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Een nieuw levensjaar, een nieuwe stap
Uw kind staat op het punt naar school te gaan.  
Een grote stap voor uw kind maar natuurlijk ook 
voor u als ouder of verzorger. Wij vinden het  
belangrijk om u te allen tijde goed te informeren. 
In deze infogids vindt u daarom het antwoord op al 
uw praktische vragen over Rudolf Steiner Educare.

Hoe schrijf ik mijn kind in?
Bij deze infogids zijn vier formulieren toegevoegd:

• Het inschrijfformulier voor de school;
• Het AVG formulier, waarmee u toestemming 

geeft over welke persoonsgegevens wij wel en 
niet mogen beschikken;

• Het formulier over de ouderschenking, waarin 
u aangeeft of u een schenking wilt doen aan onze 
school en zo ja, hoe hoog deze schenking is;

• Het interesseformulier voor de kinderopvang.

Deze formulieren zijn ook te vinden op onze  
website www.rudolfsteinereducare.nl. 

Vul de formulieren in om uw kind in te schrijven. 
Stuur de ingevulde formulieren per e-mail  
naar info@rudolfsteinereducare.nl of lever de 
formulieren in bij de administratie op onze school.  
Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag tussen 8.30 en 9.00 uur.

Samen vormen wij de kring om uw kind
Rudolf Steiner Educare richt zich op de totale 
ontwikkeling van uw kind. Dit doen we op een 
unieke manier, volgens de antroposofische visie 
van Rudolf Steiner. 

Vrijeschoolonderwijs, floreert wanneer ú, samen 
met onze leerkrachten, om uw kind en de klas 
heen staat. Zo vormen wij samen, gedurende de 
hele schoolperiode een veilige, vertrouwde en 
stimulerende leeromgeving. Vrijeschoolonderwijs 
gaat naast leren ook over opvoeden. Over samen 
ontdekken wat een kind nodig heeft om zich te 
kunnen ontwikkelen tot een ruimdenkende,  
zelfstandige volwassene.

Het vertrouwen van u als ouder of verzorger, is 
cruciaal om uw kind te kunnen geven wat het nodig 
heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
Hartelijk dank dat u ons dit vertrouwen schenkt. 
Namens ons hele team wens ik uw kind en u, een 
prettige en onvergetelijke tijd op onze school.

Annie Storm
Schoolleider

Welkom
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Handig om
te weten
Brengen en halen kleuters
’s Ochtend wachten de kleuters op het school-
plein tot de juf om 8.20 uur het signaal geeft 
dat de kleuters naar binnen kunnen. U mag uw 
kleuter naar de klas begeleiden en helpen met de 
jas en tas. Neem afscheid vóór het begin van de 
les om 8.30 uur. Bij het ophalen wacht u buiten 
op het schoolplein tot de juf het signaal geeft dat 
u uw kleuter mag ophalen in de klas. Zorg dat u op 
tijd bent. Binnenkomen tijdens schooltijd is alleen 
toegestaan als dit noodzakelijk is en wanneer dit 
vooraf is overlegd met de juf.

Brengen en halen klas 1 t/m 6
’s Ochtends klinkt om 8.25 uur de bel op het 
schoolplein voor kinderen van klas 1 t/m 6.  
Na dit signaal gaan de kinderen in de rij staan.  
De leerkrachten begeleiden de kinderen  
vervolgens vanuit de rij naar de klassen. Ouders 
en verzorgers verzoeken we om na het klinken 
van de bel, het schoolplein te verlaten.
 

Brengen en halen met de auto
Brengt of haalt u uw kind met de auto? Rijd dan 
alstublieft niet tot aan het schoolplein maar 
parkeer een stukje verderop. Zo voorkomen we 
verkeersdrukte en onveilige situaties in de straat. 
In de omgeving van de school zijn voldoende  
parkeerplaatsen te vinden. 

Eten op school
De kinderen eten samen met de leerkrachten in de 
klas. Geef uw kind elke dag een rugzak mee naar 
school met daarin een broodtrommel met een 
voedzame broodmaaltijd en een stuk gewassen 
fruit. Vergeet niet om de rugzak, broodtrommel en 
drinkbeker te voorzien van de naam van uw kind.

Op maandag, dinsdag en vrijdag eten kinderen 
van klas 3 t/m 6 twee keer op school. Geef uw kind 
op deze dagen dus voldoende eten mee. Kleuters 
hoeft u geen drinken mee te geven. De juf zorgt 
hiervoor. Als uw kind in klas 1 t/m 6 zit, geeft u wel 
drinken mee.

Klas Dag Schooltijd Pauze

Kleuterklas Ma t/m vr 8.30 – 13.15

Klas 1 en 2 Ma t/m vr 8.30 – 13.15 10.45 – 11.00 ochtendpauze

Klas 3 t/m 6 Ma, di en vr 8.30 – 14.45
10.30 – 10.45 ochtendpauze klas 4 t/m 6
10.45 – 11.00 ochtendpauze klas 3
13.15 – 13.45 middagpauze klas 3 t/m 6

Wo en do 8.30 – 13.15
10.30 – 10.45 ochtendpauze klas 4 t/m 6
10.45 – 11.00 ochtendpauze klas 3
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Geef uw kind alstublieft geen extra’s mee als 
ontbijtkoeken, repen of yoghurtjes. We vragen u 
dit niet te doen, zodat alle kinderen in de klas een 
soortgelijke maaltijd eten. Geef geen etenswaren 
mee in verpakkingsmaterialen. Op deze manier 
houden we de eetmomenten gezond, gelijk-
waardig en verantwoord.

Verjaardagen
In de kleuterklas bent u van harte welkom om de 
verjaardag van uw kind mee te vieren. De verjaar-
dagen van de kinderen in klas 1 t/m 6 worden  
gevierd zonder dat de ouders/verzorgers daarbij 
aanwezig zijn. Wij vragen u een gezonde traktatie 
mee te geven. 

Melden van ziekte of afwezigheid
Bel bij afwezigheid van uw kind tussen 8.00 en  
8.30 uur naar telefoonnummer 077 351 41 71.  
U hoort dan ons antwoordapparaat. Spreek  
duidelijk datum, de naam van uw kind in, in welke 
klas uw kind zit en de reden van de afwezigheid. 
Wij geven deze informatie door aan de leerkracht 
van uw kind.

Wij willen u vriendelijk vragen om afspraken met  
de (tand)arts zoveel mogelijk buiten de school-
tijden te plannen.

Luizencontrole
Na elke vakantie worden alle kinderen op school 
gecontroleerd op hoofdluis. Dat wordt gedaan 
door een vaste groep ouders/verzorgers,  
minimaal 2 per klas. Mochten er luizen of neten 
worden gevonden bij een kind, dan wordt het 
kind behandeld op school. Als het goed is, heeft u 
hier schriftelijke toestemming voor gegeven. Wij 
bieden de mogelijkheid van behandelen op school 
aan, omdat veel van onze kinderen niet dichtbij 
school wonen. Heeft u aangegeven uw kind thuis 
te behandelen dan mag dat, mits u ze gelijk op 
school ophaalt en na de behandeling weer terug-
brengt naar school. We hopen op uw medewer-
king. Wilt u meer over dit onderwerp weten,  
kijk dan in het luizenprotocol op downloads of  
kijk op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl.

Afspraken over mobiele telefoons
Als uw kind een mobiele telefoon meeneemt naar 
school, dient hij of zij deze bij aanvang van de les 
in te leveren bij de juf of meester. Na schooltijd 
wordt de telefoon weer aan het kind meegegeven 
en mag deze pas worden aangezet en gebruikt 
buiten het schoolterrein.

Leerlingenvervoer
Ouders/verzorgers, die voor hun kinderen een 
gewone basisschool met een bijzondere richting 
kiezen, (op basis van geloof of levensovertuiging) 
moeten hier soms verder voor reizen. Met de 
regeling leerlingenvervoer krijgt u – als u aan de 
voorwaarden voldoet – een tegemoetkoming in 
de kosten voor het vervoer van uw kind van en 
naar school, of wordt het vervoer door de  
gemeente georganiseerd. 
 
Op de website: www.venlo.nl/leerlingenvervoer 
(of de site van uw gemeente) vindt u algemene 
informatie en het aanvraagformulier.

Schoolbenodigdheden
• Een paar gymschoenen met witte zool,  

sportbroek en shirt of een turnpakje.  
Liefst een stoffen gymtas, dus geen plastic.

• Een paar euritmieschoenen met speciaal  
rubberen zolen. Deze schoenen zijn in Venlo 
alleen verkrijgbaar bij de euritmiste Maria 
Pedro en worden verkocht voor de 
inkoopprijs van € 7.

• Een blokfluit voor het muziekonderwijs.  
De leerkracht zal u hier op tijd over informeren. 

Atelier voor Ouders en Opvoeders
Het Atelier voor Ouders en Opvoeders is een 
ontmoetingsplek waar de opvoeding van uw kind 
maar ook inzicht in uw eigen handelen als opvoeder,
centraal staan. Het is een cursustraject dat  
bestaat uit drie cursusjaren. Per cursusjaar zijn er 
zes cursusdagen. Kijk voor meer informatie over 
de inhoud van de cursussen, kosten en aanmelden, 
op onze website.
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Achter elk jaarfeest zit een 
leerzame les of boodschap.

Remco (leerkracht) ziet belangrijke lessen in de jaarfeesten
“Op onze school vieren we verschillende jaarfeesten die op andere  

basisscholen niet worden gevierd. We doen dat, omdat achter elk feest een  
leerzame les of boodschap zit. Het gaat dus niet zozeer om het feestvieren,  

maar om het verhaal achter het feest. Sint Maarten gaat bijvoorbeeld over de 
kracht van delen. Het Michaelsfeest gaat over moed. Sint Jan, dat samenvalt met  

de zonnewende, gaat over de rol van licht en de zon in ons dagelijks leven.  
Stuk voor stuk belangrijke lessen, die we de leerlingen in de vorm van een  

viering meegeven.”

‘‘‘‘
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Communicatie
naar ouders
Website
Op onze website www.rudolfsteinereducare.nl 
vindt u uitgebreide informatie over het 
vrijeschool  onderwijs en de kinderopvang.  
Kijk ook regelmatig op de agenda. Daarop zijn 
de schoolvakanties, studiedagen, jaarvieringen, 
ouderavonden aangegeven. 

Facebook
U vindt onze school op Facebook onder de naam 
‘Rudolf Steiner Educare, meer dan een gewone 
school’. Op onze Facebook-pagina vindt u  
foto’s van het werk van kinderen van alle klassen, 
bordtekeningen, de viering van de jaarfeesten en 
aankondigingen van activiteiten.

Schoolgids
Elk schooljaar brengen wij een nieuwe schoolgids 
uit. In deze gids leest u over de school, de visie 
en missie, het onderwijs maar ook over school-
afspraken, verlof en verzuim. De schoolgids is te 
vinden op onze website. 

Weekbericht
Elke donderdag ontvangt u van ons een mail  
met daarin een link naar het weekbericht.  
Hierin vindt u een overzicht van alle actuele zaken 
die voor u en uw kind belangrijk zijn. Bijvoorbeeld 
wat uw kind de komende week moet meenemen 
naar school. Het weekbericht is ook te vinden  
op onze website. Ontvangt u het weekbericht  
niet meer, dan graag een mail naar:
info@rudolfsteinereducare.nl.

Ouderavonden
Elk schooljaar worden er per klas een aantal  
ouderavonden georganiseerd waarin de voortgang 
van de hele groep centraal staat. Tijdens deze 
avonden wordt u op de hoogte gebracht van onder 
andere de lesstof, de ontwikkelingsfasen en andere 
actuele zaken. De data van de ouderavonden  
ontvangt u van de leerkrachten en verschijnen in 
het weekbericht en op de agenda van onze website. 

Wanneer er belangrijke situaties spelen die een 
grote groep ouders of verzorgers aangaan,  
organiseren we hiervoor een speciale, algemene 
ouderavond om u op de hoogte te stellen. U wordt 
hierover altijd op tijd geïnformeerd.

Voortgangsgesprekken 
In ieder geval één keer per jaar vindt een voort-
gangsgesprek plaats tussen u en de leerkracht. 
In dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind 
besproken. Heeft u of de leerkracht tussentijds 
behoefte aan een extra gesprek over de voortgang 
van uw kind? Dan maakt u met elkaar een afspraak.

Huisbezoeken
De afstemming en balans tussen thuis en school, 
vinden we bij Rudolf Steiner Educare ontzettend 
belangrijk. In de periode dat uw kind in de kleuter-
klas zit, komt de juf daarom één keer op huisbezoek. 
Dit gebeurt om te kijken hoe de thuissituatie is. 
In de periode dat uw kind in klas 1 t/m 6 zit, vindt 
nogmaals een huisbezoek plaats. De leerkracht 
stemt het huisbezoek met u af. 

7

Rudolf Steiner Educare



Hulp van
ouders
Klassenouders 
Klassenouders helpen de leerkracht met het 
regelen van praktische zaken in en rond de klas. 
Denk aan ondersteuning bij de organisatie van 
ouderavonden, excursies en jaarfeesten, maar 
ook aan het informeren van nieuwe ouders over 
de school. De leerkracht overlegt met de ouders 
wie de rol van klassenouder vervult. Het klassen-
ouderschap kan per schooljaar wisselen. Als klas-
senouder sluit u een aantal keer per jaar aan bij 
de klassenoudervergadering, waarin alle lopende 
zaken worden besproken en afgestemd.

Poetsen
Elke donderdag of vrijdag wordt de klas gepoetst 
door de ouders. De klassenouders maken hier-
voor een planning voor het hele schooljaar. Via uw 
( jongste) kind krijgt u de poetslijst aangereikt aan 
het begin van het schooljaar. Naast de wekelijkse 
poetsbeurten, vinden in de winter en in de zomer 
de grote poetsbeurten plaats. De poetsspullen 
staan in elke klas in het keukenblok. De conciërge 
zorgt ervoor dat alle materialen voldoende zijn 
aangevuld. Bent u verhinderd op de dagen dat u 
staat ingepland? Zorg dan zelf voor vervanging.

Gangengroep
Een groep ouders van kinderen uit verschillende 
klassen, zorgt dat de gangen in de school sfeervol 
worden aangekleed, passend bij de jaargetijden en 
jaarfeesten. Wilt u aansluiten bij de gangengroep? 
U kunt zich aanmelden bij uw klassenouder.

Luizenteam
Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontro-
leerd op hoofdluis. Wanneer er neten of luizen 
worden gevonden, vindt een week na de vondst 
een nieuwe controle plaats. Wilt u aansluiten bij het 
luizen team? Meld u zich dan aan bij uw klassenouder.

Medezeggenschapsraad
In het kader van de medezeggenschap is er op de 
school een medezeggenschapsraad bestaande uit 
een ouder/ verzorger- en een personeelsgeleding. 
De medezeggenschapsraad heeft tot taak de open-
heid, openbaarheid en het onderling overleg binnen 
de school te bevorderen en is bevoegd tot bespre-
king van alle schoolaangelegenheden. Daarnaast 
heeft de raad een aantal bijzondere bevoegdheden 
welke bij wet zijn vastgesteld. Heeft u interesse? 
Meer info: johanvenlo@gmail.com.
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‘‘‘‘
Savina (ouder) vindt het heel prettig een school zonder ICT

“Thuis, bij vriendjes en familie, komt mijn zoon ruim voldoende in aanraking 
met moderne technologie. Hij kijkt regelmatig video’s op onze laptop of speelt 
een spelletje op mijn smartphone. We kijken bijna elke avond naar de TV. Mijn 

zoon weet precies hoe de afstandsbediening, de laptop en de telefoon werken, 
misschien nog wel beter dan ik. Ik vind het daarom heel prettig dat op school 
wordt lesgegeven zonder hulp van ICT. Hierdoor ontstaat er minder afleiding 

 in de klas en is er alle aandacht voor de lesstof.”

Geen ICT in de klas  
biedt ruimte voor bewegen, 

ontdekken en ervaren.
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Regent het? Dan trekken  
we de laarzen en regenjassen 

aan en gaan we erop uit.
Cobi (leerkracht) vindt spelenderwijs lesgeven heel waardevol

 “In onze kleuterklassen draait alles om ervaren en spelenderwijs leren.  
In de vorm van schilderen, knutselen, vingerspelletjes, verhalen, maar ook muziek 

en broodjes bakken komen aan bod. Voor ons is buitenspelen nét zo belangrijk  
als spelen binnen de muren van de school. We leren kleuters de seizoenen te  

ervaren. Regent het? Dan trekken we de laarzen en regenjassen aan en gaan we 
erop uit. Spelenderwijs en door ervaren leert het kind allerlei begrippen die  

voorwaarden scheppen voor het reken- en taalonderwijs.”

‘‘‘‘
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Kinderopvang
Kinderdagverblijf én Buitenschoolse Opvang 
Op de speelplaats en in het schoolgebouw van 
Rudolf Steiner Educare, zijn Kinderdagverblijf 
(KDV) Christoffeltje en Buitenschoolse Opvang 
(BSO) de Buitenkans gevestigd. Zowel het KDV 
als de BSO vallen onder de koepel van Stichting 
ISTIA, een stichting die antroposofische kinder-
opvang verzorgt bij vrijescholen in Midden- en 
Zuid-Limburg.

Wat kan ik verwachten?
Op zowel het KDV als op de BSO, zorgen we voor 
een veilige en liefdevolle omgeving voor uw kind, 
waarin de dagen volgens een vast ritme verlopen. 
De ruimtes zijn sfeervol ingericht en het speel-
goed is zoveel mogelijk gemaakt van natuurlijke 
materialen. We kiezen bewust voor biologische 
voeding en werken vanuit de antroposofische 
visie, vanuit nabootsing, rust, ritme, herhaling, 
respect, eerbied en dankbaarheid.

KDV Christoffeltje (0 t/m 3 jaar)
Ons KDV biedt elke dag opvang van 7.00 tot  
18.00 uur. KDV Christoffeltje bestaat uit twee 
groepen:

• Zonnekinderen (0 t/m 3 jaar), in het huisje.
 De kinderen in deze groep verblijven in het 

huisje op de speelplaats. Hier is ruimte voor 
maximaal 12 kindjes per dagdeel.

• Kabouterkinderen (2 en 3 jaar), in de school. 
De kinderen in deze groep verblijven in een 
speciaal ingerichte ruimte in de school. Hier is 
ruimte voor maximaal 16 kindjes per dagdeel.

BSO de Buitenkans (4 t/m 13 jaar)
Onze BSO biedt voorschoolse opvang van  
7.00 tot 8.30 uur in de school. Naschoolse opvang 
is mogelijk van 13.15 tot 17.45 uur. De locatie is 
afhankelijk van de groep waarin uw kind zit.  
BSO de Buitenkans bestaat uit twee groepen:

• Regenboog (basisschool), gebouw Scouting 
Baden Powell. De kinderen in deze groep 
verblijven in het gebouw van Scouting Baden 
Powell, op 3 minuten loopafstand van onze 
school. Op deze locatie is ruimte voor  
maximaal 30 kinderen.

• Sterrenbos (kleuters), in de school.  
De kinderen in deze groep verblijven in een 
speciaal ingerichte ruimte in de school.  
Hier is plek voor maximaal 24 kinderen.

Meer informatie
Bezoek onze website voor meer informatie over 
de invulling van de dag- en weekritmes, speciale 
regelingen zoals de VVE, manieren van begelei-
ding en de actuele tarieven.

Inschrijven KDV of BSO
Wilt u uw kind in schrijven voor KDV Christoffeltje 
of BSO de Buitenkans? Gebruik het formulier dat 
is toegevoegd bij deze infogids. Het formulier is 
ook te downloaden op onze website, onder het 
kopje ‘Kinderopvang’.

Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar 
info@rudolfsteinereducare.nl of lever het formulier 
in op onze school bij de administratie. Dit kan op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
8.30 en 9.00 uur.
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‘‘‘‘
Arjen (ouder) vindt de band met kind en leerkracht onbetaalbaar

“Mijn oudste dochter zit nu in klas 5 en is erg gesteld op haar meester. De vaklessen 
op Rudolf Steiner Educare worden gegeven door verschillende leerkrachten, maar er 

is altijd een vaste leerkracht die van klas 1 t/m 6 meegroeit met je kind. De meester van 
onze dochter kent haar door en door en is in de loop van de jaren een soort mentor 

geworden, zoals je dat ook hebt op de middelbare school. Mijn partner en ik ervaren 
het ook als zeer prettig dat we zes jaar lang één vaste contactpersoon hebben die 

precies weet hoe onze dochter zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo kan een 
leerkracht écht inhoudelijk meedenken over haar toekomst.”

Er is altijd een vaste  
leerkracht die van klas 1 t/m 6 

meegroeit met je kind.
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Ouderschenking
Waarom een ouderschenking? 
Op onze school werken we volgens de antro
posofische visie van Rudolf Steiner. Deze visie is 
verwerkt in ons lesprogramma, waarin we het  
accent leggen op kunstzinnige vakken. Onze 
school krijgt financiering vanuit de Rijksoverheid 
maar om extra’s te kunnen bekostigen vragen wij 
u om een ouderschenking. Uw schenking gebrui
ken we specifiek voor de antroposofische invulling 
van ons onderwijs. Denk hierbij aan de organisatie 
van bijvoorbeeld uitstapjes en excursies maar  
ook de kosten voor het gebruik van natuurlijke 
materialen in de lessen.

Hoe hoog is de ouderschenking?
De ouderschenking is geheel vrijwillig maar van 
harte welkom. Wij begrijpen dat het niet voor alle 
ouders of verzorgers mogelijk is een schenking te 
doen. Wanneer u wilt bijdragen door middel van 
een ouderschenking, gaan we uit van een minimum 
bedrag van € 10 per maand per kind. Elke aanvulling 
op dit bedrag stellen wij uiteraard enorm op prijs.

Hoe regel ik de ouderschenking?
Bij deze infogids is een formulier over de 
ouderschenking toegevoegd. Op dit formulier 
geeft u aan of u een ouderschenking wilt doen  
en zo ja, hoe hoog uw schenking is. Dit formulier 
is ook te vinden op onze website. Lever het  
ingevulde formulier in op onze school bij de  
administratie of stuur het per e-mail naar  
info@rudolfsteinereducare.nl.

Wat gebeurt er met mijn schenking?
Jaarlijks maakt onze school een plan en begroting 
voor het daaropvolgende schooljaar. Hierin staat 
beschreven waar de ouderschenkingen voor 
worden gebruikt. De medezeggenschapsraad 
beoordeelt onze plannen en ziet erop toe dat de 
schenkingen op de juiste manier worden besteed.

Stichting Vrienden van Pallas
De centrale coördinatie van de inning en verant-
woording van de ouderschenkingen wordt  
verzorgd door Stichting Vrienden van Pallas.  
Dit is een onafhankelijke stichting die financiële 
middelen verzamelt ter bevordering van het  
behoud van het antroposofische gedachtegoed 
van Rudolf Steiner. Meer informatie over deze  
stichting vindt u op de website: 
www.vriendenvanpallas.nl.

Stichting Vrienden van Pallas is een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI). Vanwege deze ANBI 
status is uw schenking fiscaal aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting.
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Contact
Rudolf Steiner Educare
Zustersstraat 25
5914 XX Venlo
077 354 35 87
info@rudolfsteinereducare.nl
www.rudolfsteinereducare.nl
Facebook: Rudolf Steiner Educare

Ziekmeldnummer
077 351 41 71

Wie is wie?
Zoekt u contact met een van de volgende personen? 
Gebruik onze algemene contactgegevens en 
vermeld hierbij duidelijk naar wie u op zoek bent. 
Uw bericht wordt vervolgens doorgezet naar de 
juiste persoon.
Annie Storm – schoolleider
Hanneke in ’t Zandt – intern begeleider
Peter Evers – intern begeleider
Essie Lettinga – administratie
Sjraar Steeghs – conciërge

Pedagogisch spreekuur
Wanneer u vragen heeft over de opvoeding of 
ontwikkeling van uw kind, zowel thuis als op 
school, kunt u per mail een afspraak maken  
voor een pedagogisch spreekuur met:
Annie Storm
annie@rudolfsteinereducare.nl 

Medezeggenschapsraad
Neem met vragen over de medezeggenschaps-
raad contact op met: 
Johan Roos – voorzitter
johanvenlo@gmail.com

Klachten
Wanneer u een klacht heeft over onze school is 
het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure 
volgt. Volg de klachtenregeling van Stichting 
Pallas. Deze is te vinden op de website: 
www.stichtingpallas.nl. 

Vertrouwenspersoon voor ouders
Wilt u op een objectieve manier spreken over  
een bepaalde situatie op onze school?  
Dit kan anoniem en in vertrouwen met:
De heer Th. v.d. Gazelle  
06 14 72 63 94

Kinderdagopvang Christoffeltje
Angelique Nijssen 
Coördinator KDV Christoffeltje
06 36 30 03 86
angelique.nijssen@stichting-istia.nl

Buitenschoolse opvang De Buitenkans
Hanna Geurts 
Coördinator kinderopvang ISTIA Venlo
06 15 27 56 23
h.geurts@stichting-istia.nl
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Rudolf Steiner Educare richt zich op 
de totale ontwikkeling van uw kind. 
Dit doen we op een unieke manier, 
volgens de antroposofische visie van 
Rudolf Steiner. 


