leeuw en rund. Bij de adelaar overheerst het oog en de 
ademhalingsorganen en zij bepalen in hoge mate het lichamelijk functioneren. De leeuw wordt 
beheerst door de ademhaling en de stofwisselingsorganisatie. Het rund tenslotte wordt beheerst door 
de sterk uitgevormde stofwisseling/c.q. verteringsorganen. Vanuit deze driedeling kan men het 
dierenrijk verder indelen: 

2. de zangvogels, die sterk op de omgeving zijn ingesteld, het jaar-en dagverloop volgen, een 
verzorgde nestbouw hebben en zich onderscheiden door het zingen.  

3. de roofvogels, die zich onderscheiden door hun vaardigheid in het luchtruim 

4. watervogels en steltvogels. 

5. Vanuit de leeuw kan aandacht besteed worden aan de beer en roofdieren(katachtige) en de wolf 
en de vos.  

6. Aansluitend bij het rund kan aandacht besteed worden aan de dieren van het hooggebergte(gems 
en steenbok), dieren met een zeer sensibele openheid naar de omgeving(ree, hert, antilope), de 
giraffe met zijn bijzondere betrekking tot de hoogte en de wijdte van de ruimte(een dominante been-
en halsvorming), dieren die in de zwaarte leven(nijlpaard en neushoorn), dieren die zeer sensibel zijn 
in opname van en contact met voedingsstoffen(varken, zwijn). 

 

In klas 5 komt na de dierkunde ook de plantkunde aan bod. Daar wordt allereerst een levendige 
voorstelling gegeven van wortel, stengel, blad en bloei, bijvoorbeeld met behulp van de  
paardebloem. Vervolgens wordt het verschil behandeld tussen bloem en boom en de bijzondere 
relatie tussen weide en bosgebied.  

Vervolgens kan de volgende indeling van het plantenrijk aan bod komen: 

1.Paddestoelen 
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2. Algen 

3. Mossen 

4. Varens 

5. Naald-en loofbomen  

6. Bloeiende planten.  

De plantkunde kan worden voortgezet in klas 6, door aandacht te besteden aan: 

1. De lelieachtigen(voorjaar) 

2. de Kruisbloemigen(vroege zomer) 

3. de grassen en granen(volle zomer) 

4. de roosachtigen (late zomer en beginnende herfst) 

 

In klas 6 treedt een nieuwe differentiatie op door de invoering van het vak natuur en techniek.  

Uitgangspunt bij dit vak is niet de theorie of de modelgedachte, maar de levendige waarneming van 
fenomenen uit de fysica. De doelstelling is: vanuit de waarneming van beleefbare en navoelbare 
fenomenen, komen tot een objectivering van het waargenomene, opdat het kind geholpen wordt niet 
in zichzelf te verzinken. Mogelijke inhouden in het natuurkundeonderwijs van klas 6 zijn: 

1. Geluidsleer(akoestiek): Kennismaking met de akoestische basisfenomenen: trilling, toonhoogte, 
geluidsterkte, klankkleur. 

2. Waarneming van bekende akoestische muziekinstrumenten, lettend op klankkast-kwaliteit in 
relatie tot geluidssterkte, toonhoogte en klankkleur 

3. Intervallen m.b.v. het monochord 

4. resonantie 

5. eventueel de behandeling van het menselijke strottenhoofd in relatie tot de geluidsleer.  

6. Vanuit de ervaringen van het schilder-en tekenonderwijs aandacht besteden aan de kleurenleer 
en de optiek(op eenvoudige wijze)> Uitgangspunt daarbij is de tegenstelling tussen licht en donker. 
Het belichten van kleurenvlakken roept nabeelden op. Dit kan aanleiding geven tot de behandeling 
van primaire en complementaire kleuren. Het ontstaan van kleuren, bijvoorbeeld het blauw van de 
hemel. De zesdelige kleurencirkel en de proeven met prisma's en begrenzingen van licht en donker. 
Tenslotte kan aandacht besteed worden aan kleuren die ontstaan uit het belichten van 
schaduwvlakken.  

7. Magnetisme. Aanvankelijk geïntroduceerd op basis van de natuurlijke magnetische 
steen(ferrymagnetisme). De werking van het kompas. Verschillende soorten magneten(staaf-en 
hoefijzermagneten enz.) De wet van aantrekking en afstoting. Het magnetisch veld van de aarde.  

8. Eenvoudige elektriciteitsleer, uitgaande van de elektriciteit die ontstaat door wrijving. Proeven met 
de elektriseermachine. 

9. Eenvoudige warmteleer.  
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Ook bij het vak natuur en techniek maakt ieder kind zijn eigen periodeschrift. Proeven worden 
beschreven en getekend, pogingen tot objectivering van het waargenomene worden vastgelegd en 
eventuele individuele opdrachten kunnen in het schrift worden uitgevoerd. 

 

Kerndoelen Heemkunde/Biologie (mens-plant-dierkunde) 

Het heemkundeonderwijs is erop gericht bij de kinderen 

- een attitude te ontwikkelen van verwondering, deelname en interesse t.a.v. de omringende natuur; 
- samenhangende, sprekende beelden van de natuur op te bouwen; 
- elementaire historische, aardrijkskundige en biologische kennis van de omgeving te ontwikkelen. 
- Het biologieonderwijs in mens-, plant- en dierkunde is erop gericht dat de leerlingen 
- enerzijds de verbondenheid kunnen ervaren van de mens met de planten- en dierenwereld, 
- anderzijds de specifieke verschillen; 
- de dierenwereld kennen in relatie tot de menselijke lichamelijkheid; 
- de plantenwereld kennen in relatie tot menselijke gevoelens; 
- verschillende dieren kennen naar geaardheid, gedrag, leefwijze en natuurlijk milieu; 
- verschillende plantensoorten en -families, waaronder bomen, kennen in relatie tot 

bodemgesteldheid, vocht, lucht, licht en warmte, tot uitdrukking komend in de ontwikkeling van de 
organen, en in samenhang met seizoen en klimaat; 

- de plant kunnen beleven als zich bewegend tussen de polariteit van zon en aarde; 
- t.a.v. de menskunde: 
- kunnen beseffen wat het specifiek menselijke is in gestalte, lichaamsbouw met de daarbij 

behorende mogelijkheden, zoals het vrij-zijn van de armen dankzij de rechtsopgaande houding, 
het spraak-, taal- en denkvermogen; 

- de verschillende functies en de betreffende organen kennen: zintuigen, zenuwstelsel,         
- ademhaling- en spijsverteringsorganen, bloedsomloop. 

 
Vreemde talen: Engels, Duits en Frans 
Doel van het vreemde talenonderwijs is het opgroeiende kind in contact te brengen met klanken en 
stilistische kwaliteiten van de vreemde talen. Het gaat erom dat het kind leert deze klanken en 
stilistische kwaliteiten als iets wat afwijkt van de moedertaal, leert kennen. 

In de eerste schooljaren wordt alleen mondeling gewerkt en ontmoet het kind de vreemde taal 
luisterend, sprekend, zingend en spelend. De didactiek is gebaseerd op de nabootsing. In klas 4 
wordt begonnen met het schriftelijk vastleggen van de taal en vanaf klas 5 wordt ook gewerkt aan de 
grammatica.  

 

Engels: 

In klas 1 t/m 3 is de Engelse les gebaseerd op de nabootsing. Door het luisteren en spreken maakt 
het kind zich de eigen klankwereld van de Engelse taal eigen door liederen, spelletjes, kleine 
gedichten en vertelde verhalen. In klas 4 worden teksten die voor het kind in de eerste jaren 
vertrouwd zijn geworden schriftelijk vastgelegd en gelezen.  

Vanaf klas 4 worden ook spraakoefeningen gedaan, de zgn. tongue twisters. Uitbreiding van de 
woordenschat geschiedt door nieuwe woorden te ondersteunen door gebaren, beelden en 
omschrijvende verklaringen; ook het leren van synoniemen kan worden beoefend. Veel aandacht 
wordt ook besteed aan het voeren van eenvoudige dialogen.  

Vanaf klas 5 leert het kind ook een woordenboek hanteren. 
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Mogelijke inhouden vanaf klas 5: 

1. vertel-en gespreksstof, alsmede dialogen over de belevingswereld van de kinderen 
2. Korte verhalen, school, thuis, gezin en familie, lichaamsgeografie, kleding, maaltijden, dag -en 

jaarverloop, tijd, datum 
3. eenvoudige inleiding op het dagelijks leven in Engeland en eventueel andere Engelstalige 

gebieden 
4. Liederen, spreuken, eenvoudige gedichten. 
5. meervoudvorming van zelfstandige naamwoorden, ook onregelmatigheden(possesive case) 
6. hoofdtelwoorden en rangtelwoorden 
7. de werkwoordsvormen in 'present tense', 'future' en 'past tense' 
8. vormen van 'to be, to have en to do' in present tense en past tense 
9. vragende vorm, gebiedende vorm 
10. eenvoudige regels voor de woordvolgorde.  
Vanaf klas 6 kan dit uitgebreid worden met leesstukken in vertellende vorm en dialogen over thema's 
als: het leven in de stad en op het platteland, vakantie,huishouden, inkopen doen, seizoenen en 
feesten, weerverschijnselen, ziekte, sport en spel.  

 

Verdere inhouden voor klas 6: 

1. onregelmatige meervoudsvorming 

2. bijvoeglijk naamwoord en trappen van vergelijking(regelmatig en onregelmatig) 

3. onregelmatige werkwoorden.  

 

In klas 1 t/m 3 krijgen de kinderen Engels en Duits. Vanaf klas 4 komt daar ook de Franse taal bij. 
Doelstelling en inhouden van Duits en Frans zijn op soortgelijke wijze geordend als de opbouw van 
het Engels.  

 

Kerndoelen Vreemde Talen 

Het onderwijs in vreemde talen is erop gericht dat de leerlingen: 

- door middel van de vreemde taal ervaren dat de belevingswereld van menselijke groeperingen 
verschillend kan zijn; 

- beleven dat een taal mede een uitdrukking is van de eigen (aard) van een volk; 
- ervaren dat het kennen van vreemde talen de verschillen en overeenkomsten beleefbaar maakt en 

ontmoetingsmogelijkheden biedt: innerlijk door gevoel en begrip voor het vreemde en het eigene 
(van de moedertaal) en uiterlijk door communicatie; 

- aanvankelijk spelenderwijs, later directer en voor zover haalbaar, zich in de vreemde taal kunnen 
uitdrukken, de taal kunnen verstaan, kunnen lezen en kunnen schrijven, met behulp van de nodige 
grammaticale kennis; 

- een luistervaardigheid ontwikkelen, waarmee zij uit eenvoudige informatieve teksten de 
hoofdzaken kunnen halen en gesprekspartners kunnen begrijpen op grond van een 
basiswoordenschat; 

- een spreekvaardigheid ontwikkelen die hen in staat stelt kleine gesprekken te voeren over 
onderwerpen uit het dagelijks leven; 
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- een leesvaardigheid ontwikkelen, waarmee zij eenvoudige informatieve teksten op hun betekenis 
kunnen begrijpen; 

- een opzoekvaardigheid ontwikkelen die hen in staat stelt een woordenboek te hanteren. 
 
Het teken-en schilderonderwijs 
Bij deze kunstzinnige vakken onderscheiden we het tekenen met bijenwaskrijtjes(blokjes en staafjes) 
en het nat-in-nat schilderen. Door het kunstzinnig werken beleeft het kind zichzelf in de ziel. De 
leraar kan door het kunstzinnig werk met de kinderen meer zicht krijgen op de zielenroerselen van 
zijn leerlingen. Het uitgangspunt bij het schilderonderwijs is de kleurenleer van Goethe, die duidelijke 
inzichten geeft van de werkzaamheid van kleuren.Door het nat-in-nat schilderen ontstaat voor het 
kind een identificatiemogelijkheid met het karakter van de kleuren. Het schilderen begint bij de jonge 
kinderen vanuit de kleur en niet vanuit een bepaalde voorstelling. Het gaat er daarbij om, dat het 
uiterlijke resultaat een afspiegeling is van een innerlijke beleving. Heeft het kind in de eerste jaren de 
kwaliteiten van de kleuren leren kennen, dan kan in een tweede fase geleerd worden hoe vanuit de 
kleurenstemming vormelementen kunnen worden geschilderd. De volgende onderwerpen kunnen in 
groep 3 t/m 8 aan bod komen: 

 

klas 1: 

1. Vanuit de polariteit geel-blauw spanningsrijke en spanningsarme kleurcombinaties leren maken 
2. Schilderen met de primaire kleuren:geel, rood en blauw 
3. Op vrije wijze vorm geven aan kleurvlakken n.a.v. een door de leerkracht verteld 'kleurenverhaal' 
4. Kennis maken met de drie meng kleuren: groen, paars,oranje 
5. De techniek van het nat-in-nat schilderen beoefenen, inclusief het opspannen van het papier en 

het verzorgen van het materiaal:schilderplank, penseel, waterpot, sponsje, verfpotjes enz.  
6. Het ervaren van het schilderen op gekleurd papier.  
 

klas 2: 

1. Doelgerichte oefeningen om het karaktervolle ter ervaren van rood en geel, geel en blauw, blauw 
en rood, oranje en groen, groen en violet, violet en oranje ,het complementaire van rood en 
groen, geel en violet, oranje en blauw en het karakterloze van geel en oranje, oranje en rood, 
rood en violet, violet en blauw, geel en groen, blauw en groen.  

2. Oefeningen waarbij kleuren worden gewisseld(bijv. geel binnen en rood buiten en omgekeerd). 
Dit alles n.a.v. concrete schilderverhaaltjes.  

 

klas 3: 

1. het laten ontstaan van de primaire kleuren geel, blauw en rood vanuit de tegenstelling tussen 
licht en donker.  

2. het leren schilderen van de kleurencirkel 
 3. De 7 scheppingsdagen(in aansluiting op de vertelstof) in kleurstemmingen.  

 

klas 4: 

1. Diervormen uit de kleuren laten ontstaan(in aansluiting op de dierkunde) 
2. Schilderonderwerpen in samenhang met de kennis der natuur(jaargetijdenstemmingen bijv) 
3. Het leren kennen van en leren omgaan met de dynamiek van de kleuren 
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4. Thema's uit de vertelstof(Noorse mythologie):Nevelheim, Muspelheim, Midgaard, Asgaard,de 
Wereldes, het rijk van hel enz.  

5. Schilderen op gekleurd papier geeft nieuwe mogelijkheden voor kleur'klanken' en 
kleurstemmingen.  

 

klas 5: 

1. Plantenstemmingen ontwikkeld uit geel groen 
2. Nuanceringen van de kleurkwaliteiten:bijv. mosgroen en berkengroen, zeerozen-wit en lelie-wit. 
3. Vanuit het meer genuanceerd omgaan met de kleur ook tot genuanceerdere vormvoorstellingen 

proberen te komen 
 
klas 6: 

In dit leerjaar staat centraal het zwart-wit of licht-donker tekenen/of schilderen.  

Men  kan er voor kiezen een ontwikkeling te gaan met houtskool en geen gebruik te maken van het 
schilderen, maar men kan ook met het schilderen aan de slag om de tegenstelling tussen licht-
donker te beleven: 

1. Met de primaire kleuren en de mengkleuren proberen te komen tot grijs en zwart en daarin 
verder nuanceren. 

2. Onderwerpen uit de mineralogie, plant-en dierkunde uitwerken vanuit de aangeduide grijs-zwart 
techniek.  

 

Vormtekenen 

Wat het tekenen betreft kan gezegd worden dat door alle periodes heen het tekenen met krijt wordt 
beoefend. Daarnaast is er nog het vormtekenen.  

 

Doel van het vormtekenen is, het leren zien en beleven van vormgebaren (in de natuur, in menselijke 
creaties en in de mens zelf). 

 

klas 1: 

1. oefeningen met rechte en kromme lijnen, diagonalen, scherpe en stompe hoeken, de 
stervormen(vijf-en zesster), driehoeken, vierhoeken en andere regelmatige veelhoeken. 

 

2. oefeningen met de convex en concaaf gebogen lijnen, golfvormen, cirkels, ellipsen, spiralen en 
lemniscaten. 

 

 

klas 2: 

1. oefeningen met een loodrechte middenas(kan ook een gedachte middenas zijn) met 
spiegeloefeningen van ronde en hoekig-ronde vormen 

2. oefeningen op een horizontale spiegellijn, waarbij vormveranderingen kunnen worden 
doorgevoerd: hoekige vormen veranderen in ronde en omgekeerd 

3. oefeningen met diagonalen en later met twee loodrecht op elkaar staande symmetrieassen.  



86 
 

 

klas 3: 

1. Het zoeken van een passende buitenvorm bij een gegeven binnenvorm en omgekeerd. Bij een 
hoekige binnenvorm wordt een 'gebogen' buitenvorm gezocht en omgekeerd.  

2. Differentiëringsoefeningen binnen de cirkel, waarbij de buitenste cirkellijn bij het geheel wordt 
betrokken.  

3. Oefeningen voor het evenwicht. Onevenwichtige vormen evenwichtig maken.  
 

klas 4: 

Vlechtbandmotieven, ornamenten uit de Noorse en Keltische cultuur, Karolingische en 
langobardische vlechtbandmotieven. Het boven-onder komt als nieuw element bij deze oefeningen 
naar voren. De vormen moeten dus 'gevlochten' worden.  

 

klas 5: 

In dit schooljaar verandert het vormtekenen in geometrie (zie onderdeel rekenen) 

 

klas 6: 

1. vormelementen vanuit het zwart-wit tekenen. 
2. het tekenen van bol, cilinder, kegel en kubus als ruimtelijke vormen. Dit kan eventueel 

gecombineerd worden met het tekenen van schaduwen die bij deze ruimtelijke vormen passen.  
 

Kerndoelen Schilderen/tekenen 

Het onderwijs in schilderen en tekenen is erop gericht dat de leerlingen: 

- de werking van kleuren en de innerlijke geste van vormen kunnen ervaren en vanuit deze 
ervaringen het vermogen ontwikkelen om een thema door middel van kleur en vorm te kunnen 
verbeelden, 

- de techniek kennen van het schilderen met waterverf op nat papier en het gebruik van enkele 
tekenmaterialen als waskrijt, kleurpotlood en houtskool; 

- de werking van de primaire kleuren kunnen ervaren en die van de mengkleur; 
- het verschil in spanning, harmonie of disharmonie kunnen ervaren tussen polaire, complementaire 

of naast elkaar liggende kleuren; 
- met aardekleuren kunnen werken en met fijne kleurnuances stemmingen uit kunnen drukken; 
- voorwerpen, landschappen, planten, dieren en de menselijke gestalte kunnen tekenen of 

schilderen 'vanuit de kleur'; 
- dit eveneens schetsend kunnen doen vanuit de waarneming; 
- licht- en schaduwwerkingen kunnen tekenen; 
- vormen kunnen laten ontstaan door deze binnen een kleuromgeving uit te sparen; 
- in groepsverband een decor kunnen schilderen voor een toneelstuk. 
 

Handenarbeid 
Het kunstzinnig werken in het vak handenarbeid wekt het bewustzijn, verrijkt het gevoelsleven, voedt 
de levenskracht en sterkt de wil. 
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klas 5: 

In klas 5 wordt begonnen met houtbewerken. Door het werken met het natuurlijke materiaal hout, 
leert het kind iets essentieels uit zijn omgeving kennen. De leerlingen kappen en zagen het hout zelf 
in het bos. Het hout wordt gezaagd, gespleten en gesneden. Belangrijk hierbij is het op de juiste 
manier leren hanteren van het gereedschap. Het snijden van het hout met rozenmesjes bevordert 
het doorzettingsvermogen en sterkt de wil. Werkstukken die gemaakt kunnen worden: 

Dierenfiguren, mannetjes, briefopeners, speelgoed enz. van takkenhout. Schilderijenlijstjes van 
boomschors. Diervormen van halve berkenstammen(handgrootte) 

 

Een tweede onderdeel is boetseren en keramiek: 

Aansluitend bij de Griekse geschiedenis wordt een Griekse vaas gemaakt. Gestreefd wordt naar een 
symmetrisch evenwichtige vorm. Zowel de binnen-als de buitenkant is belangrijk. De leerling drukt 
d.m.v. dit werkstuk uit hoe hij in de wereld staat. Bij het boetseren van bijvoorbeeld een knikkerbaan 
wordt de verhouding tussen binnen-en buitenwereld zichtbaar. De leerling leert boetseren vanuit een 
geheel: een homp klei wordt bewerkt als geheel. Bij kleinere werkstukken wordt gewerkt vanuit de 
bol. Voorbeelden van werkstukken zijn: 

duimpotje, Griekse vaas, knikkerbaan, kandelaar, dierfiguren.  

 

Ook kan aan bod komen het bewerken van een zeepsteen: Hierbij ontwikkelt de leerling vormkracht 
en doordat de afwerking veel geduld vraagt wordt ook het doorzettingsvermogen gestimuleerd. 
Hangertjes, dierfiguurtjes kunnen uit de zeepsteen worden vervaardigd.  

 

klas 6: 

Bij het houtbewerken leren de kinderen diverse soorten hout te bewerken, alsmede plaatmateriaal. 
Bij het snijden en/of gutsen van een lepel of een bakje spreek je het wils-en gevoelsgebied aan. Bij 
het zagen en figuurzagen is nauwkeurigheid en concentratie noodzakelijk. Het goed leren hanteren 
van het gereedschap is van belang.  

Voorbeelden van werkstukken: lepel, kom of bakje, puzzel, schemerlampje. Bij het maken van een 
schemerlampje wordt ook het elektrische gedeelte zelf gemonteerd. Bij deze werkstukken gaat ook 
de techniek een rol spelen, vooral bij het vervaardigen van beweegbaar speelgoed, zoals een 
trekpop, een schoepenbootje en de "houthakkertjes" 

 

Bij het boetseren wordt weer gewerkt vanuit 1 stuk klei. Bij de keramiek leren de kinderen 
verschillende opbouwtechnieken en de werkstukken worden bovendien geglazuurd. 
Werkstukvoorbeelden: potje met deksel, dierengroep, wandlamp, olielampje.  

Kinderen leren werken met mozaïek. In het verlengde van de Romeinse geschiedenis maken de 
kinderen een mozaïek van stukjes tegel of een olielampje van klei.  

 

Ook het bewerken van een zeepsteen behoort weer tot de mogelijkheden. De leerling ontwikkelt 
vormkracht en doorzettingsvermogen. Voorbeelden van werkstukken: 



88 
 

 

De vorm van de steen zelf als uitgangspunt gebruiken, waardoor prachtige abstracte figuren kunnen 
ontstaan. 

Potje met deksel; lepeltje; schaaltje.  

 

 

Kerndoelen handenarbeid 

De handenarbeidlessen zijn erop gericht om 

- het beeldend vermogen van de leerlingen te stimuleren; 
- de fijne motoriek te oefenen; 
- het kleur- en vormgevoel aan te spreken; 
- naar aanleiding van bijvoorbeeld vertelstof of het seizoen met materialen als bijenwas, klei, papier, 

karton of materialen uit de natuur eenvoudige werkstukjes te kunnen maken; 
- kennis te laten maken met diverse houtsoorten en met houtbewerkingtechnieken, zoals snijden, 

zagen, raspen, vijlen, gutsen, en met behulp daarvan eenvoudige gebruiksvoorwerpen of 
speelgoed te kunnen maken; 

- uitdaging te laten beleven aan het omgaan met materiaal en gereedschap. 
Handwerken 
klas 1: 

Breien, gewoon recht met dikke pennen, liefst houten pennen. Breien begint spelenderwijs. Met 
vingers lussen maken, kettingen haken en opzetten. 

Ontwikkelen van de denkkracht, wekken van geestelijke vermogens, bevorderen van goed spreken 
en logisch denken, ontwikkeling van links-rechts bewustzijn.  

Doel is: leren opzetten en breien, het hanteren van naald en draad, het maken van eenvoudige 
werkstukken.  

 

klas 2: 

Haken. De bewegingsdrang bewust hanteren, ritmisch leren werken. Doel: goed kunnen haken, 
zoals lange slierten en het bevestigen van steken aan de vorige. Uitbreiding van de technieken van 
de eerste klas. 

 

klas 3: 

Het maken van een muts of kroon is symbolisch voor de ontwakende bewustzijnskrachten. Bij het 
breien worden nieuwe steken geoefend, de kinderen leren minderen en volgens patronen te breien. 
Doel: averecht breien, minderen en patroon breien, verfijning van de technieken van klas 1 en 2. 

 

klas 4: 
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Hoofdthema is het borduren. N.a.v. de breuken in het rekenonderwijs wordt de kruissteek 
aangeleerd. Ook knoop-en vlechtwerk kunnen ondersteunend werken. Het maken van een tas is 
heel geschikt om deze steek en eventuele anderen te leren.  

Doel: kruissteek correct uitvoeren.  

 

klas 5: 

Kinderen worden zich bewuster van hun ledematen. Sokken en wanten kunnen dan ook gebreid 
worden. Daarnaast dieren uit stof(driedimensionaal) 

Doel: sokken en wanten breien; minderen; de hoek om kunnen breien, dieren vervaardigen naar 
eigen ontwerp.  

 

klas 6: 

Het kind wordt meer aardeburger, komt steviger op de grond. Aandacht dus voor de voeten. 
Schoenen of pantoffels maken. Verder poppen of marionetten, ook smaakvolle gebruiksvoorwerpen.  

 

klas 7: 

Bewustwording voor eigen lichaam en kleding die gedragen wordt. Het maken van kleding volgens 
eigen ontwerp wordt het doel. Daarnaast verstel-en stopwerk en eenvoudige materiaalkunde. Er kan 
ook met raffia, leer en pitriet worden gewerkt.  

 

Kerndoelen handwerken 

Het handwerkonderwijs is erop gericht dat de leerlingen door het maken van werkstukken: 

- de kwaliteit van het materiaal ervaren en materiaalkennis opdoen; 
- met diverse technieken, zoals breien, haken, borduren, naaien, weven, kennismaken en hiermee 

kunnen omgaan; 
- de vingermotoriek en de oog-handcoördinatie ontwikkelen; 
- ruimtelijk voorstellingsvermogen en praktische intelligentie oefenen; 
- nauwkeurig en geconcentreerd kunnen werken; 
- de samenhang tussen vormgeving en functionaliteit ervaren; 
- kunstzinnige aspecten kunnen betrekken bij de vormgeving: kleur- en vormgevoel, materiaalge-

bruik; 
- de relatie tussen kleding en eigen lichaam ervaren; 
- een gevoel van eigenwaarde beleven aan het voltooien van een werkstuk. 

Het Euritmie-onderwijs 
De pedagogische euritmie heeft als overkoepelend doel: 

1. de kinderen helpen zich in hun lichaam thuis te voelen. 

2. hun scheppende vermogens te helpen ontplooien. 

3. op een gevoelsmatig/kunstzinnige manier de meer intellectuele stof een evenwicht te bieden 

4. voor ons oog onzichtbare processen te ervaren d.m.v. euritmische beweging. 
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Deze globale elementen worden voor de kinderen in verschillende leeftijdsfasen naar hun vermogen 
toegepast en geoefend. "Naar hun vermogen" bestaat uit 3 lagen: 

1. de fysieke mogelijkheid 

2. de flexibiliteit en rijpheid van de ziel 

3. de vermogens van de geest.  

 

Door naar een kind te kijken dat euritmie doet. kun je "aflezen" hoe de verhouding van de 3 
elementen bij dat kind liggen. Niet om te oordelen over goed of fout, maar om meer begrip te 
verwerven en het kind op de juiste wijze te leren onderwijzen. Zo is euritmie bedoeld als algeheel 
ondersteunend vak in het lessenpakket. Er zijn specifieke pedagogische oefeningen die Rudolf 
Steiner heeft gegeven voor bepaalde leeftijdsfasen. Ze werken vormend op de gevoelsontwikkeling, 
de wilsontwikkeling en het denkvermogen. In de tekst hieronder worden ze aangegeven met 
"Steiner". 

Voor een uitgebreidere inleiding op het vak euritmie kan verwezen worden naar het beroepsprofiel" 
Euritmie leerkracht aan een Vrije School", verkrijgbaar aan de Hogeschool Helicon te Den Haag(070-
3550039) 

 

klas 1: 

Doelen: 

1. Belevenis van heelheid, eenheid. 

2. Aanspreken eerbiedskracht. 

3. Euritmie in sprookjesgebaren, onderduiken in de beelden daarvan. 

4. Werkgebaren. 

5. lichaamoriëntatie en coördinatie. 

 

Inhoud: 

Muzikaal kwintgebaar als uitdrukking voor heelheid. 

Vertellen van sprookjes op rijm, met daarbij uitbeelden de euritmiegebaren. 

Het "beeld", dat door de sprookjes opgeroepen wordt, is van groot belang. Je werkt met het kind 
vanuit de 'beeldkwaliteit'. Dat betekent in de praktijk, dat de kinderen als koningen lopen of als een 
prinsesje of de domme Hans, en zo steeds hun voeten anders neerzetten. 

Je zegt dan niet: Loop op je tenen, maar ze is een hele mooie prinses, laat dat eens zien. Ook de 
gebaren dienen in het beeld gekozen te worden, herkenbaar en beleefbaar.  

In de uitwerking van een verhaal wordt hoog/laag, wijd/nauw, op een been staan enz. verwerkt om 
de onderste zintuigen te stimuleren(tastzin, evenwichtszin en levenszin) 

Het werken aan de kring. De eerste klasser ontwikkelt een gevoel voor centrum en kringomtrek en 
leert de afstanden tussen zichzelf en zijn buren te zien en te corrigeren.  
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Oefenen als bomen te staan. Dus rechtop. 

Dansjes op muziek met de voeten en de handen. 

Ademen, ballen en spreiden, door bijvoorbeeld te huppelen stampen en klappen. De kinderen lopen 
als een slang achter de leraar aan die in grote vormen door de ruimte gaat. Er ontstaan  

ruimtevormen, die soms ook een naam krijgen, zoals "slakkenhuis". 

Alles is erop gericht dat de beweging met de armen en benen een kwalitatieve belevenis wordt.  

Dat betekent in de eerste klas: doen en niet praten! Concreet bewegen is voor de kinderen dat ze om 
iemand heengaan, die dan bijvoorbeeld als "boom" staat. 

Soms worden de oefeningen ook zonder leraar gedaan. De kinderen krijgen dan opdrachtjes die ze 
zelf uit kunnen voeren. Alle oefeningen worden centraal gericht gedaan, dus in de kring) 

 

klas 2: 

Doelen: 

1. Naast het gevoel van eenheid, komt nu de tweeheid erbij. 

2. Aanspreken eerbiedskracht. 

3. Euritmie in gebaren met als inhoud vertellingen van heiligen en fabels. 

4. De kring meer differentiëren, door in kleine groepjes te gaan werken. 

5. Vertrouwen vorming; op dezelfde plaats beginnen als eindigen. 

6. Kwalitatief en concreet bewegen, zoals dat bij de eerste klas is beschreven. 

 

Inhoud: 

Kwint gebaar. Fabel vertellen en euritmische gebaren erop vormen. Voorbeeld voor de differentiatie 
van de kring: de kring wordt verdeeld in bomen en vossen. De bomen blijven staan, de vossen lopen 
op hun manier door de poortjes.  

Heiligen legende vertellen in gebaren en vormen. In de uitwerking van een verhaal wordt hoog/laag, 
wijd/nauw, op een been staan, verwerkt om de onderste zintuigen verder te ontwikkelen. Steiner 
oefeningen: "Ik en jij, jij en ik zijn wij(zonder kruising!) en "Wij zoeken , wij leven met elkaar".  

Dansjes op muziek met de voeten en de handen. Spiegelen. Je kunt kinderen twee aan twee met de 
vingers of de voeten laten spiegelen om dat later in de ruimte te doen, totdat de hele groep in lange 
rijen spiegelt en er vormen ontstaan. De kleine kieviet(met de enkels tegen elkaar). Vaker 
oefeningen zonder leraar doen en opdrachtjes geven, die ze zelf kunnen uitvoeren. De groep is nog 
centraal gericht(dus in de kring). 

 

klas 3: 

Doelen: 

1. Grotere zelfstandigheid. 
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2. Zelf mee onderzoeken. 

3. Vormen naar principes van rechte lijnen en ronde vormen, de spiraal en "vraag en    

    antwoord".  

4. De taalstroom bewegen of daar op aansturen. 

5. In de volgorde van het alfabet de letters uitbeelden, bijvoorbeeld in een beeld van het 

   ambacht, waarna later de klank als zodanig wordt geabstraheerd. De letter(klank)  

   heeft dus een oerprincipe van een beweging als grondslag.  

 

Inhoud: 

Terts als muzikaal gebaar. Ontstaansgeschiedenis van het oude testament(of een uit een andere 
cultuur stammend scheppingsverhaal) in vormen en euritmie-gebaren doen. Het mag al een langere 
tekst zijn, die de kinderen zelfstandig kunnen volbrengen.  

Het doelgericht vragen naar verschillen in de gebaren, bijvoorbeeld een gedicht op 2 manieren doen. 
Een keer met klinkerkwaliteit, een keer met medeklinker kwaliteit. Als het voldoende geoefend is, kun 
je er ook over spreken. Ook na lang oefenen van geometrische vormen kun je vragen:"Waar lijkt het 
op?"Dit vragen kan alleen als de oefeningen voldoende diep gezakt zijn en door geoefend, want 
anders wordt het een intellectueel weten en niet het bewust worden van de ervaring. Wel kun je vier 
kinderen vragen wat je voor figuur kunt maken en ze zo aansporen zelf wakker te zijn.  

Werken in eenvoudige geometrische vormen, zoals het driehoekje. Muziekstukje met eenvoudige 
vormen in de kring. Huppelvormen door de kring, de zgn. "kleine kieviet". Ook nu is alles nog 
centraal gericht.  

 

klas 4: 

Doelen: 

1. Frontaliteit ontwikkelen. 

2. Kruising in de vormen, grote lemniscaat in de ruimte met kruising lopen. 

3. Toonladder van c 

4. Grote terts/kleine terts bewegen en met de armen doen. 

5. Het samen brengen van horen en doen met muziek en taal. 

6. Met de kinderen "woordgebaren" zoeken. Woordgebaar ontstaat door het doen van 

   alle letters van een woord, waarna je alleen nog de hoofdzaak van wat je hoort 

   duidelijk laat zien. 

7. Waarnemen: Hoe doen zij het? Hoe doe ik het? Wat kan verbeterd worden? Hoe? 

 

Inhoud: 
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Alfabet zelfstandig beheersen. Noorse mythologie, in gedichten, met euritmiegebaren en vormen. 
Stafrijm. Apollinische vormen. Spiegelvormen. Steiner-vormen: "Ik en jij, jij en ik, zijn wij", met 
kruising. Muzikaal meer gedifferentieerde vormen naar motief, vraag en antwoord. De toonladder van 
c aanleggen, met bijvoorbeeld verschillende stappen, zoals sprongetjes met de voeten, alleen boven 
het hoofd en later met de toonhoogte mee van onder tot boven. Kleine drietonige liedjes laten horen 
waar ze zelf de tonen kunnen zoeken(eigenlijk doen de armen dat). Een lied in de toonladder van c 
met gebaren uitbeelden. Frontaliteit in alle oefeningen nastreven, door bijvoorbeeld de eenvoudige 
vormen in rijopstelling te laten doen.   

 

Klas 5: 

Doelen: 

1. Het ademen in gebaar en vormen. Ademen in deze zin betekent, dat de docent de kinderen ertoe 
brengt in bijvoorbeeld een vijfster, niet alleen de lijnen te lopen, maar het nauwer worden en weer 
verder uit elkaar gaan in de vorm en de ruimte wakker te maken. Ook de armen krijgen de opdracht 
zich ademend te bewegen, bijvoorbeeld van boven naar beneden en weer naar boven met een 
koperen staaf en dit vervolgens heel goed indelen, zodat je een glijdende (ademende) beweging ziet 
en kunt beleven.  

2. Muzikaal een begin maken met de kwintencirkel in majeur. 

3. Coördinatie in vorm en gebaar.  
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Inhoud: 

De vijfster op allerlei manieren en met allerlei variaties, zowel met gedichten als muziek. 

Harmonische acht als basisvorm. Gedichten met thema"s als planten en natuur, in vormen en 
gebaren die ze zelf kunnen maken en zoeken. Oefenen van de benaderingen van beweging voor de 
beleving van de mens aan de hand van overgeleverde teksten en liederen uit de volgende 
cultuurperiodes: Indisch, Perzisch, Egyptisch en Grieks. Staande moeilijkere woordgebaren oefenen. 
Van Steiner: vredesdans en energiedans(kan ook in klas 6) Muzikale grondvorm met steunpunten. 
Tooneuritmie: het element snel/langzaam, toonladders op volgorde van de kwintencirkel in majeur. 
Toonvormen en toongebaren op liederen. De gebondenheid binnen een octaaf doorbreken.  

 

Klas 6: 

Doelen: 

1. Het overzicht verkrijgen van en in vormen, ten opzichte van elkaar, maar vooral ook in de ruimte. 

2. Meer het eigen lichaam in de ruimte beleven. Tussen voor/achter, rechts/links, boven/onder. 

3. Een gevoel voor verhoudingen ontwikkelen en gevoel voor proces in de beweging. 

4. Werken met koperen staven. Koperen staven ondersteunen het proces van de fysieke groei van 
de "botten" van de pré-puber.  

 

Inhoud: 

Teksten met inhoud uit de Romeinse geschiedenis. Eenvoudige driehoeksverschuivingen(nog niet 
de originele 9). Op de klinkers van de taal gebaseerde vormen in de ruimte. Geometrische vormen, 
de zesster-geometrie. Steiner: energiedans, vredesdans, "heitere Auftakt". Muzikale grondvorm met 
steunpunten. Tooneuritmie: toonhoogte-in de  ruimte tussen binnen en buiten in de kring en tussen 
voor/achter. Oriëntatie op de intervallen. Tweestemmigheid. 

Evolutierij met vormen. Korte eenvoudige balladen. Werken met koperen staven. Alle klassieke 
staafoefeningen kunnen behandeld worden, zoals de zevendelige en de twaalfdelige. Wel is het 
goed er rekening mee te houden dat de kinderen in hogere klassen ook met staven werken en de 
docent dus ruimte laat voor verrassingen en nieuwe manieren.  

Het Muziekonderwijs 
Doel van het muziekonderwijs is het ontwikkelen van het muzikale gevoel. De weg daartoe omvat: 
zingen, spelen, bewegen en luisteren.  

Het bezig zijn met muziek ordent de adem en de beweging en bevordert innerlijke harmonie. Door 
muzikaal actief te zijn wordt het denken beweeglijker en exacter. Musiceren nuanceert het gevoel en 
geeft een uitdrukkingsmogelijkheid. Bovendien sterkt het de wil door het regelmatig oefenen. Ook 
biedt de muziek de mogelijkheid het sociale en het spirituele te beleven en bovendien kan door de 
muziek het eigen innerlijk worden beleefd.  
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klas 1: 

Ontwikkelen van zintuigen en motoriek door middel van luisteren, zingen, klappen, lopen , spelen en 
instrumentaal spel.  

Het liedrepertoire bestaat uit liederen in de kwintenstemming(pentatoniek) 

Er wordt samen gezongen in de klas. De kinderen leren een fluit te bespelen. 

klas 2: 

Als in klas 1 maar nu accent op het bewuster ontwikkelen van het gehoor, m.n. ritmisch en 
melodisch.  

Naast pentatonische liederen worden liederen aangeleerd in de kerktoonladders 

 

klas 3: 

Als in klas 1 en 2, maar nu met uitbreiding met voorbereiding op muzieknotatie. Van iets 
vanzelfsprekends wordt de muziek nu iets wat je kunt leren.  

In de kerktoonsoorten worden o.a. psalmen geleerd in aansluiting bij de vertelstof van het Oude 
Testament. Verder volksliedjes, ambachtsliedjes en de overgang naar de majeurtoonsoort.  

Het bewegen met handen en voeten wordt geleidelijk omgevormd naar het stimuleren van "innerlijke" 
beweging.  

 

klas 4: 

Als in klas 1,2,3 maar met het accent op innerlijke beweging. Gehoor, geheugen en voorstelling 
worden geoefend, zowel ritmisch als melodisch en in majeur en mineur. Een begin wordt gemaakt 
met meerstemmigheid door het leren zingen van canons. Het notenschrift wordt aangeleerd.  

 

klas 5: 

Accent op meerstemmigheid. Canons maar ook andere vormen van polyfonie. In dit leerjaar kan ook 
een klassenorkest gevormd worden, al dan niet in samenhang met klas 6 en 7. Bij het notenschrift 
komt het accent te liggen op het "bladlezen" 

 

klas 6: 

Uitbreiding met liederen uit de internationale muziekliteratuur. Het oefenen van het gehoor d.m.v. 
intervallen, maatsoorten. Het beleven van de octaafstemming.  

 

Gymnastiekonderwijs 

Algemeen doel van het gymnastiekonderwijs is het kind een breed aanbod aan bewegingservaring 
geven, zodat het kind thuis kan raken in de wereld van de ruimte. Al oefenend, met hulp van 
materialen en toestellen kan het kind ruimtekwaliteiten leren beleven, bewegingswetten leren 
kennen, ervaring opdoen in sociaal bewegingsgedrag en ontwikkeling ontdekken in eigen prestaties. 
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Het plezier beleven aan het deelnemen aan diverse bewegingssituaties is van groot belang. Daarbij 
is het ook belangrijk om een zo breed mogelijk scala aan bewegingen aan te bieden met aandacht 
voor het ontwikkelen van vaardigheden.  

 

Het algemene doel komt in de diverse leerjaren als volgt aan bod 

Kleuters: 

Voor de 6 en 7 jarigen is de bewegingsontwikkeling ingebed in de andere leer-en ontwikkelingsstof. 
Er zijn speeltoestellen waarmee een keer per week een circuit in de zaal wordt opgezet.  

 

klas 1 en 2: 

Voor de 6 en 7 jarigen is de bewegingsontwikkeling ingebed in de andere leer-en ontwikkelingsstof, 
alsmede in het bewegende deel van het hoofdonderwijs. Er zijn speeltoestellen waarmee een keer 
per week een circuit in de zaal wordt opgezet.  

 

klas 3: 

Kennismaken met gymnastische basisvormen, gewoontevorming in het hanteren van en omgaan 
met toestellen. Beleving en beweging met elkaar kunnen verbinden.  

Via eenvoudige grondvormen en het spelen van spelletjes die ontstaan uit een verhaal vaardigheden 
ontwikkelen: Daarbij valt te denken aan overloop-en kringspelen. Door het klassikale spel raken 
kinderen ook vertrouwd met het gegeven van spelregels. 

 

klas 4: 

Nu volgt na een speelse kennismaking een nieuwe uitdaging. Turnvormen met duikelen, 
orientatiegevoel, uitbouwen van het vrije spel en spelen waarbij oplettendheid van belang 
is:mutsendief, staarttikkertje enz. De stof wordt klassikaal aangeboden met af en toe individuele 
opdrachten.  

 

klas 5: 

Nu is het van belang om de natuurlijke souplesse van deze leeftijdsfase en de bewegingszin in het 
algemeen te versterken door veel bewegingservaring op te doen. Dit kan gedaan worden door 
toestelcombinaties te gebruiken en verder het werken met  

touwen, ringen, matten e.d. De lijn van de vierde klas wordt verder uitgebreid en verdiept. Het gaat er 
in de vijfde klas om veel in stromende vormen te werken. Tenslotte kunnen fantasie -en sportspelen 
worden afgewisseld.  

 

klas 6: 

We maken nu een overgang van de spelen naar de systematische oefening met de nadruk op het 
technisch aanleren van de oefeningen al dan niet met hulpverlening: handstand, boksprong enz. De 
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kinderen leren de spelregels van de spelen: Hemel en aarde, kastiebal, korfbal etc. Ook is er nu 
meer aandacht voor het competitieelement. Individuele opdrachten worden meer en meer gegeven 
in commandovorm.  

te gebruiken achtergrondinformatie: 

1. Het grote spelenboek(van Haren en Kischnick)uitg. Christofoor. 

2. Moeder hoeveel jaar ben ik? Spelenboek Hogeschool Helicon: W. Drewes. 

3. Bewegingsvormen voor de lagere school. Van Baarda 

4. Was die Kinder spielen. R. Kischnick.  

5. Lichamelijke oefeningen: Groels, Borman en Jonk. 

We streven ernaar om ook de Bothmer-gymnastiek in praktijk te brengen. Vooralsnog is er geen 
leerkracht beschikbaar de door Graaf von Bothmer ontwikkelde oefeningen voor de Vrije School toe 
te passen.  

 

Kerndoelen Gymnastiek 

Het onderwijs in zintuiglijke en lichamelijke oefening is erop gericht dat de leerlingen: 

- uiteenlopende situaties en vaardigheden ter beoefening aangeboden krijgen, zoals o.a. 
balanceren, springen, rollen en duikelen, klauteren en klimmen, schommelen en zwaaien, 
hardlopen en werpen; 

- hierbij de eigen bewegingsmogelijkheden en die van anderen kunnen inschatten; 
- kunnen omgaan met afspraken over het gebruik van toestellen en materialen; 
- kunnen deelnemen aan verschillende typen van spelen volgens de afgesproken regels; 
- daartoe basisvaardigheden kunnen gebruiken zoals werpen, vangen, stuiten, slaan van een bal; 
- een (veilige) spelsituatie kunnen inrichten en op gang brengen; 
- verschillende taken binnen spelsituaties kunnen uitvoeren; 
- kunnen omgaan met elementen als spanning, verlies en winst; 
- verschillende bewegingsvormen op muziek kunnen uitvoeren. 
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
Dit jaar is een enquête gehouden onder de ouders of er interesse was om een cursus blindtypen aan 
te bieden. Schooljaar 2011-2012 zal een cursus blindtypen van start gaan door een externe instelling 
op onze school.  

Dit alles is experimenteel en aan een externe instantie uitgeleend omdat wijzelf nog niet in de 
gelegenheid zijn om dit zelf te verzorgen. 

Verder onderzoek is nodig om de meerwaarde van ICT voor leerlingen binnen onze vrijeschool te 
bepalen. 

Intercultureel onderwijs 
Bij het intercultureel onderwijs gaat het niet om een vak waarin onderwijs wordt gegeven, maar om 
een aspect dat moet doorwerken in het hele onderwijs en zich richt op attitudevorming bij alle 
leerlingen. Hieronder volgt een overzicht van klassen en vakken waarbinnen aandacht wordt besteed 
aan het opgroeien van leerlingen in een multiculturele samenleving. 

 

klas 4:  
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Geschiedenis van de eigen woonplaats.  

Aardrijkskunde: het ontstaan van handel, verkeer en industrie in de directe omgeving. 

 

klas 5:  

Verhalen, mythologieën en beschrijvingen van de voorchristelijke culturen (India, Perzië, Midden-
Oosten, Egypte, Griekenland). 

Aardrijkskunde: Behandeling van de producten over de gehele wereld: de wederzijdse economische 
afhankelijkheid van de mensen over de gehele wereld.. 

 

klas 6:  

De geschiedenis van de Romeinse cultuur, het christendom, het jodendom en de Arabische cultuur. 
Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting 

Staatsinrichting 
Staatsinrichting opgevat als een complex van juridische vormen en bevoegdheden acht de Vrije 
School een te abstract thema voor het basisonderwijs. Anders ligt het met 'politieke verschijnselen': 
in de moderne leefwereld komt de hedendaagse jeugd via de media al vroeg in aanraking met tal 
van politieke thema's. Daarin enigszins de weg te wijzen behoort zeker tot de taak van het onderwijs. 
Aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen kan gevonden worden door maatschappelijke 
problemen te vertalen naar herkenbare problemen in kleiner verband, naar de ervaringswereld van 
klas, school en gezin. De maatschappij is een samenleving in het groot; daarbinnen functioneren 
samenlevingen in het klein. Problemen in de maatschappij zijn terug te brengen tot herkenbare 
problemen in kleine gemeenschappen. Politiek is de kunst om mensen in vrede en welzijn te laten 
samenleven door daartoe voorwaarden te scheppen, in regels en wetten vertaald. Maar situaties 
veranderen en er moet vaak opnieuw gezocht worden naar optimale mogelijkheden voor alle 
betrokkenen. Gevoelens van onvrede, nieuwe ideeën brengen de wil tot verandering in beweging. Er 
moet inzicht ontstaan en overeenstemming bereikt t.a.v. de uit te voeren veranderingen, er moeten 
mensen zijn die de besluiten uitvoeren. Dit alles is vanuit kleinere sociale verbanden beleefbaar te 
maken. Daarna kan men overgaan tot de vertaling, de 'vergroting' naar de staatsinrichting. 

Aan de orde kunnen komen: soorten leiderschap en de verkiezing van leiders; het stemmen; taken 
van leiders: besturen als het maken van plannen en het bedenken van wetten; de uitvoerders van de 
wetten, degenen die controleren en sancties stellen. 

 

Kerndoelen Staatsinrichting 

Het onderwijs in staatsinrichting is erop gericht dat de leerlingen: 

 

- vanuit de geschiedenis en hun leef- en belevingswereld kunnen beseffen dat het leiden van een 
rechtvaardige samenleving in kleiner of groter verband een kunst is, waarbij het er om gaat 
voorwaarden te scheppen waaronder alle leden zich in vrede en op basis van gelijkwaardigheid 
kunnen ontplooien, samenleven en -werken; 

- vanuit de geschiedenisverhalen bekend zijn met de belangrijkste bestuursvormen van 
samenlevingen, waaronder het ontstaan van de Nederlandse staat; 
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- t.a.v. de huidige Nederlandse staatsinrichting bekend zijn met de elementaire inrichting van lokaal, 
provinciaal en landelijk bestuur, waaronder het beginsel van de democratie. 

 

Begripsomschrijving 

Onder maatschappelijke verhoudingen verstaan wij de verhoudingen en het functioneren van 
individuen en groepen ten opzichte van elkaar. 

 

Algemene doelstelling 

Het onderwijs in maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting is er op gericht de 
leerlingen bekend te maken met de ontwikkeling van de maatschappij, naar inrichting en structuur. 

 

Dwarsverbanden 

Er is een rechtstreekse samenhang met de volgende leer- en vormingsgebieden: geschiedenis, 
aardrijkskunde en heemkunde (of wereldoriëntatie). 

In ons geschiedenisonderwijs komen steeds de geestelijke, culturele, economische, politieke en 
staatkundige factoren geïntegreerd aan de orde in de beschrijvingen of verhalen van "hoe de 
mensen toen leefden". 

Inzicht in de huidige maatschappelijke verhoudingen en staatkundige organisatie kan o.i. pas 
ontstaan als de historische ontwikkeling in de beleving present is. 

Ons geschiedenisonderwijs legt dus een basis voor kennis en inzicht omtrent de huidige situatie. 

In ons heemkunde- en aardrijkskundeonderwijs, maar ook bij het vak handelsrekenen (in de 6de klas) 
komen vooral de economische aspecten aan bod, in het geschiedenisonderwijs de sociaal-culturele 
en politieke verschijnselen, maar er zijn ook dwarsverbanden met de aardrijkskunde. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de leerstof: 

Er zijn leergebieden te onderscheiden naar drie soorten verschijnselen: 

A de economische, 

B de sociaal-culturele, 

C de politieke of staatkundige. 

Economische verschijnselen 
In het aardrijkskundeonderwijs gaat het er om dat de leerlingen zich een beeld kunnen vormen van 
de aarde, in ruimtelijk, landschappelijk- ecologisch en natuurkundig opzicht, maar ook van de aarde 
als wereld: het samenleven en -werken van mensen. Hiertoe behoren economische, culturele en 
staatkundige aspecten. Al deze aspecten, zowel de geografische als de sociale, hangen met elkaar 
samen en komen in het aardrijkskundeonderwijs van de Vrije School zoveel mogelijk in samenhang 
met elkaar aan de orde, maar in de 'periodes' voor de hogere leerjaren worden bepaalde aspecten  

a.h.w. 'uitvergroot', geaccentueerd. Zo wordt in één van de periodes van de vijfde klas het accent 
gelegd op een economisch aspect. Hierbij zijn verschillende noties te ontwikkelen: 
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- het besef dat er veel arbeid verricht moet worden vóór producten in de winkel te koop zijn; 
- dat deze arbeid gedeeld is op plaatselijk, regionaal en mondiaal niveau; 
- dat er grondstoffen en materialen voor nodig zijn; 
- dat er verschillende tussenstadia zijn, zoals handel en verkeer. 
Het proces van grondstof tot consumeerbaar product is in de moderne industrie veel gecompli-
ceerder dan bij ambachtelijke vervaardiging. De vele mensen die samenwerken bij de 
totstandkoming van een product blijven anoniem: heel ver weg heeft iemand de blaadjes geplukt 
voor mijn kopje thee! 

Het gaat er om dat de onderlinge afhankelijkheid van mensen op mondiaal niveau beleefd kan 
worden: m.a.w. het economisch leven is het oefenveld voor leven en werken in onderlinge 
afhankelijkheid of 'broederschap' tussen mensen. Dit gebeurt in de praktijk door één of meer 
producten uit het dagelijks leven 'terug te vervolgen' van het eindpunt (dat ben ik zelf: de gebruiker) 
tot de vervaardiging uit de grondstoffen, waarbij de hele keten van menselijke arbeid bewust 
gemaakt wordt. Hier wordt dus tevens de aandacht gevestigd op een sociaal aspect. Bij de 
behandeling van grondstoffen en fabricage kan het milieuaspect aan de orde komen. 

Het spreekt vanzelf dat de leraar hierbij keuzes moet maken (exemplarisch te werk gaan), maar de 
ervaring leert dat de attitude die gewekt is bij het volgen van één proces dóórwerkt wanneer men met 
andere producten te maken krijgt. 

 

Doelstelling: Het wekken van een basisgevoel bij de kinderen voor de onderlinge afhankelijkheid van 
mensen op mondiaal niveau. Vanuit dit basisgevoel kan op latere leeftijd het inzicht gewekt worden 
dat het economische leven het oefenveld is voor de 'broederschap' tussen mensen.4) 

 

Arbeid en fabricage van producten 

1. impliciet bij de introductie van leermiddelen, materialen of meubilair: jullie tafels, potloden, 
breiwol zijn gemaakt van .... en mensen, soms uit verre landen, hebben er aan gewerkt; 

2. in de arbeidsspelen van de kleuterklas, zie schoolwerkplan paragraaf 2. 
3. in klas 1 en 2 bij de vertelstof en in de liedjes en versjes (moedertaal en vreemde talen); 
4. in klas 3 in de z.g. ambachtenperiode, zoals de boer, molenaar, smid, bakker, huizenbouw; 
5. eventueel ook bij de verhalen uit het Oude Testament over de cultivering van de natuur door de 

zonen van Ka n; 
6. in klas 4 in de z.g. heemkundeperiode, waarin behandeld worden: ambachten, handel en 

industrie (middelen van bestaan) op regionaal niveau, gezien vanuit de geografie en de historie 
van de eigen omgeving; 

7. in klas 5 in de periode 'economische producten, met alle facetten en schakels van betrokken 
mensen; 

8. klas 6 : in de periode handelsrekenen, waarin bankwezen, economie en consument-zijn centraal 
staan; in de aardrijkskundeperiodes waarin bodem en klimaat op mondiaal niveau behandeld 
worden in samenhang met de leefwijze van de mensen. 

 

Kerndoelen Economische Aardrijkskunde 

Het onderwijs in economische aardrijkskunde is erop gericht dat de leerlingen 

- besef krijgen van de lange weg van grondstof naar consumptiemiddel, waarbij het aspect arbeid 
onder de aandacht gebracht wordt en het gegeven dat de grondstoffen onttrokken worden aan de 
aarde of de natuur; 
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- kunnen beleven hoe mensen over de hele wereld voor wat betreft de voorziening in hun behoeften 
van elkaar afhankelijk zijn; 

- de functie van de handel kunnen doorzien en van het geld- en bankwezen; 
- een bewustzijn ontwikkelen van de ecologische aspecten samenhangend met de huidige 

productie- en consumptiewijzen. 
 

Sociaal culturele verschijnselen 

Er bestaan dwarsverbanden tussen aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs. Zo zullen de 
leerlingen verschillende nawerkingen ontdekken uit de oude culturen en uit latere tijd (b.v. gevolgen 
van confrontaties of ontmoetingen tussen religieus bepaalde culturen en van de ontdekkingsreizen in 
de 15e, 16e eeuw). 

 

Gezien het multiculturele karakter en de mondiale oriëntatie van de huidige samenleving (de 
'globalisering' van het leven, mede i.v.m. de media-invloed) acht men op de Vrije School de vorming 
van bepaalde attitudes als respect, tolerantie en interesse van primair belang. Deze gevoelens zijn 
niet als expliciet aan te leren normen en waarden op te vatten, maar vormen het uitgangspunt voor 
de leraar van waaruit hij zijn vertellingen opbouwt. Hij tracht te bereiken dat de leerlingen zich 
kunnen identificeren met de mensen die het onderwerp zijn; dat zij zich in hun situatie kunnen 
inleven. De verschillende verwerkingsvormen worden ook met het oog op dit doel gekozen. Vanuit 
deze instellingen kan het besef ontwikkeld worden dat het culturele leven, voor groepen van welke 
etniciteit dan ook, vrij behoort te zijn. Of negatief geformuleerd: dat onderdrukking, racisme en 
discriminatie misplaatst zijn. 

 

Doelstellingen: 

Het ontwikkelen van een gevoel van interesse en respect voor de verscheidenheid in 
samenlevingsvormen, zowel op micro- als op macroniveau (familieverbanden, stamverbanden, stad, 
volk, rijk) en voor het verschil in etnisch-cultureel en religieus bepaalde levenswijzen; kortom het 
wekken van het besef van vrijheid in het culturele leven. 

Leerstof:  

Hiervoor kunnen wij verwijzen naar ons geschiedenisonderwijs, dat in de eerste plaats 
cultuurgeschiedenis behelst. 

Er worden steeds verhalen verteld afkomstig uit de betreffende culturen, zodat er een ruime 
identificatiemogelijkheid geboden wordt aan de kinderen.   

NB: In verband met de actualiteit van de multiculturele samenleving, en mogelijk de multiculturele 
klas, worden de etnische groepen besproken. Het gevoel voor hun culturele achtergrond wordt met 
name in ons geschiedenisonderwijs gewekt: de Islam bij het ontstaan van de Arabische cultuur in de 
Middeleeuwen (leven van Mohammed) en de Hindoecultuur bij de Oud-Indische cultuurperiode. Er 
kunnen van daaruit lijnen getrokken worden naar het heden: zo was het toen, hoe is het nu? De 
leraar kan ook  gebruik maken van de ervaringen van de kinderen of moderne literatuur in de vorm 
van verhalen over hedendaagse allochtone kinderen of deze als leesboeken aan de 
klassenbibliotheek toevoegen en spreekbeurten laten houden. 

Ook kunnen allochtone sprekers uitgenodigd worden om iets te vertellen over hun religieusculturele 
achtergronden, tradities en problemen in onze samenleving, b.v. een imam uit de woonplaats, een 
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familielid van een leerling, etc. Dit thema is vooral situatief te behandelen, de leraar kan hier creatief 
mee omgaan 

 

Kerndoelen Sociale Aardrijkskunde 

Het onderwijs in sociale aardrijkskunde is erop gericht dat de leerlingen: 

- interesse, respect en begrip ontwikkelen voor de verschillende etnisch cultureel en religieus 
bepaalde levenswijzen en samenlevingsvormen vanuit het besef van de volstrekte 
gelijkwaardigheid van alle mensen, op basis van het menszijn van elk mens; 

- een historisch besef ontwikkelen t.a.v. het bestaan van verschillende levenswijzen en 
samenlevingsvormen in kleinere en grotere verbanden; 

- vanuit deze blikrichting het dagelijks leven kennen van de belangrijkste bevolkingsgroepen ter 
wereld. 
 

Religieuze Vorming 
Verbinding 

Het onderwijs op de vrijeschool is in bepaalde zin religieus. Religieus, wanneer men religie opvat in 
haar oorspronkelijke betekenis van “verbinding”. 

De vrijeschool wil de verbinding, die het kind van nature heeft met de wereld waaruit zijn geestelijke 
kern stamt, bewaren en verzorgen. 

 

In wezen is ook de manier, waarop de vrijeschool de verbinding wil leggen met het leven op aarde, 
religieus: door de warme belangstelling voor de verschijnselen van de wereld worden gevoelens van 
eerbied en bewondering gewekt voor de daarin verborgen geheimen. 

De grondslag van de school is: Algemeen Christelijk.  

Tijdens de geschiedenisperiode in klas 5/6  wordt volop gesproken over levensbeschouwingen van 
groepen mensen die hun stempel op cultuur gedrukt hebben en nog drukken. Zo worden op een 
objectieve wijze behandeld: Het Boeddhisme, het Hindoeïsme,  de Islam, de Christelijke  en de 
Joodse geloofsovertuigingen. 

 

Jaarfeesten 

De jaarlijks terugkerende vieringen van de jaarfeesten creëren in de hele school en in de klas een 
cyclus en geven de verschillende seizoenen en tijden hun eigen specifieke kleur. Daartussen spelen 
de vele andere feesten van voorbereiding en afsluiting hun fleurige rol. Voor deze jaarlijkse 
feestenkrans levert de buitenwereld ons groen en bloemen, oogst en verstilling. De leerkracht werkt 
voortdurend vanuit het besef dat hij het kind zodanig wil begeleiden in zijn ontwikkelingsweg, dat het 
later in staat zal zijn voorgenomen persoonlijke idealen en doelstellingen te realiseren. 

 

Feestdagen op school 

Michael, Sint Maarten,Advent, Sint Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis in de 
kleuterklas, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. 
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De diverse data van de jaarfeesten vindt U in het jaarrooster in de schoolkalender. 

 

 

Kerstspelen 

De Oberufer kerstspelen kunnen door leraren samen met enkele ouders voor de hele 
schoolgemeenschap opgevoerd worden. Te midden van onze aardse beslommeringen en in een 
drukke, onrustige tijd, willen we iets van die heilige stilte, rust en aandacht herkrijgen, waaruit hoop 
en vertrouwen voor het komende jaar kan  ontstaan. 

 

In het sterrengesanck groet de company eerst God in zijn drieledigheid. Daarna worden allerlei 
aardse zaken en mensen begroet: os endeeselken, kruydekens ende bladt, de son ende 
maoneschijn, de keyser, schepen ende schout enzovoort. Tot het moment komt dat de sterrensanger 
een ander niveau wil aanspreken. 

“ Goe sanghersluyden mijn, laewet anders beginnen, de star willenme toe gaen singhen”. 

Verwijzen de aardse groetinghe naar de fysieke geboorte van Christus, ongeveer 2000 jaar geleden, 
nu richt het groeten zich op de toekomst, de etherische wereld, de ster, de kosmos. 

Daarin kunnen we ons openstellen voor de werking van Christus in ons; de scheppende kracht van 
de liefde. De spelen bestaan uit 2 onderdelen: 

 

Het Geboorte- en Herdersspel is bestemd voor alle lagere schoolkinderen. 

- Het Paradijsspel is bestemd voor kinderen vanaf de derde klas. 
- Het Driekoningenspel is bestemd voor kinderen vanaf de vierde klas. 
Ouders, familie en andere belangstellenden zijn bij alle spelen van harte uitgenodigd. De school 
hecht er grote waarde aan dat de kinderen deze spelen jaarlijks zien. 

 

Bevordering Gezond gedrag, voeding en gezondheid 

Reeds in de kleuterklas wordt aandacht geschonken aan ons voedsel en de bereiding daarvan, 
waarmee dankbaarheid en respect wordt opgewekt voor wat de natuur schenkt en de mens daarmee 
doet. 

In de derde klas wordt in de z.g. ambachtenperiode het werk van boer, molenaar en bakker 
behandeld, zodanig dat de natuurlijke processen als groei en rijping, maar ook de ambachtelijke, 
zoals de bewerking van het land, maaien, dorsen, malen en bakken inzichtelijk worden en tevens 
gevoelens van dankbaarheid en respect gewekt kunnen worden ten aanzien van het dagelijks brood. 
De moderne productiewijze komt in het kort aan de orde en is begrijpelijk te maken vanuit de oude, 
ambachtelijke procédés. 

Bij de behandeling van de Oud-Perzische cultuur in de geschiedenislessen van de vijfde klas wordt 
gewezen op de betekenis van deze cultuur voor de veredeling van voedingsgewassen als granen en 
groenten en voor de veeteelt. Bij de economische aardrijkskunde, eveneens in de vijfde klas, worden 
exemplarisch één of meer levensmiddelen beschouwd naar herkomst, verbouwing, productiewijze en 
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transport. Voor zover mogelijk wordt er ook in de schooltuinen gewerkt en maken de kinderen kennis 
met de kinderboerderij. 

In de zevende klas wordt een periode voeding en gezondheid gegeven in samenhang met de 
menskundeperiode in hetzelfde leerjaar. De relatie tussen lichamelijke gezondheid en verzorging, 
voeding, kleding, warmte, koude, frisse lucht en hygiëne van de omgeving komt in deze periodes aan 
de orde. De stofwisseling wordt behandeld en de kwalitatieve betekenis van eiwitten, koolhydraten, 
vetten, vitamines. 

In het kader van voeding en gezondheid komt ook de verslavende werking van genotmiddelen als 
alcohol, tabak en drugs ter sprake. 

Een werkweek op b.v. een biologisch-dynamisch bedrijf brengt de leerlingen in aanraking met de 
praktijk van een milieuvriendelijke landbouw. 

 

Kerndoelen Gezondgedrag en voeding 

Het onderwijs betreffende voeding en gezondheid is erop gericht dat de leerlingen: 

- gevoelens van dankbaarheid en respect ontwikkelen ten aanzien van de natuurlijke processen en 
de menselijke arbeid betreffende ons voedsel; 

- een beeld krijgen van de ontwikkeling van landbouw (en veeteelt) en van de betekenis daarvan 
voor de voedselvoorziening; 

- het hele productieproces van één of meer voedselprodukten (exemplarisch) kunnen vervolgen van 
verbouw tot verkoop; 

- de samenhang kunnen zien tussen gezondheid, voeding, kleding, verzorging, warmte en koude, 
frisse lucht en hygiëne van de omgeving; 

- de betekenis beseffen van de voedingsstoffen koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en 
mineralen voor de opbouw en in stand houding van het lichaam en dat zij de relatie van deze 
stoffen tot de plant inzien; 

- praktische ervaring opdoen met tuinieren en kennismaken met milieuvriendelijke landbouw en 
bereidingswijze van voedingsmiddelen; 

- inzicht krijgen in de verslavende werking van genotmiddelen als alcohol, tabak en drugs. 
 
Bevordering voeding en gezondheid 
De schoolomgeving is een bevoorrechte plaats voor ondermeer  het aanleren van gezonde 
voedingsgewoonten. Eetgewoonten die kinderen in hun jeugd aanleren, kunnen in belangrijke mate 
bepalend zijn voor hun latere voedingsgewoonten. Het samen eten bevordert daarnaast het sociale 
contact tussen mensen. 

Omdat wij een regioschool zijn, neemt de gezamenlijke maaltijd al vanaf de kleuterklas een 
belangrijke plaats in. De kinderen verblijven langere tijd achter elkaar op school en dus wordt de 
ouders gevraagd om een voedzame maaltijd mee te geven. Dit wil zeggen dat de kinderen brood, 
fruit en melk of sap meenemen. Op een vast moment van de dag vindt er een gezamenlijke maaltijd 
plaats. Daarnaast vormt deze maaltijd ook het uitgangspunt voor de verschillende periode-inhouden, 
zoals bv. de boerderij- en ambachtsperiode in klas 3 en de economische aardrijkskunde in klas 5. 

 

Reeds in de kleuterklas wordt aandacht geschonken aan ons voedsel en de bereiding daarvan, 
waarmee dankbaarheid en respect wordt opgewekt voor wat de natuur schenkt en de mens daarmee 
doet. 
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In klas 1 wordt in de Heemkundelessen in gegaan op diverse bereidingsprocessen van 
voedingsmiddelen. Zo wordt er samen appelmoes en jam gemaakt, brood gebakken en soep 
gemaakt. De gang door het jaar heen biedt vele mogelijkheden. Vaak zijn het seizoensgebonden 
kook/bakactiviteiten. 

In klas 2 wordt naast de activiteiten zoals beschreven bij klas 1, nader ingegaan op de leefwijze van 
de bijen en de daarmee samenhangende honingproductie.  

In klas 3 wordt in de z.g. ambachtenperiode het werk van boer, molenaar en bakker behandeld, 
zodanig dat de natuurlijke processen als groei en rijping, maar ook de ambachtelijke, zoals de 
bewerking van het land, maaien, dorsen, malen en bakken inzichtelijk worden en tevens gevoelens 
van dankbaarheid en respect gewekt kunnen worden ten aanzien van het dagelijks brood. De 
moderne productiewijze komt in het kort aan de orde en is begrijpelijk te maken vanuit de oude, 
ambachtelijke procédés. 

Bij de behandeling van de Oud-Perzische cultuur in de geschiedenislessen van de vijfde klas wordt 
gewezen op de betekenis van deze cultuur voor de veredeling van voedingsgewassen als granen en 
groenten en voor de veeteelt. Bij de economische aardrijkskunde, eveneens in de vijfde klas, worden 
exemplarisch één of meer levensmiddelen beschouwd naar herkomst, verbouwing, productiewijze en 
transport. Voor zover mogelijk wordt er ook in de schooltuinen gewerkt en maken de kinderen kennis 
met de kinderboerderij. 

 

Kerndoelen voeding 

Het onderwijs betreffende voeding en gezondheid is erop gericht dat de leerlingen: 

- gevoelens van dankbaarheid en respect ontwikkelen ten aanzien van de natuurlijke processen en 
de menselijke arbeid betreffende ons voedsel; 

- een beeld krijgen van de ontwikkeling van landbouw (en veeteelt) en van de betekenis daarvan 
voor de voedselvoorziening; 

- het hele productieproces van één of meer voedselproducten (exemplarisch) kunnen vervolgen van 
verbouw tot verkoop; 

- de samenhang kunnen zien tussen gezondheid, voeding, kleding, verzorging, warmte en koude, 
frisse lucht en hygiëne van de omgeving; 

- de betekenis beseffen van de voedingsstoffen koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en 
mineralen voor de opbouw en in stand houding van het lichaam en dat zij de relatie van deze 
stoffen tot de plant inzien; 

- praktische ervaring opdoen met tuinieren en kennismaken met milieuvriendelijke landbouw en 
bereidingswijze van voedingsmiddelen. 

 

 

Doelstellingen 

Bevordering van gezonde voedingsgewoonten is er op gericht dat de kinderen zich geleidelijk aan 
een bij hen zelf passende leefstijl eigen maken, waarin zij verantwoordelijkheid willen en kunnen 
gaan dragen voor de zorg voor hun eigen gezondheid en die van anderen. 

 

Concreet wordt hiermee bedoeld dat de leerlingen: 

- in toenemende mate een positieve waarde toekennen aan gezonde voeding. 
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- zich bepaalde gezonde leefregels en leefgewoonten eigen kunnen maken, opdat zij op den duur 
op grond van een eigen keuze mede verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor eigen 
en andermans gezondheid. 

- het bevorderen van de sociale vaardigheden en aandacht te schenken aan goede 
eetgewoonten. 

- door regelmatig te bakken/koken met de kinderen, betrekken we de kinderen bij de processen 
van bereidingen, waardoor ze verschillende vaardigheden leren, hun zintuigen gebruiken en 
kennis opdoen. 

- Er zijn kinderen die voor schooltijd niet of nauwelijks (gezamenlijk) eten. De school schenkt hier 
aandacht aan door bijvoorbeeld op ouderavonden. De school kan zo eetgewoonten van thuis in 
deze gevallen enigszins compenseren/aanvullen. 

 

Allereerst een opmerking: 

Ervan uitgaan dat als kinderen "weten" wat goed is voor hun gezondheid, zij ook hun gedrag daarop 
zullen afstemmen, gaat voorbij aan de realiteit. Deze cognitieve benadering werkt niet. Hoogstens is 
de cognitieve benadering een afsluiting van een leerproces dat via de wil (doen) en gevoelsleven tot 
stand is gekomen. Goede gewoontes ontstaan niet door moraliseren, maar door (voor-)doen en 
navolgen, waarbij de herhaling (in tegenstelling tot steeds maar weer iets nieuws) het sterkst werkt. 

- Het college van leerkrachten draagt zorg voor de geestelijke en lichaamlijke gezondheid van de 
kinderen. De inrichting van de school en de benaderingswijze van de kinderen onderstrepen dit. 
(Bijv.: aandacht voor veiligheidsaspecten tijdens gym, rekening houden met handicaps of 
gordijntjes voor de ramen, vergemakkelijkt het richten van de aandacht op de les) 

- Wij willen eerbiedskrachten wakker roepen voor wat mensen uit eigen creativiteit hebben 
gemaakt. 

- Veel positiefs kan uitgaan van goede omgangsvormen m.b.t. de broodmaaltijden en de pauzere-
gels. 

- Het zelf bereiden van voeding door de leerlingen maakt hen bewust van de diverse processen 
die vooraf gaan aan de bereiding van voedstel. Zo is het van belang dat kinderen inzicht krijgen 
hoe diverse ingrediënten worden gewonnen om tot voedstel verwerkt te kunnen worden. Als 
voorbeeld mogen dienen de processen die nodig zijn om tot het bakken van een brood te komen. 
( bewerken van het land, zaaien, oogsten, malen, ingrediënten, bakken) 

 

Leerplan 

Kleuterklassen 

Eerbied voor voeding en voedingsgewassen.  

Als voorbereiding van de maaltijden wordt gezamenlijk het fruit geschild. Op vaste dagen in de week 
wordt er samen brood gebakken en/of soep gemaakt. Ook tijdens de vieringen van de jaarfeesten 
wordt er aan voeding aandacht besteed. 

 

De tafel wordt gezamenlijk met de kinderen gedekt. 

Vooraf aan de maaltijd is er veel aandacht bij de gezamenlijke spreuk voor de maaltijd, voor de 
natuur die het liet groeien en de mensen die het voedsel hebben bereid. 

Tijdens de maaltijd wordt gelet op de eetmanieren en eetgewoontes en heerst er rust in de klas. 

Het opruimen gebeurt samen. Beurtelings helpen de kinderen bij de afwas. 
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Lagere School (klas 1 t/m 6) 

In het algemeen vormt het eten in de klassen een sociale activiteit. De kinderen zetten het eten en 
drinken klaar. Iedere leerkracht geeft hier op zijn eigen manier vorm aan.  

De kinderen en de leerkracht spreken samen een spreuk en wensen elkaar vervolgens smakelijk 
eten. 

De eerste minuten wordt er in rust gegeten en daarna kan er onderling gepraat worden of vindt een 
klassikaal gesprek plaats.  

Er is aandacht voor het eetgedrag. Indien nodig stuurt de leerkracht dit bij. 

 

Klasspecifiek 

Klas 1 

In klas 1 wordt in de Heemkundelessen in gegaan op diverse bereidingsprocessen van 
voedingsmiddelen. Zo wordt er samen appelmoes en jam gemaakt, brood gebakken en soep 
gemaakt. De gang door het jaar heen biedt vele mogelijkheden. Vaak zijn het seizoensgebonden 
kook/bak-activiteiten. 

 

Klas 2 

In klas 2 wordt nader ingegaan op de leefwijze van de bijen en de daarmee samenhangende 
honingproductie.  

 

Klas 3 

In de derde klas wordt in de z.g. ambachtenperiode het werk van boer, molenaar en bakker 
behandeld, zodanig dat de natuurlijke processen als groei en rijping, maar ook de ambachtelijke, 
zoals de bewerking van het land, maaien, dorsen, malen en bakken inzichtelijk worden en tevens 
gevoelens van dankbaarheid en respect gewekt kunnen worden ten aanzien van het dagelijks brood. 
De moderne productiewijze komt in het kort aan de orde en is begrijpelijk te maken vanuit de oude, 
ambachtelijke procédés. 

 

Klas 4 

De diverse jaarfeesten geven aanleiding om aan de hand van het seizoen samen te bakken of te 
koken (voortbouwend op de leerstof van de 3de klas). 

 

Klas 5 

De plantkundeperiode geeft aanleiding om samen te gaan koken. (bv. champignonsoep) Tijdens de 
economische aardrijkskunde ontdekken de kinderen de herkomst van verschillende producten. In de 
geschiedenisperioden wordt nader ingegaan op de voedingswijzen van de diverse culturen. 
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Klas 6 

In klas 6 staat de Romeinse Cultuur centraal. De klas kan een Romeinse maaltijd bereiden. Aan de 
hand van tuinbouwlessen kunnen er diverse gerechten worden gemaakt. 

 

Materialen 

Divers servies, bakoven, fornuis, ketels, bakvormen, indien de school beschikt over een schooltuin: 
diverse tuinbouwgereedschappen. 

 

 

Gezond gedrag 

In de eerste plaats zijn het de leraren en andere medewerkers van de school die zorg dragen voor 
de hygiënische omstandigheden en het welzijn van de leerlingen, als voorwaarden voor optimale 
leerprocessen. 

Voor wat betreft de bevordering van gezond gedrag van de leerlingen zelf lijkt het ons niet in de 
eerste plaats van belang dat zij weten wat het gewenste gedrag is, maar dat er een attitude gevormd 
wordt die leidt tot gezond gedrag. Bij deze attitudevorming speelt het voorbeeldbedrag van de bij de 
school betrokken volwassenen wellicht de grootste rol. 

Daarnaast zijn uiteraard bepaalde kennisinhouden en inzichten van belang die het gedrag richting 
moeten geven. Dit 'weten' zal echter o.i. nauwelijks effect hebben op het gedrag, als het alleen een 
rationeel weten is en niet verankerd is in het wils- en gevoelsleven. Voor de basisschool lijkt ons dit 
laatste de belangrijkste opgave. 

 

Begripsomschrijving 

Onder bevordering van gezond gedrag willen wij verstaan het stimuleren van kinderen om een 
gedragspatroon te ontwikkelen, dat zowel past bij henzelf, als bij de omgeving waarin zij opgroeien. 

 

Uitgangspunten 

We willen aandacht schenken aan eventuele stoornissen in de individuele ontwikkeling van de kinde-
ren. Wij voeren een actief signaleringsbeleid en ondernemen waar nodig gericht "actie". Voor 
kinderen met bepaalde problemen als gedragsmoeilijkheden, gehoor-, spraak, gezichtsstoornissen, 
houdings- en motoriekstoornissen, ernstige problemen thuis e.d. zoeken wij  therapeutische 
ondersteuning  en zonodig specifieke hulp (Zie ook de Zorgbreedte paragraaf) 

 

Bij de aanpak van de verschillende vak- en vormingsgebieden willen we inspelen op de eigen 
ontwikkeling en mogelijkheden van de kinderen. We denken dan bijv. aan de wijze van waarderen 
van prestaties, het rekening houden met (ook minder zichtbare) handicaps en met voorkeuren en 
angsten. Hierin ligt een directe relatie met de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Uit oogpunt van 
geestelijke en sociale ontwikkeling vinden we het van belang dat de kinderen met plezier naar school 
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gaan, zich "lekker" voelen in hun klas, leren hun gevoelens te uiten, niet lijden onder agressief 
gedrag van anderen, dan wel niet zelf hun toevlucht zoeken tot dergelijk gedrag. 

 

Doelstellingen 

Bevordering van gezond gedrag is er op gericht dat de kinderen zich geleidelijk aan een bij hen zelf 
passende leefstijl eigen maken, waarin zij verantwoordelijkheid willen en kunnen gaan dragen voor 
de zorg voor hun eigen gezondheid en die van anderen. 

 

In concreto wordt hiermee bedoeld dat de leerlingen: 

- in toenemende mate een positieve waarde toekennen aan gezond gedrag. 
- attitudes, vaardigheden, inzicht en kennis verwerven m.b.t. situaties waarbij 

gezondheidsaspecten een rol spelen, zowel thuis als op school. 
- zich bepaalde gezonde leefregels en leefgewoonten eigen kunnen maken, opdat zij op den duur 

op grond van een eigen keuze mede verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor eigen 
en andermans gezondheid. 

 

Allereerst een opmerking: 

Ervan uitgaan dat als kinderen "weten" wat goed is voor hun gezondheid, zij ook hun gedrag daarop 
zullen afstemmen, gaat voorbij aan de realiteit. Deze cognitieve benadering werkt niet. Hoogstens is 
de cognitieve benadering een afsluiting van een leerproces dat via de wil (doen) en gevoelsleven tot 
stand is gekomen.  

Goede gewoontes ontstaan niet door moraliseren, maar door (voor-)doen en navolgen, waarbij de 
herhaling (in tegenstelling tot steeds maar weer iets nieuws) het sterkst werkt. 

- Uit de benaderingswijze van de leerlingen en de inrichting van de school kunnen de leerlingen 
merken dat het college hun geestelijke en lichamelijke gezondheid belangrijk vindt. (Bijv.: 
aandacht voor veiligheidsaspecten tijdens gym, rekening houden met handicaps of gordijntjes 
voor de ramen, vergemakkelijkt het richten van de aandacht op de les) 

 

- Bij de inrichting van- en voorzieningen in en om de school (de "omhulling" waarbinnen de 
kinderen vertoeven) wordt rekening gehouden met de veiligheid, geborgenheid en gezondheid 
van de kinderen. Dit komt ook tot uitdrukking in het aangeboden materiaal. 

- Wij willen eerbiedskrachten wakker roepen voor wat mensen uit eigen creativiteit hebben 
gemaakt. 

- De zorg voor- en het bewust omgaan met wandversieringen, die mooi, maar ook zinvol dienen te 
zijn, verder de sfeer in de klas bijvoorbeeld met jaargetijdentafels, decoratieve voorwerpen zoals 
mooie stenen e.d. en niet in de laatste plaats de met grote zorg gemaakte schoolbordtekeningen 
waaraan de kinderen kunnen beleven dat het hun leerkracht ernst is met wat hij / zij voor de klas 
maakt. Het moet niet "bijzonder", maar "gewoon" zijn, dat de omgeving goed verzorgd wordt. 
(Voorbeeldfunctie).  

- Maatregelen en voorzieningen m.b.t. hygiëne en veiligheid; (Bijv.: de taak van de pauzewachten 
op het plein in dit opzicht.) 

- Veel positiefs kan uitgaan van goede omgangsvormen m.b.t. de broodmaaltijden en de pauzere-
gels. 
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Inhoud  

Wij geven geen "lessen in gezondheid" of "gezond gedrag". Er zijn meer dan voldoende raakvlakken 
met andere vakgebieden, maar juist ook veel mogelijkheden buiten vakgebieden om, nl. in de 
omgangsgewoontes, interactie leerling-leraar e.d. 

 

Vaak kan gebruik gemaakt worden van het zgn. "pedagogisch verhaal" n.a.v. een bepaalde 
gebeurtenis in het schoolleven. Dit is een al dan niet door de onderwijsgevende zelf bedacht verhaal 
dat aan de klas of aan een speciale groep of kind uit de klas  

 

verteld wordt en waarin een gebeurtenis a.h.w. gespiegeld wordt, waardoor een objectivering van het 
gebeurde plaats kan vinden. Er wordt duidelijk aan, wat en waar iets fout  

ging. Zo'n verhaal kan ook een "oplossing" aandragen, die dan door de betreffende leerling(en) zelf 
opgepakt moet worden om weer iets goed te maken, te herstellen. 

Ongewenst gedrag van leerlingen wordt uiteraard waar nodig ook rechtstreeks gecorrigeerd, (zonder 
"pedagogisch verhaal"). Het is belangrijk, dat kinderen in bepaalde gevallen in directe zin horen hoe 
iets hoort. 

 

Mogelijke thema's, indeling per onderwerp:  De concrete klassensituatie zal vaak zelf bepaalde 
richting aangeven.  

 

Gedrag 

Agressieve uitingen: 

Vooral open planning, dus n.a.v. concrete situaties. 

Het "pedagogisch verhaal" werkt hier sterk. (Kan in elke klas.) 

Diefstal: 

Open planning n.a.v. concrete "gebeurtenissen". Ook weer met het pedagogisch verhaal als 
hulpmiddel.   

Komt ook voor in verhalen van de vertelstof. 

 

Belangrijk vinden wij dat: 

Jongens en meisjes gezamenlijk handwerken, handvaardigheid en gymnastiek hebben. 

Mannelijke rollen bij toneel ook door meisjes en vrouwelijke rollen door jongens gespeeld kunnen 
worden, als dit bijv. meer mogelijkheden biedt voor een evenwichtige rolverdeling. 

Leraren en leraressen door elkaar in lagere - en hogere klassen les geven. 

 

Tot zo ver de "voorbeeldfunctie" van en door de volwassenen.  



111 
 

Nu wat betreft roldoorbreking en emancipatie in het onderwijs zelf: 

Dit komt op geheel natuurlijke wijze voor in bijvoorbeeld: 

vele sprookjes van Grimm (klas 1)  

vele dierfabels (klas 2) 

de legende van "Elisabeth von Thüringen" (2de klas) 
 
Discriminatie 

Vooral open planning n.a.v. concrete situaties, maar wordt aan de orde gesteld in vele verhalen van  
de vertelstofthema's (o.a. sprookjes eerste klas, "Eenoogje, Tweeoogje, Drieoogje"," Assepoester", 
"Vrouw Holle" enz. )  

Lichamelijke ontwikkeling en verzorging 

Lichaamsoriëntatie 

Hiervoor zijn in de kleuterklas allerlei spelletjes in omloop. 

In de onderbouw spelletjes, die ook vaak concentratieoefeningen zijn. 

In de laagste klassen aandacht voor lichaamsgeografie. 

Door alle klassen aandacht voor oefeningen in ruimtelijke oriëntatie. 

 

Zintuigen 

Hier kan verwezen worden naar de antroposofische zintuigleer. (Bijv.: "De Twaalf Zintuigen" door A. 
Soesman. Uitg. Vrij Geestesleven, Zeist 1987.)  Niet de fysiologische kant. Meer het beleven van je 
zintuigen. Bijv. waarnemingsoefeningen en natuurkunde klas 6  i.v.m. warmte, licht, geluid, enz. 

Voor de onderwijsgevende: Alert zijn op het gevaar van eenzijdig aanspreken van de kinderen m.b.t. 
de zintuigen. 

 

Lichaamshouding 

Bewustzijn opwekken bij (aanvankelijk) schrijfonderwijs hiervoor. Vanzelfsprekend via gymnastiek en 
euritmie. 

 

Verzorging 

Voorbeeldfunctie onderwijsgevende. 

Aandacht na gymnastiek.  

Je kleden voor "gelegenheden." 

Milieu 
Aandacht voor de natuurrijken. 
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Nadruk op attitude. De moraliserende, cognitieve benadering ervaren wij als te weinig effectief en 
ongeschikt voor de basisschool. 

In de kleuterklassen: de jaargetijdentafel, eerbiedshouding t.a.v. stenen, planten, dieren, mensen, tot 
uitdrukking komend in de vele liedjes en spelletjes die horen tot de dagelijkse (les)praktijk. 

Klassen 1 t/m 3: eventueel ook jaargetijdentafels, de vele verhalen waarin stenen, planten en dieren 
nog kunnen spreken als mensen, (met zorg uitgekozen). 

Klas 4 en hoger: de grondstemming die zeer duidelijk spreekt uit de vakken dierkunde (v.a. kl.4), 
plantkunde (v.a. kl.5), mineralogie en klimatologie (v.a. kl. 6) is een niet-Darwinistische. De stemming 
van waaruit wij op grond van onze mensvisie trachten te werken: "de hogere natuurrijken kunnen be-
staan, dankzij de lagere natuurrijken; die hebben een "offer" gebracht, waardoor de mens uiteindelijk 
zich in vrijheid kon ontwikkelen. Wij zijn de lagere natuurrijken dank verschuldigd". 

(Zie verder bij genoemde vakken in "Opvoedkunst - Methodisch-didaktische aanwijzingen" van R. 
Steiner.) 

De milieuproblematiek kan in de hoogste klassen bij biologie en aardrijkskunde, maar ook vanuit de 
actualiteit behandeld worden. "Weten" hiervan heeft echter een te gering effect voor de toekomst; 
een vernieuwende grondhouding, (jong geleerd is oud gedaan) achten wij wezenlijker. 

 

Voeding 

In kleuterklas en lagere klassen: vooral attitude. Eerbied voor voeding en voedingsgewassen. Veel 
aandacht bij de gezamenlijke spreuk voor de maaltijd, voor de natuur die het liet groeien en de 
mensen die het voedsel hebben bereid. 

Opvoeding en seksualiteit 
In de klassen 1 t/m 6 wordt geen voorlichting in feitelijke zin gegeven. 

De inhoud van het leerplan is echter zodanig, dat de seksualiteit in beelden gebracht wordt, zonder 
met name genoemd te worden. (Als kinderen hierover vragen stellen is het zaak te ontdekken of het 
kind werkelijk een vraag heeft en zo ja, hoe die vraag dan echt luidt.)  

Omdat plant- dier- en menskunde vanuit de totaliteit, het grote samenhangende geheel, gebracht 
worden en er vele verhalen verteld worden, ontstaat voor het kind een open beeld van de menselijke 
verhoudingen. Dit beeld is veel rijker van inhoud dan een "technische" voorlichting, uit het grote 
verband gehaald, zou kunnen zijn. We vragen de ouders om het stukje "technische voorlichting" zelf 
ter hand te nemen als het kind daaraan toe is. 

 

Evaluatie en waarde van de effecten 

In hoeverre men de inspanningen op het gebied van gezond gedrag heeft bevorderd, is nauwelijks in 
objectieve normen uit te drukken. Het gaat er immers om kinderen te helpen en te stimuleren een bij 
hen zelf passende leefstijl te ontwikkelen. Kinderen kunnen in hun vorderingen niet met elkaar 
vergeleken worden. "Meten" van resultaten is hier niet aan de orde. 
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De ontwikkeling in het lichamelijk- en psychosociaal functioneren, kan in beeld komen door 
systematisch en doelgericht te observeren. De onderwijsgevende kan per kind een soort logboek 
bijhouden, waarin opvallende zaken worden genoteerd. 

Feitenkennis kan in de hoogste klassen via vele bekende en minder bekende methoden getoetst 
worden: 

van proefwerk tot (laten) maken van rollenspellen, tekeningen, (groeps-werkstukken, opstellen enz.) 

De ontwikkeling van waarden, normen en gevoelens, emotionele betrokkenheid e.d kan in beeld 
komen door observatie. 

Gedrag en vaardigheden kunnen eveneens worden geobserveerd. Bijv. via rollenspellen, spontane 
situaties, tekeningen, gesprekken. 

 

Een algemene informatieve, inzicht gevende rapportage zal te vinden zijn in het uitgebreide 
jaargetuigschrift, dat de kinderen elk jaar voor de zomervakantie ontvangen. 

Verder is er het regelmatige mondelinge contact met de ouders bij huisbezoek en ouderavonden. 

 

 
Kerndoelen Gezond gedrag 

Het onderwijs is erop gericht dat de leerlingen: 

een attitude ontwikkelen van waaruit een positieve waarde toegekend wordt aan gezond gedrag; 
bepaalde gewoonten vormen en zich leefregels eigen maken die bijdragen aan het behoud en de 
bevordering van de eigen gezondheid en die van de medemens; 

inzicht en kennis verwerven aangaande lichamelijke verzorging met betrekking tot voeding, beweging 
en rust, frisse lucht en hygiëne en aangaande gezondheidsrisico's van bepaalde gedragingen; 

 

- kunnen beseffen welke sociale, affectieve en mentale behoeften mensen hebben; 
- besef ontwikkelen t.a.v. het bestaan en de betekenis van ziekte, geestelijke of lichamelijk 

ontwikkelingsstoornissen en dood in het menselijk leven; 
- leren hoe hiermee in de huidige samenleving wordt omgegaan en welke hulp geboden wordt; 
- rekening kunnen houden met lichamelijke en geestelijke ongemakken en ontwikkelingsstoornissen 

van henzelf, medeleerlingen of anderen die zij eventueel ontmoeten; 
- hun kennis van veiligheidsrisico's en risico beperkende regels kunnen toepassen in speel- en 

werkgedrag in en om de school; 
- de betekenis kennen van een goede kwaliteit van het natuurlijk leefmilieu voor mens, dier en plant, 

met name de kwaliteit van bodem, water en lucht; 
- inzicht ontwikkelen in de onderlinge relatie tussen menselijk, dierlijk en plantaardig leven, 

waaronder het bestaan van mannelijke en vrouwelijke differentiatie; 
- weten dat mensen direct en indirect hun natuurlijk leefmilieu beïnvloeden: afval, 

consumptiepatroon, natuurbescherming. 
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Bevordering sociale redzaamheid 
Onder sociale redzaamheid is te verstaan het vermogen zelfstandig deel te nemen aan het leven in 
kleinere of grotere sociale verbanden, waaronder de maatschappij. Er zijn hierbij drie gebieden te 
onderscheiden: 

1 Een materieel gebied, n.l. dat van de cultuuradaptatie. Dit is het vertrouwd zijn met de 
hoedanigheden van de cultuur waarin men leeft en met de inrichting van de samenleving. In 
ruime zin behoort hiertoe het gehele onderwijs. Eén van de taken van het onderwijs is immers de 
leerlingen kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen om aan de cultuur en de 
samenleving te kunnen deelnemen. 

2 Een intermenselijk gebied, n.l. dat van de cultuursocialisatie. Dit is het gebied waarbij het 
aankomt op sociale vaardigheid en het in acht kunnen nemen van omgangsvormen, afspraken 
en regels. Het houdt onder meer in dat het individu zich vanuit een ontplooide eigen identiteit kan 
inleven in anderen en het anders geaarde kan respecteren en er mee kan omgaan. 

3 Een cultureel of geestelijk gebied, n.l. dat van cultuurinnovatie. Hierbij gaat het er om dat de 
mens uit innerlijke vrijheid en vanuit inzicht in de situatie een persoonlijke bijdrage kan leveren 
aan de ontwikkeling of vernieuwing van de samenleving en de cultuur, in grotere of kleinere 
verbanden. Zelfverwerkelijking en dienstbaar-zijn vallen hier samen. Hier wordt een 
opvoedingsdoel zichtbaar op een zeer lange termijn. Het gaat hier om persoonlijkheidsvorming 
en daarmee om de pedagogische opdracht van het onderwijs, een opdracht met een open eind, 
een opvoeding tot zelfopvoeding. Alle onderwijsinhouden en -producten als kennis, inzicht en 
vaardigheden zijn hierbij middel en geen doel op zichzelf. Zij scheppen voorwaarden, leveren 
materiaal en gereedschap. 

1. In zoverre het onderwijs een pedagogische opdracht vervult, is de interactie leerkracht/leerling 
van essentieel belang, evenals een goede samenwerking met de ouders als medeopvoeders. De 
opvoedingssituatie is existentieel, is een levende situatie. Het gaat hierbij om opvoedingskunst, 
die zich voltrekt in begenadigde momenten,  

2. waarbij imponderabilia wellicht de meeste invloed hebben. Productdoelen zijn hier niet te stellen. 
Opvoeders bereiden de bodem, scheppen situaties waarin de persoonlijkheid kan ontkiemen. De 
kiemkracht is gelegen in de persoonlijkheid zelf, komt van binnenuit. 

 

Het bevorderen van dit levende proces voltrekt zich op school langs de volgende lijnen: 

- Waarden, normen en kwaliteiten worden voorgeleefd en in beeld gebracht. De kleuter 
maakt zich deze eigen door nabootsing en meedoen. 

- In de onderbouw wordt meer gewerkt aan de differentiëring en verinnerlijking van het 
gevoelsleven, d.m.v. kunstzinnige vorming en d.m.v. beeldende verhalen, geleidelijk 
overgaand naar een meer begripsmatige behandeling. 

- Er wordt getracht elk vak, elke leerstof zo te brengen, dat er een innerlijk ontwikke-
lingsproces op gang gebracht wordt van beleving naar kennis, inzicht en vaardigheden. 

- In de bovenbouw ligt het accent op de vorming van een eigen oordeelsvermogen. Hiertoe 
worden begrippen en ideeën ontwikkeld, waarmee de leerlingen een instrument geboden 
wordt dat inzicht verschaft in de werkelijkheid van mens en wereld. 

 

Begripsomschrijving 

Onder sociale redzaamheid verstaan wij het vermogen zelfstandig deel te nemen aan het leven in 
een gemeenschap en in de maatschappij. 

 

Er zijn hierbij 3 gebieden te onderscheiden: 
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1. Een materieel gebied nl. cultuuradaptatie. Dit is het vertrouwd zijn met de inrichting van de 
moderne samenleving in economisch opzicht (als consument) en praktisch ruimtelijk (als 
verkeersdeelnemer.) 

2. Een intermenselijk gebied, nl. cultuursocialisatie. D.i. het vermogen tot sociale vaardigheid. Dit 
houdt in, dat het individu zich vanuit een ontplooide eigen identiteit kan inleven in anderen en het 
anders- geaarde kan accepteren en er mee omgaan. 

3. Een cultureel of geestelijk gebied, nl. cultuurinnovatie.   
- Hierbij gaat het erom, dat de mens uit innerlijke vrijheid en vanuit inzicht in de    
- situatie een persoonlijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling of   
- vernieuwing van samenleving en cultuur.  

 

Doelstelling (algemeen) 

Bevorderen van ontwikkeling van bovengenoemde vermogens op een wijze die rekening houdt met 
de specifieke geaardheid van de belevingswereld van het schoolkind. (of de bewustzijnsontwikkeling 
die bij deze leeftijd hoort.) 

 

Kerndoelen Sociale Redzaamheid 

Deze worden aangegeven voor de genoemde gebieden 1 en 2 (cultuuradaptatie en -socialisatie) 
toegespitst op: 

redzaamheid als consument, 

redzaamheid als verkeersdeelnemer, 

redzaamheid als deelnemer aan groepsprocessen. 

Het onderwijs op deze gebieden is erop gericht dat de leerlingen: 

- die kennis en vaardigheden ontwikkelen die het omgaan met geld mogelijk maken; 
- attitudes, kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen om verantwoord (veilig) aan het verkeer 

deel te kunnen nemen; 
- exemplarisch de herkomst, fabricage, het transport, de verzekering en het tot stand komen van de 

prijs van een product kennen (zie ook het vakgebied economische aardrijkskunde); 
- elementaire handelskennis kennen; 
- aandacht kunnen besteden aan het kwaliteitsaspect van voeding en voedingsmiddelen; 
- gestimuleerd worden met elkaar in interactie te komen en deel te nemen aan groepsprocessen; 
- in de groep zich (bijvoorbeeld door een rol in een toneelstuk of solospel op een muziekinstrument) 

kunnen profileren dan wel terughouden; 
- met eigen gevoelens en meningen en die van anderen kunnen omgaan; 
- uit de ervaringen die zij in concrete groepsprocessen opdoen lering kunnen trekken. 

 

Cultuuracclimatisatie 
Uitgangspunt:  

In ruime zin behoort hiertoe het gehele onderwijs. Eén van de doelstellingen van het onderwijs is 
namelijk het historisch gegroeide cultuurbezit van een samenleving over te dragen en tot eigendom 
van de leerling te maken.  

In beperkte zin gaat het om redzaamheid in het economische leven en in het verkeer of: 

a. Redzaamheid als consument. 
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b. Redzaamheid als verkeersdeelnemer. 

 

Redzaamheid als consument 

Concrete doelstelling: 

De kinderen op leeftijdsgebonden wijze wegwijs maken in het economisch leven. (Geldwezen, 
handel, productie). 

 

Leerinhouden en werkvormen: 

In de klassen 1 t/m 4 worden de vaardigheden geoefend, die het omgaan met geld mogelijk maken. 
(Zie rekenen.) 

In de 3de en 4de klas wordt het omgaan met geld in spelvorm geoefend, b.v. winkeltje spelen, 
bestellingen doen bij "winkeliers" en nota's schrijven (in spelvorm, als groepswerk). 

 

In de 5de klas wordt in de economische aardrijkskunde de herkomst, de fabricage, het transport, de 
verzekering en (het tot stand komen van)   één of meerdere producten exemplarisch behandeld. 
(Bijv. de weg "van schaap tot wollen trui", of de weg "van boom tot papier" enz.) 

 

In de 6de klas wordt een periode handelsrekenen gegeven. Wat in klas 5 behandeld is wordt 
herhaald en uitgebreid met handelscorrespondentie (zakelijke brieven). Verder komt aan de orde: 

- lenen, sparen en schenken van geld. 
- de begrippen koopgeld, leengeld, schenkgeld. 
- de begrippen kapitaal, rente / interest, waarbij de procentberekening wordt aangeleerd en 

geoefend aan praktijkvoorbeelden. 
- giraal geldverkeer. 
- buitenlandse valuta (omrekeningen). 
 

Werkvormen, (voorzover nog niet aangegeven): 

- Luisteren, schriftelijk werk, werkstukken, informatie-verzamelen, groepsprojecten, spreekbeurten, 
rollenspellen. 

 

Evaluatie / rapportage 

Aangezien alle lesstof betreffende het bovengenoemde in het periodeonderwijs gegeven wordt, 
bereidt men dagelijks de stof voor vanuit de evaluatie van- en terugblik op het voorafgaande 
lesgebeuren. 

Aan het eind van de periode overziet men het geheel. In de getuigschriften wordt het individuele 
resultaat beschreven. 

 
Verkeersonderwijs 
Concrete doelstelling: 
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Het ontwikkelen van vermogens en aanleren van kennis en attitude om verantwoord (veilig) aan het 
verkeer deel te nemen. 

Situaties op school, waarin dit gerealiseerd wordt: 

- In het bewegingsonderwijs, bijv. in de bewegingslessen en de spelen bij de gymnastiek. 
- Expliciet in het verkeersonderwijs. 
 

In het bewegingsonderwijs worden namelijk attitudes en vaardigheden ontwikkeld, die nodig zijn voor 
een verantwoorde deelname aan het verkeer, zoals: 

- het visueel en auditief waarnemen. 
- ruimtelijke oriëntatie. 
- beleving van de eigen lichaamscoördinatie. 
- snelle en zekere reactie op impulsen van buitenaf. 
- zelfbeheersing. 
- beleefdheid. 
 

Leerinhouden en werkvormen: 

Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij reële situaties, waarin de kinderen gemeenschappe-
lijk verkeerservaringen hebben. Dit vraagt om "open planning". 

 

Vanaf de kleuterklas worden dmv. wandelingen/uitstapjes basisvaardigheden in het verkeer 
geoefend : 

- het oversteken. 
- verlenen van voorrang. 
- verhouding snelverkeer / langzaam verkeer 
- veranderen van richting. 
- eerste oriëntatie in de verkeersregels en symbolen. 
 

Wanneer in de 4de klas per fiets excursies gemaakt worden in de woonplaats of omgeving vanuit de 
heemkundeperiode, komt het fietsgedrag aan de orde. 

Wegen en spoorlijnnet, openbaar vervoer kunnen ook in deze periode ter sprake komen of in aparte 
vaklessen worden uitgewerkt. 

 

In klas 5 worden verkeerslessen gegeven ter voorbereiding op het landelijk verkeersexamen. Dit 
verkeersonderwijs omvat: 

- uitbreiding van kennis van verkeersborden en verkeersregels, van: 
- beoordeling van verkeerssituaties 
- een gemeenschappelijk verkeersexamen. 
            

Dit alles kan in aparte lessen gebeuren of meer projectmatig, of n.a.v. een schoolreis of werkweek. 

 

Evaluatie 
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Op een ouderavond kan men met de ouders in gesprek komen over de effectuering van het 
verkeersonderwijs. Ook in het lerarencollege kan men ervaringen uitwisselen. 

 

Cultuur socialisatie 
Beginsituatie 

Omgang met anderen is impliciet in het schoolleven aanwezig, aangezien iedere leerling deel 
uitmaakt van een groep: de klas en de hele schoolgemeenschap. Kinderen treden spontaan met 
elkaar in interactie en er ontstaan daarbij groepsprocessen. 

Ook vanuit de lessituatie zelf zijn er talloze mogelijkheden om de kinderen tot interactie of 
samenwerking te laten komen. 

Een vrijeschool klas is een vrij constante groep door de jaren heen, een kleine "leefgemeenschap", 
waarin naast het individueel opnemen en verwerken van leerstof, veel gemeenschappelijk beleefd en 
gedaan wordt. 

 

Doelstelling en uitgangspunten 

De leraar tracht de groepsprocessen te verzorgen en te sturen, niet door expliciet "sociale redzaam-
heid" in een lespakket te onderrichten, maar door in de concrete situatie te handelen. 

 

Het gaat om het scheppen van een sociaal-pedagogisch klimaat, waarbij de kinderen zich veilig en 
geborgen voelen, zich durven te profileren en geleerd wordt elkaar te waarderen en te respecteren 
om het eigene van elkaar. 

Het is meer een kwestie van gewoonte dan van rationele bewustmaking. 

Door rekening te houden met de persoonlijke aanleg en mogelijkheden van de kinderen en dienover-
eenkomstig eisen te stellen, zal de leraar bevorderen dat de kinderen zelfvertrouwen hebben en zich 
optimaal kunnen ontplooien. 

Het zich inleven in anderen en het anders-geaarde kunnen accepteren behoort tot het gebied van de 
ethische opvoeding, het is een humaniseringsproces. 

Een ethische grondstemming loopt als een rode draad door de vertelstof en de diverse vakken heen. 

Bij de verhalen van de vertelstof, aardrijkskunde of geschiedenis wordt bijv. zó over mensen en 
volkeren verteld, dat men zich in hen kan inleven of verplaatsen. 

Negatieve discriminatiegevoelens krijgen daardoor geen voedingsbodem. 

Op ongewenst rolgedrag worden de kinderen zowel klassikaal als individueel aangesproken, hetzij 
direct, of indirect via "pedagogisch verhaal". (Zie bij "Bevordering gezond gedrag".) 

 

Schoolsituaties 

Er zijn in het schoolleven situaties die in het bijzonder sociaal vormend zijn, zoals: de school- en 
jaarfeesten, pauzes, gezamenlijk eten, verjaardagvieringen, schoolreisjes, excursies, werkweken, 
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samenzang, musiceren, reciteren, toneelspelen, gymnastiek, bewegingsspelen en praktische 
vorming (handvaardigheid, schooltuin). 

Bij deze activiteiten kan het individuele kind enerzijds gedragen worden door de groep, anderzijds 
zijn er ook mogelijkheden om zich binnen de groep te profileren. (Bijv. bij een rol in een toneelstuk of 
het solospel op een instrument.) 

Naarmate de kinderen ouder worden, worden de jaarfeesten steeds meer door henzelf voorbereid. 
Ook dit is een sociale activiteit, evenals bijv. het samen organiseren van een tentoonstelling over een 
thema uit het periodeonderwijs of met het gezamenlijk werken aan decors voor toneel. 

Het omgaan met de eigen gevoelens en meningen en die van anderen kan men vanaf de zesde klas 
bewuster ter hand nemen door bijv. aan te knopen bij de Romeinse geschiedenis en dan de retorica 
te beoefenen in een dispuut: de kinderen leren hierbij argumenten te formuleren, zowel vóór als 
tegen een bepaald standpunt en men laat daarbij ook de rollen omdraaien 

Cultuurinnovatie 
Beschrijving van doelstelling, uitgangspunten en weg.  

Als de mens op eigen kracht een eigen verhouding heeft tot de werkelijkheid, zijn eigen leven zin en 
betekenis kan geven, de motieven van zijn handelen in zichzelf vindt, dan is de opvoeding voltooid: 
de mens is dan een vrije individualiteit. Dit is een doel met een ver perspectief. 

Zonder zelfopvoeding, zelfscholing zal het niet bereikt worden. 

In de opvoeding wordt getracht het kind hiertoe op weg te helpen, op het spoor te zetten. Dit gebeurt 
in de existentiële opvoedingssituatie van de leraar tot deze leerling(en). Opvoeding is op deze wijze 
een kunst. 

Waarden, normen en kwaliteiten worden voorgeleefd en beleefbaar gemaakt. 

 

De kleuter maakt zich die eigen door nabootsing en meedoen. 

In de onderbouw wordt meer gewerkt aan de differentiëring en verinnerlijking van het zielenleven 
d.m.v. kunstzinnige vorming en d.m.v. beelden (metaforen) in verhaalvorm, geleidelijk overgaand 
naar een meer begripsmatige behandeling. 

Er wordt getracht elk vak, elke leerstof zo te brengen, dat het gevoelsleven er door verrijkt en verfijnd 
wordt; dat er interesse gewekt wordt voor de wereld. 

In de bovenbouw worden de begrippen en ideeën gevormd waarmee de leerlingen een instrument 
geboden wordt, dat inzicht geeft in de werkelijkheid, in de cultuur. 

 

Op deze wijze wordt  de(op)voedingsbodem bereid, waarin de mens als vrije individualiteit kan 
ontkiemen. 

 

Beoordeling, evaluatie en registratie 

In kontakten met ouders komt men tot een gezamenlijke beeldvorming. 

In collegiale gesprekken of in de Pedagogische Vergadering worden kinderen besproken (de 
"kinderbespreking") en hierbij kan de leerkracht zichzelf toetsen in de dialoog met de collega's. 
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Een korte karakteristiek komt in het jaarlijkse getuigschrift. 

De beoordeling gebeurt op grond van waarneming en terugblik. (zelfwaarneming) 

In de dagelijkse terugblik vormt de leraar zich o.a. een beeld van het sociale gebeuren. Een 
volgende dag kan eventueel bijgestuurd worden in een creatief pedagogisch proces. 

Zelfwaarneming en zelfopvoeding zijn noodzakelijk en behoren tot dit proces.  
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5. Aanvullingen Onderwijskundig Beleid 
 

De school onderschrijft de inhoud van het boek” Ik zie rond in de wereld” uitgegeven door de Bond 
van Vrije Scholen( sept. 2002  ISBN; 90-800739-9-7) waarin op uitgebreide wijze het leerplan en 
uitwerkingen van het leerplan zijn opgenomen. 

 

In dit hoofdstuk wordt per vak/vormingsgebied aangegeven, hoe we de bovenomschreven doelen 
willen realiseren.  

Achtereenvolgens geven we dit aan voor: 

v  Kleuterklassen 
v  Inrichting van de onderbouwklassen 
v  Instrumenteel-cursorische vakken:            taal, vreemde talen, rekenen. 
v  Leefomgeving;                 aardrijkskunde, geschiedenis,natuur, techniek. 
v  Beweging:                                    toneel, spraak, euritmie, gymnastiek. 
v  Handvaardigheid:     handenarbeid, handwerken, handschriftontwikkeling. 
v  Kunst:                                    beeldende expressie,vormtekenen, muziek. 
v  Levenskunst:                               verhalen, jaarfeesten, godsdienstlessen. 

 

 

De kleuterklassen.  

De kleuterklassen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen: 4, 5 en 6 jarigen; de kinderen blijven hun 
gehele kleutertijd bij dezelfde kleuterleidster. In deze kleuterperiode staan centraal: 

-  Het ritme van de dag, de week, het jaar. 

-  De nabootsing van de arbeid van de volwassenen, waaraan het kind zich kan      ontwikkelen. 

-  Het fantasievolle spel van de kleuters. 

-  De ontwikkeling van de verwondering en de eerbied voor de wereld om het kind heen. 

-  Het sociale gebeuren in de kleuterklas. 

Zo is de maaltijd die in de kleuterklassen wordt bereid en genuttigd een wezenlijk onderdeel van de 
sociale vorming op de kleuterschool. Het eten is een gezamenlijke activiteit waaraan alle kleuters 
deelnemen. 

-  De leidster spreekt en vertelt een rijke taal waarbij op een vanzelfsprekende manier woorden en 
zegswijzen gebruikt worden waarmee de kinderen hun woordenschat kunnen uitbreiden.  

-  Zij richt het lokaal ook zo in, dat een uitdagende en leerrijke omgeving ontstaat; de kinderen doen 
in hun spel veel ervaringen op ten behoeve van het latere reken- en taalonderwijs.  

 
De inrichting van de onderbouwklassen. 

Iedere klas in de onderbouw heeft een vaste leerkracht, die de kinderen van de eerste tot en met de 
zesde begeleidt. Door deze jarenlange verbinding is de leerkracht in de gelegenheid de leerlingen 
goed te leren kennen en ze optimaal te begeleiden. De leerstof wordt klassikaal aangeboden, op een 
zodanige manier, dat ieder kind er naar eigen wijze een verbinding mee kan aangaan. 
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De klassenleerkracht verzorgt in de klas het 'periode-onderwijs' gedurende de eerste twee 
ochtenduren. In blokken van ongeveer vier weken komt een bepaald vak elke dag intensief aan de 
orde.  

Na de ochtendpauze krijgen de kinderen vaklessen van hun klassenleerkracht, een andere 
klassenleerkracht of een vakleerkracht (handwerken, euritmie). 

 

 

De instrumenteel-cursorische vakken. 

Rekenen/wiskunde. 

In het rekenonderwijs wordt veel aandacht besteed aan: 
- de kwaliteit en ritmiek  van de getallen 
- de beheersing van het hoofdrekenen 
- het handelend rekenen 
- de ambachtelijke en de creatieve kant van het rekenen 
- goede  beheersing van de basisvaardigheden; 
- de meetkunde, met de nadruk op exactheid en schoonheid van de vormen.  
Het rekenen is in diverse andere vakken terug te vinden: in het vormtekenen, de muziek, in de 
aardrijkskunde en de geschiedenis; daar is het vooral toepassingsgericht.  

  

Nederlandse taal. 

Met de term: taalgebruiksonderwijs geven wij aan, waar het in het taalonderwijs werkelijk om gaat: 
taal is een middel om tot voorstellingen te komen in jezelf en de ander. We geven taalonderwijs om 
die natuurlijke ontwikkeling in ieder kind te ondersteunen en in vrijheid tot bloei te laten komen.  

Dit krijgt vorm en inhoud door: 

- het creëren van taalgebruikssituaties op school; 
- het leggen van zichtbare relaties tussen de domeinen schrijven en lezen en spreken en luisteren; 
- het inzetten van taalbeschouwing als procesbegeleiding van taalgebruik en taalverzorging; 
- het creëren van onderwijs in ondersteunende vaardigheden; 
- het kiezen van contexten voor taalgebruikssituaties met aandacht voor de dagelijkse en culturele 

leefomgeving van de kinderen. 
- Daarnaast worden spelling en grammatica apart geoefend.  
- Voor het lezen zijn diverse klassikaal aangeschafte boeken beschikbaar, die qua inhoud passen 

bij de uitgangspunten van onze school en de vereiste AVI-niveaus hebben. Ook boeken uit de 
series Zoeklicht en Wenteltrap zijn aanwezig.  

 

Vreemde talen. 

De talen Engels, Frans en Duits worden in de verschillende onderbouwklassen gegeven in 
vaklessen. De volgende activiteiten komen aan de orde. 

- Het leren van gedichten, versjes, liederen, waarin de kinderen de vreemde taal leren spreken en 
begrijpen.  

- Het lezen van eenvoudige teksten, die naderhand globaal naverteld worden. 
- Woorden en uitdrukkingen die in het dagelijks leven gangbaar zijn. 
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- Het opbouwen van een basale woordenschat. 
- De eerste beginselen van de grammatica en de spelling. 
 

De leefomgeving 

In de kleuter- en lagere klassen worden de verschillende vakken uit dit deel van het curriculum niet of 
nauwelijks afzonderlijk benoemd; het zit vooral in de beleving van de kinderen, waar de leraar actief op 
inspeelt of situaties creëert,  waaraan de kinderen dit kunnen ontdekken.  
Vanaf klas 3 komen deze vakken in de periodetijd  aan de orde. Waar enigszins mogelijk worden de inhouden 
van de verschillende vakken met elkaar in verband gebracht, zodat de kinderen de samenhangen leren zien.  
De kinderen verwerken dit alles op een eigen of meer geleide manier in hun periodeschriften middels 
verschillende werkvormen: schrijven, gedichten, tekeningen, schilderingen, toneelstukjes.  
 
Aardrijkskunde. 
- De kinderen leren zich oriënteren op de eigen omgeving. Specifieke eigenschappen van stad en streek 

komen aan de orde. Ook vanuit voor de kinderen historisch bekende ijkpunten kan de omgeving verkend 
worden, zowel in demografisch, topografisch als in cartografisch opzicht.  

- Oorzakelijke verbanden komen aan de orde: wonen – werken – verkeer – industrie – natuur – geologisch. 
De leraar ontwerpt het periodeonderwijs zodanig, dat de kinderen ook vanuit die aspecten naar streek en 
land leren kijken.  

 
Geschiedenis. 
- De leraar geeft de kinderen een blik op het tijdsverloop en kijkt samen met de  

kinderen terug in het eigen verleden en dat van de ouders en grootouders. 
- De verbinding wordt gelegd tussen ruimte en tijd aan de hand van de geschiedenis  

Nederland.  
- De leraar voert de leerlingen binnen in de ontwikkelingsgeschiedenis langs de lijn van de voor onze 

cultuur bepalende cultuurtijdperken.  
- Belangrijk is, dat de leerlingen zich Perziër, Egyptenaar of Griek hebben kunnen voelen. De verhalen uit 

die tijden spelen daarin een belangrijke rol. In het oog springende kenmerken van die culturen leren de 
leerlingen: piramides, tempels, religie, zeden en gewoonten.  

 
Natuur en techniek. 
- In de verschillende verhalen spelen elementen uit planten,-  dieren- en minerale  
      wereld  een grote rol; dat geldt eveneens voor zon, maan, sterren en  seizoenen. 
- De leraar laat de leerlingen beleven, hoe natuur en landschap veranderen als de mens zijn cultuur 

ontplooit.  
- De leraar probeert bij de kinderen eerbied te wekken voor de schepping en het milieu. 
- De leraar kiest een aantal diergroepen uit die ten aanzien van de menselijke ontwikkeling exemplarisch 

zijn.  
- De leraar laat de leerlingen ervaren, hoe de aarde bedekt is met een diversiteit aan plantenleven.   
- De leraar laat de kinderen ontdekkingen doen in de wereld van de natuurkunde door middel van 

waarneming - beschrijving – conclusies trekken. 
 
Beweging 
 
Toneel. 
- De  kinderen maken zelf kleine toneelstukken en laten die aan elkaar zien.  
- De leraar studeert met zijn klas een groot stuk in, gecombineerd met muziek en/of het maken van decors 

en rekwisieten.   
- De leraar laat de kinderen beleven, hoe het staan in de ruimte werkt bij het toneelspel. 
- De leraar gebruikt het toneelspel als pedagogisch middel; hij kijkt, wat een kind kan ontwikkelen aan een 

bepaalde rol. 
- Het proces kan belangrijker zijn dan het product! 
 
Spraak. 
-  De leraar reciteert met de leerlingen teksten, zowel individueel als klassikaal.     
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   Gebaren kunnen dit ondersteunen.  De leraar besteedt veel aandacht aan gevarieerd  

   spreken en goede articulatie, tempo en volume.  

- De leerlingen leren verschillende ritmen herkennen als jambe, trochee, anapest.  
   

 

Euritmie. 

- De leerlingen kunnen zich verbinden met de beeldentaal van een verhaal en herkennen uit de gebaren of 
beweging de karakters. 

- De euritmist oefent deze vaardigheden met de leerlingen vanuit beeldende motieven. 
- De leerlingen leren deze gebaren en bewegingen zelfstandig uit te voeren.  
 
Gymnastiek en spel. 
- De kleuterjuf/leraar oefent met de kinderen kring- en gebarenspelen.  
- De kinderen oefenen het hinkelen, schommelen, klauteren, klimmen, touwtjespringen en het lopen op de 

evenwichtsbalk.   
- In de gymzaal oefenen de kinderen op en met de verschillende toestellen. 
- Tijdens de teamsporten leren de kinderen strategische aspecten in te zetten. 
- De leerlingen kunnen een sportevenement organiseren. 
 
Handvaardigheid. 
 
Handenarbeid en handwerken. 
- De kinderen leren verschillende gereedschappen gebruiken voor het werken met materialen als hout, 

papier, karton, bijenwas, klei en textiel.   
- De kinderen werken met natuurlijke materialen en worden ook geïnformeerd over  de herkomst van deze 

materialen.  
- De kinderen leren met behulp van verschillende technieken functionele gebruiksvoorwerpen maken. 

Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een smaakvolle vormgeving en zorgvuldige uitvoering. 
- Naar aanleiding van verhalen en jaarfeesten maken de werkstukken vanuit de eigen fantasie. 
 
Handschrift.  
- Vanuit  ritmische bewegingen en oefeningen worden de grondvormen van het lopend schrift aangeleerd. 
- De leraar besteedt veel aandacht aan de juiste zithouding en een goede pengreep. 
- Indien nodig blijft de leraar op diverse manieren met de kinderen oefenen. 
- De leerling leert het eigen handschrift en eventuele sierschriften ook illustratief gebruiken met name in de 

periodeschriften.  
- De leerling leert actief meedenken over vormgeving en kleurgebruik. 
 
Kunst 
Het kunstzinnig kunnen verwerken van de leerstof neemt een belangrijke plaats in in ons onderwijs. Om dat te 
kunnen, is het noodzakelijk, dat de techniek geleerd wordt, alvorens die kan worden toegepast in bijvoorbeeld 
andere vakken.  
 
Beeldende expressie: tekenen en schilderen 
- De kinderen ontdekken hoe ze met verschillende materialen zoals kleurkrijtjes, kleurpotloden en verf 

kunnen werken. 
- De leraar stimuleert de eigen beleving in het werken met deze materialen. 
- De leraar zorgt ervoor, dat de kinderen het werk van elkaar zien en wijst op het gebruik van de 

verschillende  technieken.  
- De kinderen kunnen exact tekenen naar aanleiding van een opdracht uit een  plant- of 

aardrijkskundeperiode.  
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Bijlage 2 
Zorgstructuur Rudolf Steiner Educare 
 
In dit plan wordt de zorgstructuur van de Rudolf Steiner Educare beschreven in 14 stappen. 

  Het is een stappenplan gericht op de hulpvraag van het kind en afgestemd op het    
  vastgestelde ondersteuningsplan Passend Onderwijs 2015-2019 binnen het 
  Samenwerkingsverband Noord-Limburg.  

 

            Niveaus van ondersteuning op de Rudolf Steiner Educare 
Wij gaan uit van de volgende 5 ondersteuningsniveaus: 
 

  Basisondersteuning:     
                       Niveau 1:  De normale zorg van de leerkracht in de klas. 
                                         Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van  
                                         leerkracht 
                       Niveau 2 :  De extra zorg van de leerkracht met interne ondersteuning 
 
  Lichte ondersteuning:   
                       Niveau 3 :  Specialistische zorg binnen de school 
                                          (inclusief eventuele extra ondersteuningsmiddelen  
                                            /expertise op de eigen school en/of in combinatie met  
                                          andere scholen: “arrangementen”) 
                        Niveau 4:   Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs  
 
   Zware ondersteuning: 
                         Niveau 5 :  Plaatsing in het Speciaal Onderwijs 

 
 

          Stappenplan   

 Basisondersteuning 
                         niveau 1:  De normale zorg van de leerkracht in de klas   
                                           Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording  
                                           leerkracht   
 
                                           Hoe kan ik als leerkracht het onderwijs verzorgen    
                                           binnen mijn klas? 

 
stap 1: Onderwijs bieden vanuit: 
 
•   De antroposofische menskundige visie van Rudolf Steiner 
 
stap 2: De ontwikkeling van de leerlingen volgen 
•   Waarnemen, studeren, mediteren, handelen 
•   Volglijn: digitaal leerlingvolgsysteem a.d.h.v. leerstofaanbod  
•   Cito LOVS 
•   Dossiervorming (gespreksformulieren, toetsoverzichten, groepsoverzichten,  
            periode-evaluaties) 
 
stap 3: Signaleren risicoleerlingen 
• Uitval bij Volglijn = digitaal leerlingvolgsysteem (1 en 2 leerlingen) 
• Uitval bij de Cito toetsen (D en E leerlingen) 
• Leervoorwaardenonderzoek kleuters 
• Tweede klas onderzoek 
• Eigen waarneming 
• Leerkrachten, vakleerkrachten, ouders, medeleerlingen 
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stap 4: Klassenbespreking binnen het zorgteam, 2x per jaar 
• Alle leerlingen worden met de leerkracht(en) besproken binnen het zorgteam  
          (schoolleider SL en IB-er(s)) 
• De leerkracht heeft:  
           -  een groepsoverzicht (overzicht handelingsgericht werken Volglijn opgesteld 
               door IB-er) 
           -  vanaf medio klas 2 overzichten van het Cito LOVS, uitgewerkt door IB-ers 
• Globale analyse 
• Bespreken van eventuele vervolgstappen.  
          Leerling ontwikkelt zich:   
  A. voldoende tot goed = Volglijn niveau 3 en 4 en Cito LOVS A,B en C 
                                       = zorgniveau 1: geen vervolgstappen nodig. 
  
  B. matig tot onvoldoende = Volglijn niveau 1 en 2  en Cito LOVS D en E 
                                                    = zorgniveau 1 maar vraagt om vervolgstappen. 
 
          C. bij herhaling matig tot onvoldoende = Volglijn niveau 1, Cito LOVS D en E 
                                                             = zorgniveau 2 en vraagt om vervolgstappen. 
• IB-er stelt een klassenhandelingsplan op in Volglijn 
• IB-er zorgt voor kopie groepsoverzicht handelingsgericht werken en  
          klashandelingsplan in paarse klassenmap 
 
stap 5: Invullen van een klassenaanpak voor een leerling of groepje leerlingen 
•  Aan de hand van de gegeven leerstof wordt gekeken of de meetbare doelen  
           beheerst worden. Wanneer dit niet het  geval is komt de leerling in een  
           volgende periode terug in een klassenaanpak. Hierin beschrijft de leerkracht  
           hoe de leerling de stof extra aangeboden krijgt. (zie uitleg klassenaanpak) 
 
stap 6: Uitvoeren van de klassenaanpak               
•   In de vastgestelde periode voert de leerkracht de extra handelingen zoals  
            beschreven in de klassenaanpak uit. 
•   Aan het einde van deze periode wordt bepaald of de doelen nu behaald zijn. 
•   Indien dit niet het geval is bepaalt de leerkracht of herhaling binnen een  
            klassenaanpak of een (groeps-) handelingsplan nodig is. (zie stappenplan  
            (groeps)handelingsplan) 

 
stap 7: Opstellen van een handelingsplan               
•  Bij een hulpvraag buiten de klassenaanpak stelt de leerkracht in Volglijn een  
           (groeps)handelingsplan op. (zie stappenplan (groeps)handelingsplan) 
•  De leerkracht meldt IB-er dat een handelingsplan opgesteld is.  
•  De IB-er bekijkt het handelingsplan (SMART ingevuld?) 
 
stap 8: Uitvoeren van het handelingsplan           
• Gedurende de vastgestelde periode wordt het (groeps)handelingsplan  
           uitgevoerd  
• De leerkracht draagt zorg voor het invullen van het handelingsplan in Volglijn 
         
 
stap 9: Vervolg  
• De leerkracht bepaalt de vervolgstappen (eventueel samen met IB-er) 
• Mogelijke vervolgstappenplan: 
           A. handelen heeft voldoende of goed effect gehad: ga terug naar niveau 1  
           B. handelen heeft onvoldoende, geen of nauwelijks effect gehad:  
 probeer een andere aanpak binnen niveau 2 : herhaal stap 7 t/m 9 

    • Er is sprake van handelingsverlegenheid: ga naar lichte ondersteuning: niveau  
                       3 stap 10  
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Basisondersteuning 
                   niveau 2 :  De extra zorg van de leerkracht in de klas, met interne  
                                      ondersteuning  
 
                                       Hoe kan ik als leerkracht extra zorg bieden binnen mijn  
                                      klas? 
                                        
De leerkracht doet een beroep op het zorgteam binnen de school (schoolleider, intern begeleiders, remedial 
teacher, onderwijsassistent) en brengt de ouders op de hoogte van de extra zorg.   
 
stap 7: Opstellen van een handelingsplan               
• Bij een hulpvraag buiten de klassenaanpak stelt de leerkracht eventueel  
          samen met de IB-er in Volglijn een (groeps)handelingsplan op  
          (zie stappenplan (groeps)handelingsplan) 
• De leerkracht meldt de IB-er dat een handelingsplan opgesteld is.  
• De IB-er bekijkt het handelingsplan (SMART ingevuld?) 
 
stap 8: Uitvoeren van het handelingsplan           
• Gedurende de vastgestelde periode wordt het (groeps)handelingsplan  
          uitgevoerd  

                 • De leerkracht draagt zorg voor het compleet invullen  van het handelingsplan  
                       in Volglijn 

   • De leerkracht print het handelingsplan uit en stopt het in een witte snelhechter  
             in het archief 

 
stap 9:  Vervolg  
• De leerkracht bepaalt de vervolgstappen (in samenspraak met IB-er) 
• Mogelijke vervolgstappenplan: 
            A. handelen heeft voldoende of goed effect: ga terug naar niveau 1  
            B. handelen heeft onvoldoende, geen of nauwelijks effect:  
       probeer een andere aanpak binnen niveau 2 : herhaal stap 7 t/m 9  
• Indien sprake is van langdurige extra zorg wordt vanaf klas 4 een  
          Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld in Volglijn. De IB-er verzorgt dit,  
          samen met de leerkracht. (zie stap 12) 
               
             
 
Lichte ondersteuning: 

                       niveau 3: Specialistische zorg binnen de school 

 

                                        Op welke zorg, binnen mijn school, kan ik een beroep   

                                        doen om tot verder handelen te komen? 

                                          (inclusief eventuele extra ondersteuningsmiddelen 
                                           /expertise op de eigen school en/of in combinatie met 
                                           andere scholen: “arrangementen”) 
  

          School blijft in handelingsverlegenheid of heeft nadere expertise nodig.  
De begeleidingsdienst voor vrijescholen kan ingeschakeld worden. School draagt hiervoor verantwoordelijkheid. 
Ook kan ouders gevraagd worden externe instanties die werken vanuit dezelfde visie als school in te schakelen, 
zoals antroposofisch arts, schoolarts of therapeut. Ouders dragen hiervoor verantwoordelijkheid.  
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          stap 10:  Bespreken van de hulpvraag van het kind met de intern begeleider (IB-er)                                                  

            en/of zorgteam                         

•  De balans wordt opgemaakt en de vraagstelling verhelderd. 

o Blijkt dat er stappen niet gezet zijn waardoor de aanpak stagneerde    dan worden deze alsnog 
opgepakt. 

• Tijdens de bespreking wordt bepaald of verder onderzoek dan wel bespreking  

            nodig is; zoals 

            o Nader (diagnostisch) onderzoek door Remedial Teacher (RT-er), IB-er,  

                      leerkracht 

            o Observatie van de leerling 

            o Gesprek met ouders 

            o Inbreng in de Kinderbespreking in het lerarencollege, door leerkracht,  

                     in samenspraak met de ouders 

            o       Inbreng in het Zorgteam.  Ouders worden op de hoogte gesteld  

                     door de leerkracht  

  
                 Stap 11:   Opstellen van een nieuw handelingsplan, zie stap 7 t/m 9,   

                                  bij langdurige extra zorg nu naar stap 12 

 

    Stap 12:   Opstellen van een onderwijsperspectief (OPP)  
                     Indien sprake is van langdurige extra zorg en/of extra ondersteuning  
                     vanuit het samenwerkingsverband wordt een ontwikkelingsperspectief 
                     (OPP) opgesteld in Volglijn. De IB-er verzorgt dit, samen met de  
                     leerkracht. Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht. 

o Het OPP wordt tenminste 1x per jaar met de ouders besproken door de leerkracht(en) samen 
met IB-er 

o De IB-er werkt twee maal per jaar in Volglijn het OPP bij,  in  samenspraak met de leerkracht. 
 

             Welke mogelijkheden zijn er extern die ik kan inschakelen ter  
              ondersteuning van de zorg 

• Aanvragen psycho-diagnostisch onderzoek bij Begeleidingsdienst voor vrijescholen, (BVS) stap 
13 

• Aanvragen onderzoek bij externe instantie    
• Specifiek diagnostisch onderzoek  
• Bij vermoeden van dyslexie de speciale formulieren voor leerkracht en ouders invullen Bij 

leerlingen die eventueel in aanmerking komen voor dyslexiebehandeling (ernstige 
enkelvoudige dyslexie) loopt de aanvraag via de verzekering van de ouders via de 
Gemeente. 
 
 

   Stap 13: Aanvragen van een psycho-diagnostisch onderzoek bij BVS 

1. Verzamelen van gegevens en (eventueel digitaal) invullen van aanvraa 

o De formulieren voor leerkracht en ouders invullen  
o De aanvraag mag niet mee naar huis genomen worden en ook niet gekopieerd worden 

voor de ouders. 
o De leerkracht zorgt voor een kopie in het archief van de leerling. De ouders mogen dit 

archief inzien. 
o De IB-er neemt de gehele aanvraag door, ondertekent deze en stuurt hem op. 
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o Binnen twee weken krijgt de school schriftelijk een administratienummer toegekend. De IB-
er neemt deze op in zijn administratie. 

o Binnen 4 weken neemt de schoolpsychologe contact op om een afspraak te maken voor 
het onderzoek.  

o Meteen na het onderzoek vindt er een gesprek plaats met de schoolpsychologe, de ouders 
van de leerling, de leerkracht(en) en de IB-er. 

o De leerkracht neemt contact op met de ouders om de afspraak te maken. Het gesprek 
duurt ongeveer 1 uur en zal direct na schooltijd plaatsvinden. Het is zéér wenselijk dat 
beide ouders aanwezig zijn 
 

              2. Het onderzoek 

o De dag van het onderzoek begint de schoolpsycholoog met een korte observatie van het kind in 
de klas. 

o Dan wordt bij de leerling, individueel, het onderzoek afgenomen, in een aparte ruimte. Het 
onderzoek kan de gehele dag in beslag nemen. De leerling doet wel met de pauzes van de klas 
mee. 

o De IB-er verzorgt de werkplek voor de schoolpsychologe. 
o Meteen na het onderzoek vindt er een gesprek plaats met de schoolpsychologe, de ouders van 

de leerling, de leerkracht(en) en de IB-er. 
o Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. 
o Tijdens het gesprek maken de leerkracht en de intern begeleider ieder eigen aantekeningen. Na 

enkele weken zal het verslag van de schoolpsychologe per post op school aankomen t.a.v. de IB-
er. 

o De IB-er geeft de leerkracht twee kopieën; één voor het archief en één voor de leerkracht zelf. 
o De ouders krijgen via de Begeleidingsdienst het verslag thuisgestuurd.. 
o De leerkracht bespreekt met de IB-er eventuele verdere stappen, intern of extern. 
o De leerkracht stelt de ouders op de hoogte van eventuele verdere stappen 

 
Stap 14: aanvragen van een onderzoek bij een externe instantie 

   De leerkracht en IB-er schakelen een externe instantie in om: 
o De hulpvraag of het beeld van het kind duidelijk te krijgen. 
o Een diagnose te stellen. 
o Een extern behandelplan te starten. 
o De zorg breder te maken dan alleen binnen de school 

 
                   Mogelijke onderzoekcentra 

o Kindertherapeuticum: antroposofisch instelling www.kindertherapeuticum.nl  
o Mutsaersstichting: gedragsstoornissen, leerstoornissen www.mutsaersstichting.nl  
o Audiologisch centrum: gehoor –taalontwikkelingsproblemen.  
o Bureau Jeugdzorg: opvoedkundige problemen www.bjzlimburg.nl  
o Specialist: bijv. kinderarts, neuroloog, revalidatiearts, e.d. 

 
 

 De leerkracht bepaalt samen met het zorgteam welke externe instantie het            beste voldoet.  

o De leerkracht voert een oudergesprek over de te nemen stappen en de 
bedoeling van het traject.  

o De leerkracht geeft de vraag van school, liefst schriftelijk, aan de ouders mee. 
De ouders zijn in dit proces verantwoordelijk. Zij doen de aanvraag en dragen 
ook de kosten. Verzekeringspolissen zijn hier verschillend in. Dit moeten ouders 
zelf nakijken. 

o Bij verslagbesprekingen is het wenselijk als leerkracht erbij te zijn. Dit om de 
juiste vragen te stellen en de informatie mee te nemen. Uiteraard met 
toestemming van de ouders. 

o De leerkracht past zo nodig de handelingsplannen aan en bespreekt eventuele verdere 
stappen met de IB-er. 

o De IB-er past indien nodig het OPP aan 
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             Niveau 4: Speciaal Basis Onderwijs (SBO) 

                              (tijdelijke) plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs 

   

Voor plaatsing in het SBO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

Het is wettelijk verplicht dat een orthopedagoog een positief advies geeft en dat ouders en/of de 
scholen ook instemming vragen aan een externe deskundige. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag 
kan gekeken worden wie deze instemming kan geven (bijv. een jeugdpsycholoog,  een arts, 
revalidatiearts of schoolmaatschappelijk werker).                       

Een besluit over de noodzaak voor plaatsing in SBO en SO wordt genomen door een commissie in een 
interdisciplinair overleg van inhoudsdeskundigen. Zie vastgesteld ondersteuningsplan Noord-Limburg 
2015-2019. 

 

              Zware ondersteuning:  

                              Niveau 5:  Plaatsing in het Speciaal Onderwijs 

Adviezen, PAB, AB, begeleidingsdienst, kindertherapeuticum en/of andere externe deskundigen 
hebben niet het gewenste effect opgeleverd. Er volgt overleg met de bovenschoolse ondersteunings 
coördinator Passend Onderwijs.  

Voor plaatsing in het SO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

Een besluit over de noodzaak voor plaatsing in SBO en SO wordt genomen door een commissie in een 
interdisciplinair overleg van inhoudsdeskundigen. Zie vastgesteld ondersteuningsplan Noord-Limburg 
2015-2019. 

 

Kwaliteitszorg met betrekking tot zorgverbreding 

Rudolf Steiner Educare heeft een zorgteam bestaande uit de schoolleider, intern begeleiders en remedial teacher. Het 
zorgteam staat borg voor de kwaliteitszorg met betrekking tot de zorgverbreding. Zij gebruikt hiervoor de volgende 
instrumenten en aandachtsgebieden: 

 

IB overlegmomenten 

Op gezette tijden nemen we deel aan de IB overlegmomenten vanuit de vrijeschool, zowel regionaal als op 
stichtingssniveau.  

 

Landelijke Begeleidingsdienst 

Voor schoolondersteuning wordt een beroep gedaan op de landelijke Begeleidingsdienst voor vrijescholen ( BVS 
schooladvies) die werkt vanuit dezelfde visie als de school. 

 

Bovenschools zorgcoördinator (BOC) 

Sinds schooljaar 2013-2014 kan school een beroep doen op de bovenschools zorgcoördinator (BOC) vanuit het 
samenwerkingsverband primair onderwijs Noord Limburg. 
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De klassenbesprekingen 

Halfjaarlijks, na het Cito-LOVS toetsmoment worden in het zorgteam met de klassenleerkracht(en) klas én alle 
individuele leerlingen besproken. Dit om zicht te krijgen op de individuele ontwikkeling en de onderwijsbehoefte van 
elke leerling. Voor de bespreking worden zowel de toetsgegevens vanuit het leerlingvolgsysteem (Volglijn) als ook 
de Cito LOVS toetsen (vanaf klas 2) gebruikt. Daarnaast wordt de leerkracht gereflecteerd op zijn gedrag ten aanzien 
van de vraag van de kinderen. Hieruit volgen de individuele handelingsplannen, therapie-adviezen, groepsplannen 
en een plan van aanpak voor de klas. We evalueren daarbij altijd het vorige plan van aanpak. Wij ervaren deze 
besprekingen als een spil in onze professionalisering wat betreft de zorg. Het zorgteam analyseert de opbrengsten 
vanuit deze klassenbesprekingen en maakt van hieruit trendanalyses. Vervolgens worden speerpunten uitgezet voor 
verbetering van de onderwijskwaliteit.  

 

Kinderbesprekingen 

De kinderbespreking is vanouds bekend op de vrijeschool. In deze menskundige verdieping wordt getracht het wezen 
van het kind te zoeken. Elke week wordt er door het lerarencollege een kinderbespreking gehouden. Aan de ouders 
wordt van te voren toestemming gevraagd. Dan wordt hen gevraagd een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling 
van het kind te geven. Alle waarnemingen en gegevens over het kind worden naast elkaar gelegd om tot een 
totaalbeeld van het kind te komen. Om het kind in zijn ontwikkeling verder te helpen worden er pedagogische, 
didactische of andere maatregelen en adviezen besproken. In de regel wordt er drie weken lang over hetzelfde kind 
gesproken. De ouders worden vooraf bevraagd en  achteraf geïnformeerd over de uitkomst van deze 
kinderbespreking. Het is zeer leerzaam om met de oudere en jongere collega’s deze besprekingen te houden. De 
oudere geven vaker overzichten en inhouden terwijl de jongere verfrissende vragen stellen welke nieuwe wegen en 
inzichten naar voren brengen. Vaak merken wij dat tijdens deze besprekingen en het vergaderen rondom één kind 
er al iets gebeurt in het gedrag van het kind of de vraag van de leerkracht. 

Hoogbegaafdheid 

Bij hoogbegaafde kinderen streeft de Rudolf Steiner Educare naar een gevarieerd aanbod over de gehele leerstof. 
We bewerkstelligen dit door een verrijkend aanbod gericht op zowel cognitief, kunstzinnig, als praktisch werken. Het 
gaat hierbij niet om meer van hetzelfde, maar om wezenlijk andere opdrachten.  Explorerende opdrachten worden 
daarbij ingezet om de eigen inbreng te stimuleren. Naast de intellectuele vermogens wordt hierbij ook een beroep 
gedaan op het handelen, het belevingsaspect, de sociaal emotionele ontwikkeling en de zelfstandigheid. Dit om een 
zo optimaal mogelijke harmonische ontwikkeling te verzorgen. In schooljaar 2015-2016 gaan we als college een 
opleiding volgen tot specialist in Hoogbegaafdheid en gedrag. 

 

Extra zorg kleuters 

Kleuters met een verlengd kleuterjaar (kleuters die vóór 1 oktober zes jaar worden) starten het nieuwe schooljaar 
met een handelingsplan. Dit wordt door de kleuterjuf in samenspraak met de IB-er opgesteld in Volglijn. De plannen 
voor het handelen in het verlengde kleuterjaar worden regelmatig met de ouder(s) besproken en geëvalueerd door 
de kleuterjuf en IB-er.  

 

Ontwikkelingsperspectief (OPP) zorg leerling 

Door de intern begeleiders wordt een OPP in Volglijn opgesteld voor: Leerlingen vanaf klas 4 die: aan het einde van 
klas 6 zullen uitstromen op het niveau van klas 5 of lager die extra ondersteuning krijgen vanuit het 
samenwerkingsverband (lichte ondersteuning: niveau 3)  

In het OPP beschrijft de school het uitstroomperspectief (uitstroomniveau na klas 6), de tussendoelen die een 
leerling kan halen en de activiteiten die daartoe worden ingezet. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht het 
onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de leerling en laat zien waar de school samen met de leerling naar toe 
werkt als vervolgonderwijs.  

Het OPP wordt tenminste een keer per jaar met de ouder(s) besproken door de leerkracht(en), intern begeleider en 
indien van toepassing met de ambulant begeleider. 
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Leerlingvolgsysteem, Volglijn 

Om de ontwikkeling van het kind door de school zo goed mogelijk te volgen, hanteert de school het 
Leerlingvolgsysteem, Volglijn. Dit leerlingvolgsysteem is van de begeleidingsdienst en door de leerkrachten in de 
loop der jaren schooleigen gemaakt. Het systeem functioneert goed maar is nog steeds in ontwikkeling. Zie project. 
1.7Leerlingvolgsysteem 

Tijdens de kleuterjaren wordt het verloop van de motorische-, sociale-, emotionele- en denkontwikkeling genoteerd 
in het kleutervolgsysteem. Hierdoor wordt o.a. zicht verkregen op de schoolrijpheid en ook op eventueel te 
verwachten problemen. In klas 1 t/m 6 volgen de leerkrachten de taal- en rekendoelen. 

Leerlingvolgsysteem klas 1 en klas 2. Tot medio klas 2 worden er nog geen cito-toetsen afgenomen. Dit is een 
schoolafspraak.  

De vorderingen voor taal en rekenen adhv de leerdoelen worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem dat steeds in 
verdere ontwikkeling is.  In de klassenbesprekingen bespreekt de IB-er de vorderingen met de betreffende leerkracht. 

 

Schoolrijpheidsonderzoek 

Bij de overgang van de kleuterklas (groep 2) naar de eerste klas (groep 3) wordt intensief gekeken naar de 
schoolrijpheid van het kind. Dit gebeurt niet alleen door de kleuterjuf, maar ook door de R.T. en een antroposofisch 
arts. (leervoorwaarden- en schoolrijpheidsonderzoek) 7 jarigen onderzoek 

Tweedeklas onderzoek 

In klas twee (groep 4) wordt het zgn. leervoorwaarden-onderzoek afgenomen waarbij wordt gekeken naar de 
ontwikkeling van de leervoorwaarden van het kind.  Dit onderzoek is ontwikkeld door het Vrij Pedagogisch Centrum 
en onderzoekt of het kind de leervoorwaarden voldoende beheerst. Het onderzoek wordt verricht door de remedial 
teacher. 

De bevindingen van dit onderzoek worden met de leerkracht besproken (zie document “Zorgprotocol”). 

Remedial teacher, onderwijs assistente 

Remedial Teaching (R.T.) binnen de school door de remedial teacher Extra hulp door onderwijs assistente onder 
supervisie van RT. Aanvraag preventief ambulante begeleiding (S.W.V.) Bezoek antroposofisch arts Logopedie, 
fysiotherapie, kunstzinnig therapie, Meskertherapie, speltherapie, Psychologisch onderzoek door landelijke 
schoolbegeleidingsdienst voor vrijescholen.  

Intern Begeleiders 

Op onze school zijn twee Intern Begeleiders aangesteld, die alle S.W.V. zaken coördineren en begeleiden. Zij dragen 
de zorg voor de begeleiding van de leerkrachten met leerlingen met een specifieke hulpvraag. 

In het verleden lag de nadruk op individuele begeleiding van leerlingen met achterstand. Inmiddels heeft een 
verschuiving plaatsgevonden naar vroegtijdig signaleren van problematiek, onder meer door toetsen. Door 
ondersteuning van de klassenleerkracht wordt gestreefd naar het bieden van hulp in de klas. Pas als dit niet haalbaar 
is wordt hulp buiten de klas ingeschakeld. Het is de bedoeling dat de komende jaren een verdere verschuiving van 
de functie plaatsvindt richting adaptief onderwijs. De interne begeleider heeft een taak in het bevorderen van de 
afstemming van onderwijs, bijvoorbeeld door coaching, inter- en supervisie. Ook zal, naarmate het zorgsysteem 
verder uitgebouwd wordt, meer aandacht gaan naar coördinatie en het bewaken van gemaakte afspraken. Remedial 
teaching wordt onder schooltijd gegeven, gedurende een bepaalde periode, meestal één of twee keer per week. De 
begeleiding kan kortdurend en éénmalig zijn, maar kan soms ook langere tijd duren. De hulp vindt buiten de klas 
plaats, in een speciale ruimte. Het aanvragen van remedial teaching verloopt via de klassenleerkracht. 

Testen en toetsen 

Regelmatig wordt beoordeeld of het onderwijs goed afgestemd is op de klas en op de individuele leerlingen en of de 
leerdoelen zoals omschreven in het leerplan gehaald zijn. In deze beoordeling zijn testen en toetsen een hulpmiddel. 
Het eerste moment van beoordeling vindt plaats bij de aanmelding van een nieuwe leerling. De remedial teacher 
onderzoekt het kind op zijn mogelijkheden. Bij de oudste kleuters wordt een schoolrijpheids onderzoek verricht door 
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de leerkracht, interne Begeleider en eventueel schoolarts. Gekeken wordt of de ontwikkeling van het kind in de 
leervoorwaarden een succesvolle overgang naar de onderbouw mogelijk maakt. In klas 2 worden de leervoorwaarden 
opnieuw beoordeeld door de interne begeleider middels het 7 jarigen onderzoek. Indien het onderzoek hiertoe 
aanleiding geeft komt er een vervolgonderzoek. Soms worden hierbij specialisten zoals schoolarts of logopedist 
ingeschakeld.  De vorderingen van leerlingen in klas 2 t/m 6 worden twee keer per jaar getoetst op taal (spelling en 
lezen) en rekenen. Vanaf klas 4 ook nog met Begrijpend lezen. Naast de individuele beoordeling van leerlingen 
worden de toetsresultaten van de klas besproken met het zorgteam in de klassenbesprekingen. Alle problemen die 
door testen en toetsen gesignaleerd worden, zowel op het niveau van individuele leerlingen als op het niveau van 
klas of school, resulteren in een handelingsplan. Indien nodig wordt een psychologisch didactisch onderzoek verricht 
door de SBD van de  Vrije Scholen.  

Leerling dossier 

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen is het noodzakelijk dat er van elk kind gegevens worden 
bewaard. Voor elk kind is er een dossier met persoonlijke gegevens, een korte biografische schets, verslagen van 
vorderingen, toetsen, kinderbesprekingen, gesprekken met ouders en onderzoeksverslagen. De dossiers worden in 
een afgesloten kast bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de leerkrachten. In overleg met de leerkracht is het 
dossier van hun kind ter inzage voor de ouders.  

Getuigschriften 

Aan het eind van het schooljaar wordt aan alle leerlingen van de onderbouw een uitvoerig getuigschrift uitgereikt. 
Hierin wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het kind in het algemeen, op sociaal emotioneel gebied en 
op het gebied van de cognitieve ontwikkeling en vorderingen. De leerkracht schrijft per vak hoe het kind zich 
ontwikkeld heeft Ook de vakleerkrachten geven een korte beschrijving. Het getuigschrift bestaat uit een deel voor de 
ouders en een deel voor de leerling. Ouders van kinderen bij wie de resultaten vragen oproepen worden uitgenodigd 
voor een gesprek. Daarbuiten kunnen ouders ook zelf aangeven om aan de hand van dit overzicht schoolvorderingen, 
een gesprek met de leerkracht te hebben.  

Toets kalender 

Aan het begin van het jaar wordt een Toets kalender opgesteld. Daarop staan de data van afname van de 
verschillende toetsen. Elke leerkracht heeft een eigen toetsmap, met daarin de uitwerking van de toetsen en de toets 
zelf, zodat hij/zij zelf kan zorgdragen voor de verdere afwikkeling van het afnemen van de toetsen. 

Schoolverlaters 

In de zesde klas wordt de Centrale eindtoets afgenomen. Daarvoor al wordt het advies voor het voortgezet onderwijs 
aan de ouders medegedeeld en doorgegeven aan het voortgezet onderwijs. De uitslag wordt altijd met de ouders 
besproken in combinatie met de mogelijkheden die de leerling bezit voor verder te volgen onderwijs. Deze centrale 
eindtoets bevestigt meestal het vermoeden van de leerkracht voor een bepaalde vorm van onderwijs. Het aanmelden 
doen de ouders zelf, de relevante informatie wordt door de school geleverd, middels een verkort onderwijskundig 
rapport, waarin alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem in vermeld worden.  

Leerling dossier 

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen is het noodzakelijk dat er van elk kind gegevens worden 
bewaard. Voor elk kind is er een dossier met persoonlijke gegevens, een korte biografische schets, verslagen van 
vorderingen, het leerlingvolgsysteem,  toetsen,  kinderbesprekingen, gesprekken met ouders en 
onderzoeksverslagen. De dossiers worden in een afgesloten kast bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de 
leerkrachten. In overleg met de leerkracht is het dossier van hun kind ter inzage voor de ouders. Als een kind de 
school verlaat worden het leerlingdossier nog 5 jaar bewaard (zie document “ZAT tekst schoolgids”). 

Aannamebeleid voor kinderen met een handicap 

       Uitgangspunten 

In principe staat onze basisschool open voor het toelaten van kinderen met een handicap, maar binnen de 
zorgmogelijkheden die onze school te bieden heeft Bij de vraag naar toelating van deze kinderen op onze school, 
moet dan ook antwoord worden gegeven op de vraag of de plaatsing geïntegreerd kan plaatsvinden en functioneel 
is. Dat betekent dat een kind binnen de onderwijsmogelijkheden van de school, binnen een groep, op zijn eigen wijze 
moet kunnen meedoen met de activiteiten en dat er een ontwikkeling te zien moet zijn als resultaat van de inzet en 
inspanning. In feite is dit een basisvoorwaarde voor een succesvolle plaatsing van een kind met een handicap binnen 
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het reguliere onderwijs. Elke aanmelding zal grondig bekeken moeten worden en we zullen ons in voorkomende 
gevallen dan ook laten adviseren door het REC waarvoor de indicatie is verleend, om de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van onze school in kaart te brengen. Zonder een dergelijk adviseringstraject zullen wij dus niet tot 
plaatsing kunnen overgaan. Het betreffende Protocol is te vinden in het document ‘Protocol Kinderen met een 
handicap’ 

Vormtekenen 
- De leraar laat de kinderen lopen in rechte lijnen en bewegen in ronde, vloeiende vormen. Hij begeleidt 

zorgvuldig en stapsgewijs de overgang van beweging naar papier.  
- De leraar laat ook geometrische vormen tekenen, als voorbereiding op de meetkunde.  
- De leraar biedt veel variaties aan en geeft de leerlingen ruimte om ontdekkend bezig te zijn.  
 
Muziek 
- De leraar laat de kinderen vreugde beleven aan de muziek, zowel vanuit de beweging als vanuit zang en 

instrument. 
- De leraar bouwt met de kinderen een relevant liedrepertoire op. 
- De leraar bouwt, met de vakleraar, met ieder kind twee eigen bamboefluiten en oefent het bespelen van 

deze instrumenten met zijn klas. 
- De kinderen maken al luisterend kennis met verschillende muziekinstrumenten.  
 
Levenskunst 
Met dit onderdeel bedoelen we: alles wat met gezond gedrag en goede gewoontes te maken heeft; dit is de 
basis waarop een school haar opdracht kan uitvoeren.  
Vanuit deze basis kan het kind vertrouwen hebben in de mensen in zijn omgeving. Hieronder rekenen we  ook 
de vakken, die te maken hebben met de religieuze achtergrond van de school.  
Vrijescholen staan open voor kinderen uit alle milieus en godsdienstige richtingen. Het onderwijs is van zich 
uit religieus. Niet in de zin van enige confessionele gebondenheid, maar in de zin van een (hernieuwde) 
verbinding van de moderne mens met de gehele schepping. Het kind heeft van nature een band met de 
geestelijke wereld; deze band wordt verzorgd.  
 
De verhalen 

Als een rode draad loopt het vertellen van beeldrijke verhalen uit verschillende culturen door alle 
klassen heen. 

Kleuters en klas 1:  De sprookjes van de Gebroeders Grimm 

Klas 2:                     Fabels en heiligenlegenden 

Klas 3:                     Het Oude Testament 

Klas 4:                     Noord-Germaanse mythologie uit de Edda 

Klas 5:                     Griekse mythologie 

Klas 6:                     Romeinse sagen en middeleeuwse verhalen. 

Nagenoeg dagelijks wordt een verhaal verteld, soms wat langer, soms wat korter. In de kleuter- en 
lagere klassen wordt een verhaal meerdere dagen achter elkaar verteld, in de hogere klassen kan 
het vertellen deel van een bepaalde periode zijn (bv. geschiedenis) De verhalen worden niet 
verklaard of uitgelegd; zij blijven staan als beeld. Wel wordt de kinderen in de onderbouw gevraagd, 
(een deel van) het verhaal de volgende dag na te vertellen. Ook kunnen de inhouden terugkomen in 
het kunstzinnige werken, zoals toneel, muziek, tekenen en schilderen.  

 

Godsdienstlessen 
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Daarnaast worden in de klassen van de onderbouw godsdienstlessen gegeven door enkele leraren. 
Deze lessen hebben een algemeen karakter en zijn gericht op het religieuze wat in beginsel in ieder 
mens aanwezig is.  

 

 

De viering van de jaarfeesten 

De natuur waarin wij leven en de daarin verborgen geheimen roepen ook bij de kinderen vaak 
gevoelens op van verwondering, bewondering en respect.  

Het belang dat wij hechten aan ritme: jaarritme, weekritme en lesritme is hierop gebaseerd. Het geeft 
de kinderen houvast en sterkt hun zelfvertrouwen. 

In het jaarritme spelen de jaarfeesten een belangrijke rol. Michaël, St. Maarten, St. Nicolaas, Advent, 
Kerstmis, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sint Jan vormen 
de hoogtepunten in het ritme van de jaargetijden. Sommige jaarfeesten worden samen met de 
ouders gevierd.  

 

Bijlage 3 

 
 
 
 
 
 

Schoolondersteuningsprofiel 
 

Rudolf Steiner Educare 
 

2015 
 

 
Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de 
Rudolf Steiner Educare momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze 
ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn.          
Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot 
basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel een basisondersteuning op eigen kracht of met 
hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het ondersteuningsprofiel.  
 
De ontwikkeling en vaststelling van dit schoolondersteuningsprofiel is een verantwoordelijkheid van de school 
zelf en wordt door het eigen schoolbestuur getoetst.   
De MR van de school heeft een adviesrecht bij de vaststelling hiervan.    
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De waarde van dit instrument zit vooral in het proces binnen de school, c.q. het bestuur. De dialoog tussen 
teamleden, leidinggevenden, ouders, collega scholen en bestuur; het analyseren wat goed gaat en waar 
verbeteringen moeten worden gezocht en het formuleren van ambities naar de toekomst. Resultaten hiervan 
staan verwoord in het schoolplan en schoolgids. Het ondersteuningsprofiel moet geplaatst worden binnen de 
context van de zorgvisie van onze school. Uitgangspunt is passend onderwijs bieden binnen de kaders van 
ons bijzonder onderwijs.  
 
Het SWV heeft geen verplichtend format voorgeschreven vanwege verschillende inzichten hierover. Scholen 
en schoolbesturen hebben verschillende instrumenten gehanteerd, passend bij hun eigen visie. De Rudolf 
Steiner Educare heeft een traject met het instrument ”Kind op de Gang” gevolgd. Hierop is het 
ondersteuningsprofiel zoals dit nu voor u ligt gebaseerd.  
 
Door bottom-up ontwikkeling binnen het team worden diverse aspecten van Passend Onderwijs, actuele 
schooleigen visie op leerlingen met specifieke zorgvragen, randvoorwaarden en ontwikkelingsvragen 
onderkend. 

Opmerking: . Dit schoolondersteuningsprofiel moet geplaatst worden binnen de context van de 
zorgvisie van de school, waarin de Rudolf Steiner tegemoet wil komen aan de onderwijsbehoeften 
van kinderen volgens de visie van de vrijeschool. Ons uitgangspunt is passend onderwijs bieden 
binnen de kaders van ons bijzonder onderwijs. 
 

Inhoud 
 
Deel 1: Het profiel van de school 
 

1. Wat kunnen wij zelf binnen de bestaande context (kunde)? 
2. Wat kunnen wij niet? (ook niet in een veranderende context, grens) 
3. Beschrijving van de middengroep (ten aanzien van welke orthobeelden zijn we er nog niet 

uit?) 
4. Wat willen we kunnen? (ambitie, welke orthobeelden vanuit de middengroep pakken we 

op?) 
5. Hoe ziet de sociale kaart van de school er uit 

 
Deel 2: De achtergronden 
 

1. Het proces tijdens de dag (sfeer, interactie etc.) 
2. De verschillen tussen de subgroepen 
3. De relevante algemene opmerkingen uit het team 
4. Wie heeft welke rol in het vervolg? 
5. Wat zijn de verwachtingen vanuit de sociale kaart? 

 
Deel 3: Grafische weergave en analyse van het zorgprofiel 
 

1. Het zorgprofiel 
2. Verwachtingen 

 

 
Deel 1: het profiel van de school 
 

Opmerking: Dit zorgprofiel moet geplaatst worden binnen de context van de zorgvisie van de 
school, waarin de Rudolf Steiner tegemoet wil komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen 
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volgens de visie van de Vrije School. Ons uitgangspunt is passend onderwijs bieden binnen de 
kaders van ons bijzonder onderwijs. 
 

 
1.1: Wat kunnen wij zelf binnen de bestaande context? 

 
Aan welke kinderen met speciale onderwijsbehoeften kan het team zelf in de klassensituatie een 
passend zorgarrangement bieden?  
 
Het team geeft aan passend onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met het volgende 
orthobeeld: 

Onrust en concentratieproblematiek. 
 
 
 Onderbouwing van de kunde 

 Het team van vrije school Rudolf Steiner onderbouwt met de volgende argumenten waarom het  
team in staat is binnen de huidige zorgstructuur kinderen te kunnen voorzien in hun     
onderwijsbehoefte(n)    

Het team handelt vanuit inzicht. 
Teamleden bieden leerlingen een pedagogisch en didactisch klimaat waar sprake is van 
verbonden zijn in vertrouwen, geborgenheid en waarachtigheid, vanaf de kleuterklassen tot 
en met klas 6 (groep 8). 
Leerkrachten bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen, en hanteren het principe van 
zelf - opvoeden. Teamleden professionaliseren continu, door een constante studie van 
pedagogische inhouden, dit bevordert de zelfontwikkeling en (zelf)reflectie. 
Het team krijgt ondersteuning door de therapeutenkring, euritmie therapie, kunstzinnige 
therapie, actief beeldende therapie, spraaktherapie, MRT, RT, een IB'er met SENM (master) 
en de schoolarts. 
Binnen het onderwijs dat geboden wordt, krijgen leerlingen vaklessen in onder meer Frans, 
Duits, Engels muziek, vormtekenen, euritmie, handvaardigheid, handwerken en gymnastiek 
gebaseerd op een doorgaande leerlijn vanaf de peuterklas t/m klas 6 (groep 1 t/m 8). 
Binnen het onderwijs van de vrijeschool is het kind een deel van het geheel, staat de 
ontwikkeling van het kind centraal in deze tijd, is het kind creatief en ambachtelijk bezig in 
zijn/haar ontwikkeling en gaan de leerkrachten met elkaar samen op zoek naar de leer- en 
hulpvraag van het kind. 
Leerkrachten en leerlingen zijn met elkaar verbonden vanaf groep 3 tot en met groep 8 (klas 
1 tot en met klas 6) 
De interne mobiliteit binnen het team is groot, daardoor kan men adequaat handelen en 
beter op de behoeften van het kind inspelen. 
Binnen het team is er sprake van een professionele attitude door intervisie en collegiale 
consultatie en de eerder benoemde doorgaande lijn in de professionalisering van de 
leerkracht. 
De school heeft een ouderacademie gerealiseerd. Hier krijgen ouders onder andere 
ondersteuning bij hun opvoedingsvragen. Dit bevordert de samenhang tussen het kind, de 
ander en de school en komt het onderwijsleerproces zeker ten goede. 

 
Leerlingvolgsysteem 
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Vanaf de kleuterklas t/m klas 6 wordt een specifiek op de vrije school geënt leerlingvolgsysteem 
gehanteerd. Hierin worden de individuele ontwikkelingen per kind gevolgd. Vanaf de kleuterklas 
wordt specifiek de ontwikkeling op het gebied van rekenen en taal gevolgd.  
Vanaf klas 2 (groep 4) worden ook LOVS Cito toetsen ingezet voor rekenen/wiskunde, lezen, 
spelling en vanaf klas 4 ook voor begrijpend lezen. 

 
 Realisering kwaliteitsverbetering zorg 

Om tot kwaliteitsverbetering binnen ons onderwijs te komen, nemen we deel aan IB overlegmomenten        
vanuit de vrijeschool, zowel regionaal als op stichtingssniveau. Voor schoolondersteuning wordt beroep 
gedaan op de landelijke Begeleidingsdienst voor vrijescholen (BVS schooladvies) die werkt vanuit         
dezelfde visie als de school. 

Sinds schooljaar 2013-2014 kan school een beroep doen op de bovenschools zorgcoördinator (BOC) 
vanuit het samenwerkingsverband primair onderwijs Noord Limburg 
 
Hoogbegaafdheid 
 
Bij hoogbegaafde kinderen streeft de Rudolf Steiner Educare naar een gevarieerd aanbod over de gehele 
leerstof. We bewerkstelligen dit door een breed aanbod gericht op zowel cognitief, kunstzinnig, als praktisch 
werken. Het gaat hierbij niet om meer van hetzelfde, maar om wezenlijk andere opdrachten. Naast de 
intellectuele vermogens wordt hierbij ook een beroep gedaan op het handelen, het belevingsaspect, de 
sociaal emotionele ontwikkeling en de zelfstandigheid. Dit om een zo optimaal mogelijke harmonische 
ontwikkeling te verzorgen. 
 
Extra zorg kleuters 
 
Kleuters met een verlengd kleuterjaar (kleuters die vóór 1 oktober zes jaar worden) starten het nieuwe 
schooljaar met een handelingsplan. Dit wordt door de kleuterjuf in samenspraak met de IB-er opgesteld in 
Volglijn. De plannen voor het handelen in het verlengde kleuterjaar worden regelmatig met de ouder(s) 
besproken en geëvalueerd door de kleuterjuf en IB-er.  
 
Zorgteam 
 
De Rudolf Steiner Educare heeft een zorgteam bestaande uit de schoolleider, intern begeleiders en remedial 
teacher. Twee keer per jaar worden in het zorgteam met de klassenleerkracht(en) klas én alle individuele 
leerlingen besproken. Dit om zicht te krijgen op de individuele ontwikkeling en de onderwijsbehoefte van elke 
leerling. Voor de bespreking worden zowel de toetsgegevens vanuit het leerlingvolgsysteem (Volglijn) als ook 
de Cito LOVS toetsen (vanaf klas 2) gebruikt.  
Het zorgteam analyseert de opbrengsten vanuit deze klassenbesprekingen en maakt van hieruit 
trendanalyses. Vervolgens worden speerpunten uitgezet voor verbetering van de onderwijskwaliteit.  
 
 
 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
 
Door de intern begeleiders wordt een OPP in Volglijn opgesteld voor: 
Leerlingen vanaf klas 4 die: 

- aan het einde van klas 6 zullen uitstromen op het niveau van klas 5 of lager    
- die extra ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband (lichte ondersteuning: niveau 3)  

In het OPP beschrijft de school het uitstroomperspectief (uitstroomniveau na klas 6), de tussendoelen die een 
leerling kan halen en de activiteiten die daartoe worden ingezet. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht 
het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van de leerling en laat zien waar de school samen met de 
leerling naar toe werkt als vervolgonderwijs.  
Het OPP wordt tenminste een keer per jaar met de ouder(s) besproken door de leerkracht(en), intern 
begeleider en indien van toepassing met de ambulant begeleider. 
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     De volgende 5 niveaus van ondersteuning worden gehanteerd 

     NB Ouders worden altijd door de leerkracht ingelicht over extra zorg, dit geldt voor alle niveaus 

 

      Basisondersteuning: 

                        Niveau 1: leerkracht 

                                        De normale zorg van de leerkracht in de klas, met differentiatie in aanpak.     

                                        Groepsplan/handelingsplan onder verantwoordelijkheid van leerkracht.     

                  Niveau 2: interne ondersteuning 
                                  De extra zorg van de leerkracht in de klas, waarbij een beroep gedaan kan  
                                  worden op het zorgteam binnen de school (schoolleider, interne  
                                  begeleider(s), remedial teacher). Kan een kinderbespreking plaatsvinden. 
                                  Onderwijsassistent en/of remedial teacher kan ingezet worden. Er wordt  
                                  een handelingsplan opgesteld.  

 
 
Lichte ondersteuning:                                

 
                    Niveau 3: externe ondersteuning (inclusief eventuele extra ondersteunings- 

                                          middelen/expertise) op de eigen school 

 

                                   Blijft de school in handelingsverlegenheid of is verder onderzoek of  
                                   begeleiding nodig dan kan de begeleidingsdienst voor vrijescholen (BVS) 
                                   ingeschakeld worden. De school draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. 
                                   Er kan ook een beroep gedaan worden op instanties zoals Bureau  
                                   Jeugdzorg, Mutsaersstichting, een antroposofisch arts, schoolarts of  
                                   therapeut. De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. 

 
 
 
 
 

                                   Het kind blijft nog steeds op school. Elke interventie heeft tot doel om de  
                                   leerling te begeleiden in zijn ontwikkeling en de leerkracht te  
                                   professionaliseren. De leerkracht is en blijft de verantwoordelijke voor de  
                                   leerling en is aanspreekpunt voor de ouders. Kan de school niet aan de  
                                   vraag van het kind voldoen, dan gaat de vraag, in samenspraak met de  
                                   ouders, naar het ondersteuningsloket Passend onderwijs voor een  
                                   eventuele beschikking voor het speciaal basisonderwijs (SBO).  
 
                   Niveau 4: externe hulp 

                                         (tijdelijke) plaatsing in het SBO 

                                         School kan een beroep doen op de Bovenschools Zorgcoördinator (BOC) 
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                                         De procedure voor externe hulp staat beschreven in het ondersteuningsplan  

                                         Passend Onderwijs Noord-Limburg 2015-2019, primair onderwijs.  

                                         Het SBO blijft toegankelijk als ouders daarvoor kiezen en er een 

                                         toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. 

 
Zware ondersteuning 

                         Niveau 5: verwijzing 
                                           (Tijdelijke) plaatsing in het Speciaal Onderwijs (SO) 

                                           De procedure staat beschreven in het ondersteuningsplan Passend 

                                           Onderwijs Noord-Limburg 2015-2019, primair onderwijs 

                                                                     

 
2.2 Wat kunnen wij niet? (ook niet in een veranderende context) 

 
Met de plaatsing in de categorie 'grens' geeft het team aan dat men betreffende profielen niet in de 
huidige situatie kan plaatsen, maar deze ook niet kan plaatsen wanneer er bepaalde 
omstandigheden veranderen. 
 
  Het team geeft aan géén   passend onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met de volgende   
   orthobeelden: 

 
• Zeer slechtziend 
• Albinisme 
• Blindheid 
• Slechthorendheid 
• Slechthorendheid en spraak- en taalproblematiek 
• Syndroom van Down 

 
 

A. Onderbouwing van de grens (verwijzing of geen aanname) 
 

Het team geeft aan dat de grenzen van het kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften is bereikt, 
als er sprake is van de volgende omstandigheden en/of condities: 

 

 
Indien de leerling niet leerbaar is en /of er geen zicht is op een ontwikkelingsperspectief dat 
als voldoende kan worden aangemerkt. 
Kinderen met auditieve beperkingen. 
Kinderen met visuele beperkingen en/of een combinatie van audiovisuele 
problematiek. Ouders die de visie en missie van de vrijeschool niet 
onderschrijven. 
Als er sprake is van een gebouwelijke begrenzing. 
Als het kind met een lichamelijke beperking, deze beperking als obstakel gaat ervaren bij 
bepaalde activiteiten of als het team deze indruk heeft. 
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Indien de veiligheid en het welbevinden van het kind, de ander en de omgeving in gevaar 
komt. 
Als het onderwijsleerproces belemmerd wordt door een te grote en/of een zeer specifieke 
zorgbehoefte van een kind of groepje kinderen. 
Kinderen moeten kunnen deelnemen aan groepsprocessen en het onderwijsleerproces 
(communicatie met de omgeving is dus van groot belang). 
Groepsgrootte en groepssamenstelling in combinatie met intensiteit en complexiteit van de 
problematiek/stoornis/beperking. 

In de praktijk is al gebleken dat de grenzen veelvuldig overlap hebben met elkaar, vaak is er dus 
sprake van een combinatie van grenzen die door het team zijn benoemd. 

 
 

2.3 Beschrijving van de middengroep 
 
Na het bepalen van de kunde en grenzen blijft er een groep orthobeelden over. Die groep noemen 
we de middengroep. Om verschillende redenen kan een orthobeeld in deze groep terecht komen. 
Bijvoorbeeld omdat er geen unaniem besluit is genomen om het orthobeeld als grens of kunde van 
de school te duiden of omdat er méér nodig is om kinderen met deze hulpvraag onderwijs te bieden. 
Uit de middengroep heeft het team in principe de ontwikkelingsrichting/ambitie geselecteerd. 

Ten aanzien van de volgende orthobeelden blijkt uit algemene opmerkingen dat hiervoor nog niet 
collectief bepaald is of het een kunde of grens is. Deze orthobeelden vallen dus in de middengroep: 

 

Met de plaatsing in de categorie Middengroep geeft het team aan dat men de betreffende 
kindprofielen NIET ZONDER HULP OF ONDERSTEUNING passend onderwijs zou kunnen bieden. 
Daarbij kan een potentieel ontwikkelpunt dichter tegen de grens van de school aanzitten of dichter 
tegen de kunde van de school aan. In ieder geval zal er over deze onderwerpen nog verder moeten 
worden doorgepraat alvorens ze worden opgenomen in het zorgprofiel. 
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Randvoorwaarden zoals omvang van de groep, het maximum aantal zorgleerlingen per 
groep en de leeftijd zijn buiten beschouwing gelaten, maar spelen in de praktijk een 
belangrijke rol. 
 
Het team geeft aan met hulp passend onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met de 
volgende orthobeelden:     

• Lichamelijke beperking 
• Verstandelijke beperking 
• Epilepsie 
• Leerproblemen en somatische klachten 
• Dyslexie. 
• Non-verbale leerstoornis 
• Lees- en taalproblematiek 
• Post Traumatische Stress Syndroom 
• PDD-NOS 
• ADHD 
• Gilles de la Tourette syndroom 
• Angststoornis - faalangst 
• Hoogbegaafdheid en gedragsproblematiek 

 
 
Welke hulp heeft het team nodig bij het bieden van een passend zorgarrangement in de 
zorgcategorieën: 
 
1. Begeleiding en coaching, namelijk: 
       Ondersteuning vanuit de eigen begeleidingsdienst om passend onderwijs te kunnen    
       realiseren voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. 
 

2. Inzet van ZAT, namelijk: 
Alle partners die betrokken zijn bij de zorg om het kind. 

 
 

  3. Samenwerkingsverbanden, namelijk: 
Om tot kwaliteitsverbetering binnen ons onderwijs te komen, nemen we deel aan de 
regionale IB bijeenkomsten voor vrijescholen en bijeenkomsten vanuit de Stichting Pallas. 
Ook de schoolbegeleider van de Begeleidingsdienst voor vrije scholen leidt tot inzicht in 
huidige structuren en verbetering in de klassikale situaties. Door coachen en het bijwonen 
van elkaars lessen proberen we ook te werken aan opvoed- en onderwijskundige 
verbeteringen binnen ons onderwijs. 

 
   4. (Preventieve) Ambulante begeleiding, namelijk: 

Wordt met name gerealiseerd vanuit onze eigen begeleidingsdienst, zij ons kunnen 
adequaat helpen met onze leer- en hulpvragen vanuit een antroposofische visie. Zodoende 
levert dit geen spanningsveld op, wat wel zou gebeuren bij de reguliere ambulante 
begeleiding. Sinds augustus 2013 beschikt school, binnen het team, over een AB-er die 
binnen school vanuit de visie van de school werkt.  
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5. Interne voorwaarden, namelijk: 
Door de intensieve samenwerking moet het team goed op elkaar ingespeeld zijn. Van 
belang hierbij is een gezamenlijke scholing, voldoende tijd ter beschikking. We zijn 
afhankelijk van elkaar en plegen regelmatig intervisie. 

 
  6. Anders, namelijk: 

• BSO de Buitenkans 

• Kindercentrum Christoffeltje 
 
 

2.4 Wat willen we kunnen (ambitie)? 
 
Specifiek voor de school, zijn een aantal speerpunten/ ambities voor de komende tijd door het team 
in het kader van het Passend Onderwijs genoemd. Dit zijn de volgende ambities (ontwikkelrichtingen 

Het team van de Rudolf Steiner geeft aan het totaal van het kind, dus de totale vorming van het 
kind te ambiëren. De ondersteuningsvakken muziek- schilderonderwijs, handvaardigheid, 
handwerken, vormtekenen, euritmie, vreemde talenonderwijs (du-eng-fr) zijn hierbij van 
(groot)belang. Binnen het team is er sprake van een constante professionalisering van het team 
op meerdere studievlakken en orthobeelden op basis van kindkenmerken. Onze ambitie is en 
blijft passend onderwijs te bieden, door onderwijs op maat te bieden. Dit houdt in, onderwijs 
volgens de visie van Rudolf Steiner, waarbij wij de vragen die vanuit de ouders, kinderen c.q. 
samenleving op ons afkomen open tegemoet treden. We ervaren een constant spanningsveld 
dat ontstaat door de voorgeschreven beleidskaders van de overheid die in min of meerdere 
mate conflicteren met ons onderwijsconcept. 

 
In relatie tot de gekozen ambitie hebben de teamleden in het plan van aanpak aangegeven wat 
men verwacht van zichzelf, van de interne begeleider(s) en van de schoolleider. 

A. Het team verwacht van 
1) de groepsleerkrachten 

Dagelijkse zorg om kwalitatief goed onderwijs 
te bieden. Zorg dragen voor een blijvende 
ontwikkeling. 
Een klassen overstijgende verantwoordelijkheid dragen. 
Verantwoordelijk voor (een goede) communicatie tussen lkr, ouders en 
kinderen. Realiseer verbinding met de omgeving en de betrokkenen uit 
de omgeving. 
Bijhouden van administratie. 
Klassenmanagement voeren op diverse terreinen, fysiek, didactisch-methodisch, 
gebouwelijk (ik-ander- omgeving). 
Zorgleerlingen bedienen van onderwijs op hun niveau. 
Leerplanontwikkeling realiseren. 
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2) de interne begeleider(s) 
 

Op professioneel vlak aan- en bijsturen, coachen. 
Zorg dragen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Administratie bijhouden 
(financieel). 
Toetskalenders, en roosters opstellen. 
Leeronderzoeken verrichten. 
Mede verantwoordelijk voor 
leerplanontwikkeling. Zorgt voor overdracht 
naar het VO. 
Neemt deel aan het netwerk IB-netwerk. 
Voert binnen de regio overleg, ook met andere scholen. 

 
3) de schoolleider 

 
Stimuleren, coachen en borgen. 
Inspireren van anderen en initiëren van (nieuwe) 
processen. Intervisie regelen en stimuleren. 
Ondersteunt het team en schept voorwaarden. 
Faciliteren van tijd, ruimte, personeel, financiën materiaal en middelen. 
Verantwoordelijk voor het gevoerde beleid,en is spreekbuis namens het bevoegde gezag. 

 

Ook de directeur is in het nagesprek gevraagd naar de verwachtingen van zijn/haar team, zorg en 
management. 
 

B. De schoolleider / het management verwacht van 
1) de groepsleerkrachten 

Dagelijkse zorg om kwalitatief goed onderwijs te 
bieden. Zorg dragen voor een blijvende 
ontwikkeling. 
Een klassen overstijgende verantwoordelijkheid dragen. 
Verantwoordelijk voor (een goede) communicatie tussen lkr, ouders en 
kinderen. Realiseer verbinding met de omgeving en de betrokkenen uit 
de omgeving. 
Bijhouden van administratie. 
Klassenmanagement voeren op diverse terreinen, fysiek, didactisch-methodisch, 
gebouwelijk (ik-ander- omgeving). 
Zorgleerlingen bedienen van onderwijs op hun niveau. 
Leerplanontwikkeling realiseren. 
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2) de interne begeleider(s) 
 

Op professioneel vlak aan- en bijsturen, coachen. 
              Zorg dragen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  
              Administratie bijhouden (financieel). 

• Toetskalenders en roosters opstellen 
• Leeronderzoeken verrichten 
• Mede verantwoordelijk voor leerplanontwikkeling 
• Zorgt voor overdracht naar VO 
• Neemt deel aan IB- netwerk voor vrijescholen 
• Voert binnen de regio overleg, ook met andere scholen 

 
3) de schoolleider 

 
• Stimuleren, coachen en borgen 
• Inspireren van anderen en initiëren van (nieuwe) processen 
• Intervisie regelen en stimuleren. 
• Ondersteunt het team en schept voorwaarden 
• Faciliteren van tijd, ruimte, personeel, financiën, materiaal en middelen 
• Verantwoordelijk voor gevoerde beleid 
• Spreekbuis namens het bevoegde gezag 
   

C Benodigdheden en planning 
 
Welke ondersteuning en begeleiding verwacht het team ten aanzien van de 
handelingsbekwaamheid voor de groei in didactische, pedagogische en organisatorische 
competenties van de betrokkenen? 
Het gehele jaar door zijn leerkrachten bezig met studies om hun leerkrachtvaardigheden en hun 
deskundigheid te bevorderen. 

 

Externe ondersteuning die nodig is bij het realiseren van de ambities: 
Met name vanuit de hulpverlenende instanties die onderdeel uitmaken van het zorgnetwerk van de 
school. Ook de eigen onderwijsbegeleidingsdienst valt daaronder. 

 

 Randvoorwaarden die nodig zijn binnen de gestelde prioriteiten (anders dan scholing en externe 
hulp)? 
De randvoorwaarden liggen in het verlengde van de door het team benoemde grensgebied. 
Zodra er aan deze randvoorwaarden niet is voldaan, worden deze voorwaarden een grens. 
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Wat valt op te merken over het voorziene tijdspad indien realisering van ambities wordt 

gestart? Professionalisering is een proces dat continu verloopt. Het team is er het 

gehele jaar mee bezig. 
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2.5 Hoe ziet de sociale kaart van de school er uit? 

De teamleden zijn bekend met andere vrijescholen die vallen onder het 
bevoegd gezag van Pallas. Ook kent men een aantal andere scholen van het 
Fortior bestuur. 

 

Ook is er bekendheid met: 

• de deskundigheid en rol van SBO Talentencampus Venlo (TCV) 

• de deskundigheid en rol SO 

• SO REC 1 en 2 

• Mutsaersstichting 

• eigen schoolbegeleidingsdienst (BVS schooladvies) 

• jeugd en gezin 

• logopedie 

• regionale samenwerking met de vrijeschool Roermond, Sittard, Heerlen, 
Maastricht en  

KGC Nijmegen. 

 

 
 Wat zijn de verwachtingen vanuit de sociale kaart? 
 

Dat we ons onderwijsaanbod kunnen uitbreiden door een eigen hulpklas in te 
richten voor kinderen vanuit onze visie. Meer financiële middelen vanuit het 
samenwerkingsverband inzetten voor orthopedagogische begeleiding vanuit 
onze eigen expertise(s). 

 
 

Per cluster kan het volgende 

worden afgeleid uit tabel 1: 
Visuele handicaps. 

Kinderen die visueel beperkt zijn vragen een te specifieke aandacht die de school niet kan en wil bieden. Ook de 
veiligheid en het kunnen garanderen van de veiligheid van het kind is een 
grensbepalende factor. Het feit dat deze kinderen door hun beperking het 
zorgaanbod overstijgen met hun vraag is voor het team een reden om deze 
kinderen te verwijzen. 
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Auditieve handicaps. 
Auditief beperkte kinderen kunnen moeilijk deelnemen aan de bijzondere 
onderwijsvormen en onderwijsleersituaties geboden door de vrijeschool. Men 
zet kritische kanttekeningen of kinderen met deze problematiek het juiste 
onderwijsaanbod kunnen vinden/ervaren op de vrijeschool. In het belang van 
het kind en de andere kinderen wil men deze kinderen verwijzen naar REC 2. 

Verstandelijke of lichamelijke handicaps. 
Kinderen met het syndroom van Down hebben een te gering 
ontwikkelingsperspectief. Men vreest dat deze kinderen te weinig ontwikkeling 
zullen ervaren en daardoor op den duur de aansluiting met de groep op zowel 
cognitief als sociaal emotioneel vlak zullen gaan missen. Het is daarmee niet in 
het belang van het kind om onderwijs te genieten op deze school. 

Gedragsproblemen. 
Reactieve hechtingsstoornis betekent voor het team dat deze leerlingen 
veelal sociaal wenselijk gedrag vertonen indien de leerkracht in hun 
nabijheid is. Daarbij heeft men vragen over de leerbaarheid van het kind, 
men plaatst kanttekeningen bij de geringe leerbaarheid van het kind. Gezien 
het feit dat de veiligheid en het welbevinden een aanzienlijk grote kans lopen 
om in gevaar te komen wil men deze kinderen verwijzen naar anderen. 

Diagnoses in het spectrum van sociaal emotionele problematiek en 
leerproblemen. 

- 
 
Hoogbegaafdheid. 
 
  Hoogbegaafdheid en gedragsproblematiek 
Schooljaar 2015-2016 gaat het hele team zich hierin specialiseren onder leiding 
van de schoolbegeleidingsdienst voor vrijescholen BVS. Dit nascholingstraject 
omvat 6 studiemiddagen van 4 uur per keer.  

 
 
3.2 Verwachtingen 
Wat verwacht de school van het bestuur? 

Aanreiken van een bovenschools beleidskader om daardoor meer helderheid 
te verkrijgen en processen beter op elkaar te kunnen afstemmen 

 

Wat verwacht de school van het samenwerkingsverband? 
Binnen het huidige kader en het Passend onderwijs willen wij tot een optimale 
positionering en profilering komen en hiermee tot een samenwerking te komen 
waarbinnen onze antroposofische missie en visie behouden blijft. Wij willen 
daarbij een aanvulling zijn binnen het onderwijsaanbod van het 
samenwerkingsverband.  
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Wat verwacht de school van het SBO? 
Wij willen graag een eigen SBO afdeling opzetten volgens onze 

antroposofische visie:   de Tobiasschool.  

Wat verwacht de school van de REC's? 
Moet blijven bestaan, zodat verwijzingen mogelijk blijven in de toekomst. 

 
 
Wat verwacht de school van anderen die niet genoemd zijn? 
Ondersteuning en optimalisatie om passend onderwijs volgens de 
antroposofische visie zo adequaat mogelijk te kunnen realiseren. 
 
 

Deel 3:  Grafische weergave en analyse van het zorgprofiel 
 
3.1 Het zorgprofiel 

 
De grafische weergave van het zorgprofiel is te zien in tabel 1. De tabel is als volgt 
opgebouwd. In de eerste kolom wordt het orthobeeld weergegeven. De groene 
balk staat voor de kunde. De blauwe balk staat voor de gekozen ambitie. De roze 
balk staat voor middengroep. En met de rode balk wordt grens aangegeven. 
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instemmingsformulier Schoolplan MR 


