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Voor u ligt de nieuwe schoolgids van de Dordtse Vrije 
School. In deze gids leest u alles over onze uitgangspunten, 
doelstellingen en de dagelijkse praktijk van de school. 
We lichten toe wie we zijn, wat wij belangrijk vinden en 
waar we voor staan. Mocht u hierover met ons in gesprek 
willen of vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen.

Het lerarencollege van de Dordtse Vrije School
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Steeds meer mensen zijn in deze drukke maatschappij op 
zoek naar een goed evenwicht. De juiste balans tussen 
presteren en ruimte en tijd voor jezelf. Kinderen hebben 
ook baat bij een juiste balans. Dat staat bij de Dordtse Vrije 
School voorop: een gezonde afwisseling in het aanspreken 
van hoofd, hart en handen. 

Vrijescholen verzorgen hoogwaardig onderwijs gebaseerd 
op de antroposofie van Rudolf Steiner. Er wordt naar 
antwoorden gezocht op de ontwikkelingsvragen van zowel 
elk individueel kind, als de klas als geheel. Leerkrachten en 
medewerkers willen dat iedere leerling zijn eigen talenten 
kan ontdekken en ontwikkelen. 

Dat vraagt om onderwijs dat de ontwikkeling van vrije 
mensen aanmoedigt, zowel in kennis, inventiviteit, 
originaliteit en creativiteit. Hiernaar verwijst de term ‘Vrij’ 
in deze tijd.  In de termen van Rudolf Steiner:
“De vraag is niet, wat de mens moet weten om zich in de 
bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat 
er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld 
kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de 
maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten 
verrijken”

De Dordtse Vrije School blijft zich ontwikkelen om 
aansluiting te houden op de huidige tijd en op de 
toekomst, in balans met de menskundige en pedagogische 
uitgangspunten van de school. 
 

visie
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Het leerplan is gebaseerd op de menskundige 
ontwikkelingsfase van kinderen.  De manier waarop de 
lesstof wordt benaderd is kunstzinnig; dat wil zeggen, om 
ervoor te zorgen dat kinderen zich met de leerstof kunnen 
verbinden, spreken we het hoofd, het hart en de handen 
aan. 
Door het vertellen van verhalen, het aanspreken van de 
beweging, het kunstzinnig verwerken door tekenen, 
schilderen, klank, ritme, muziek of toneel, kunnen 
kinderen zich op meerdere manieren verbinden met de 
leerstof. Het hele kind wordt daarmee aangesproken en kan 
zich zo de stof helemaal eigen maken. Zo kan het zijn eigen 
denken, voelen en willen ontwikkelen. Daardoor neemt het 
ook vaardigheden als taal en rekenen beter op. 

Omdat het in het leven om veel meer draait dan rekenen en 
taal alleen, leer je op een vrijeschool ook andere dingen. 
Zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor 
natuur en cultuur. En betrokken zijn bij de samenleving. 
Want naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo 
belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt, je verantwoordelijk 
voelt en leert om zelfstandig, maar ook met elkaar bezig te 
zijn. 
Het leren sluit aan bij het tempo en de belevingswereld 
van het kind. Het kind mag werkelijk kind zijn, zodat het 
de kans krijgt op te groeien tot een evenwichtig, (sociaal) 
vaardig en initiatiefrijk mens. 

Op de Dordtse Vrije School wordt uw kind gezien. We zijn 
een school met een duidelijke structuur. Sfeer, rust en ritme 
bieden de kinderen veiligheid. 

Zowel leerkrachten als ouders zijn nauw betrokken bij 
de dagelijkse gang van zaken. De school staat open voor 
leerlingen van alle achtergronden en gezindten. Een 
duidelijk leerplan zorgt voor heldere leerlijnen en een rijke 
inhoud van het onderwijs. Zo krijgen onze leerlingen ruim 
vier uur kunstzinnig onderwijs per week: muziek, (koor)
zang, blokfluiten, euritmie, boetseren, schilderen, tekenen, 
toneel, houtbewerken en handwerken. Onderwijs met een 
heel eigen karakter waarin ieder kind zijn eigen talenten 
kan ontwikkelen. Op de vrijeschool leer je voor het leven.

Kleuters en schoolkinderen hebben ieder hun eigen 
wereld waarin wij letterlijk en figuurlijk speelruimte en 
ontwikkelingsruimte bieden, kennis en vaardigheden en 
mogelijkheden aanreiken en het zoeken naar oplossingen 
stimuleren.  Een breed onderwijspakket dat uitgaat van een 
evenwicht in cognitieve, sociaal-emotionele en motorische 
vaardigheden. Een balans tussen hoofd, hart en handen. 
Zo kan ieder kind vol vertrouwen met de verworven kennis 
en de ontwikkelde vaardigheden doorstromen naar het 
vervolgonderwijs.

missie
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het leerplan

De Dordtse Vrije School biedt basisonderwijs aan kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. De pedagogie vindt haar inspiratie in de 
impuls van Rudolf Steiner, begin 20e eeuw. Het streven is 
onderwijs te geven dat volledige ontplooiing van de leerling 
mogelijk maakt. Het richt zich niet alleen op de vorming 
van het intellect, maar ook op het beleven van de wereld 
op een kunstzinnige wijze en op de vorming van de wil, 
als drijfveer voor het handelen. Hierdoor ontwikkelt de 
opgroeiende mens een zelfstandig oordeel, een invoelend 
vermogen, een gezonde moraliteit en een creatief denken 
en handelen. Zo kan hij/zij als volwassene, gevoed door 
idealen, zijn/haar persoonlijke weg in het leven vinden 
en een bijdrage leveren aan de toekomstige samenleving. 
Het leerplan van de vrijeschool kent een doorlopende 
leerlijn en loopt door tot aan het einde van het voortgezet 
onderwijs, ‘de bovenbouw’. 

De leerstof wordt wat betreft de vakken en de wijze 
van handelen zo ingezet, dat het aansluit bij de 
ontwikkelingsfase en de leeftijd van de kinderen. Leerstof 
is dus ook ontwikkelingsstof. Het kind blijft daarom met 
zijn leeftijdgenoten in dezelfde klas. Door de dagelijkse 
wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen kan de 
leerkracht waarnemen wat de volgende stap is in de 
ontwikkeling van de kinderen, zowel klassikaal als 
individueel. Leidraad hierbij is het vrijeschoolleerplan, 
zoals vastgelegd in het document ‘Ik zie rond in de wereld’. 
De verbinding tussen leerling en leerkracht is hierbij van 
grote waarde. 

Om deze verbinding te bevorderen,  worden de kinderen 
van hun 4e tot hun 6e/7e levensjaar of tot het kind 
leerrijp is, begeleid door een leerkracht, die zich heeft 
gespecialiseerd in de kleuterpedagogie. Vervolgens worden 
de kinderen, vanaf hun 6e/7e t/m hun 12e levensjaar, voor 
zover mogelijk begeleid door één klassenleerkracht die 
voor deze gehele periode de pedagogische en didactische 
verantwoordelijkheid draagt. Tussen deze leeftijdsfasen is 
een duidelijk onderscheid, omdat iedere ontwikkelingsfase 
weer andere vragen en behoeftes met zich meebrengt. 

Door in het onderwijs het hoofd (denken), het hart 
(voelen) en de handen (willen) aan te spreken,  komt 
een intensievere verbinding met de leerstof tot stand. 
En hoe intensiever de verbinding, des te beter ‘verovert’ 
het kind wat aangeboden wordt. We stimuleren de 
zelfwerkzaamheid van de leerlingen, waardoor een 
persoonlijke verbinding met de leerstof bevorderd wordt. 
Deze persoonlijke interesse stimuleert de innerlijke 
motivatie om te willen leren.

We kunnen in onze maatschappij spreken van een 
tendens tot individualisme en materialisme. Daarnaast 
zoeken steeds meer mensen naar spiritualiteit en 
geestelijke en culturele inhoud. Ook in de mens zelf 
onderscheiden we een materiële en een immateriële kant. 
De vrijeschoolpedagogie streeft ernaar deze twee kanten te 
verbinden, opdat het kind met beide leert omgaan. 

In het sociale leven bevorderen we dat kinderen zich 
kunnen en durven manifesteren zoals ze zijn, ongeacht 
afkomst, religie of nationaliteit en dat ze de ander deze 
ruimte ook laten. In de les- en vertelstof wordt veel 
aangereikt over de verschillende (oude) culturen, waardoor 
openheid en begrip daarvoor ontstaan.

de pedagogie
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natuurlijke materialen

bewegingsonderwijs en euritmie

De leeromgeving vinden we van groot belang voor 
het gevoel van geborgenheid en voor een gezonde 
zintuigontwikkeling. Meubilair en lesmateriaal zijn 
daarom zoveel mogelijk van natuurlijke materialen 
en de aankleding van de lokalen wordt met aandacht 
verzorgd. De verzorging van de leeromgeving komt 
ook tot uitdrukking in de aandacht van het sociale 
aspect, aandacht voor de  natuur en de school als 
schoolgemeenschap.

Aan de natuurlijke bewegingsdrang van het kind 
wordt op school op verschillende manieren tegemoet 
gekomen: tijdens het onderwijs, maar vooral in de vakken 
gymnastiek en euritmie. 
In de gymnastieklessen wordt de nadruk gelegd op het 
lichamelijke: goede houding, behendigheid, ontwikkeling 
van de spieren, ook spel enz. Natuurlijk speelt hierbij de 
totale mens een rol doordat ook sociale vaardigheden, spel 
en sportiviteit worden ontwikkeld.

Bij de euritmie gaat het met name om het via het lichaam 
zichtbaar maken van woord en klank, de ontwikkeling 
van de zielenkwaliteiten. Er is een verwantschap tussen 
euritmie en de danskunst, maar bij de euritmie worden 
niet zozeer subjectieve gevoelens uitgedrukt, maar gaat 
het erom met gebaren zichtbaar te maken van wat er 
objectief klinkt in gesproken woord of in muziek. In de 
woordeuritmie maakt men bijvoorbeeld de klinkers en 
medeklinkers met de armen of benen zichtbaar en ook 
de betekenis en de eventuele gevoelsuitdrukking van 
woorden, zinnen en teksten. In de tooneuritmie drukt 
men toonsoort, intervallen, maat, melodie en ritme 
van muziekstukken uit in choreografie, bewegingen en 
gebaren. De euritmie hoort daarom bij de muzikale en 
reciterende kunsten. Euritmie op school is gebaseerd op 
het pedagogische leerplan van de vrijeschool. Op deze 
manier is de euritmie een bijzondere ondersteuning voor 
alle andere vakken en voor de gehele ontwikkeling van het 
kind.

Op deze wijze biedt de Dordtse Vrije School basisonderwijs 
met een duidelijke meerwaarde. Van oud-leerlingen en 
oud-ouders horen we dat ze het onderwijs daadwerkelijk 
zo beleefd hebben en dat de waarde daarvan in het verdere 
leven ervaren wordt.  

de pedagogie
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klassenindeling en lestijden

kleuters

leerrijpheid

jaarfeesten

kerstspelen

De Dordtse Vrije School heeft op dit moment 4 
kleuterklassen en 6 onderbouw klassen (klas 1 t/m 6). De 
kleuterklassen zijn vergelijkbaar met een heterogene groep 
1 en 2; de klassen 1 t/m 6 zijn vergelijkbaar met de groepen 
3 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs.

Ook in de kleuterklassen is er sprake van een natuurlijke 
leeromgeving door spel en beweging. De drijvende kracht 
is het vermogen tot nabootsen. De kinderlijke fantasie 
krijgt daarbij alle ruimte, als voorbereiding voor de verdere 
ontwikkeling. Er is grote aandacht voor het gebruik van 
natuurlijke materialen en de kwaliteit van de omgeving. 
Sfeer, warmte en geborgenheid, jaarfeesten en natuurlijk 
de ritmes van de dag, de week en het jaar zijn dragende 
elementen. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld 
en bestaan uit  4, 5 en 6-jarigen.

De kleuter komt, na zijn 4e verjaardag, in samenspraak 
tussen ouders en leerkracht, de eerste paar weken drie 
dagen per week naar school. Deze ritmische verdeling met 
twee rustdagen is wenselijk om het kind de tijd te geven 
alle nieuwe indrukken te verwerken en wordt altijd met de 
ouders besproken. Na deze periode komen deze kleuters 
4 dagen naar school. De rustdag is meestal de woensdag. 
Wanneer het kind 5 jaar wordt, komt de kleuter alle dagen 
naar school. De lesdagen zijn maandag t/m vrijdag van 
8.25-13.15 uur.

Voor de kleuters wordt het excursie/werkweek gedurende 
de ochtend klassikaal verzorgd. U ontvangt daarover 
bericht van de kleuterjuffies. De kosten zijn voor rekening 
van de ouders en vallen buiten de ouderbijdragen. 

De leerrijpheid van de kinderen wordt aan het einde van 
de kleuterperiode onderzocht: het leerrijpheidsonderzoek. 
Het is niet vanzelfsprekend dat een kleuter van ongeveer 6 
jaar na twee jaar kleuterklas direct doorstroomt naar de 1e 
klas (groep 3). De kleuterleerkrachten, de Intern Begeleider 
en de Remedial Teacher houden zich bezig met de vraag 
welke kinderen leerrijp en/of leervaardig zijn. Dat wordt 
besproken met de ouders. 
In de 2e klas (groep 4) hebben wij voor  kinderen waarbij 
vragen zijn rond de ontwikkeling, de mogelijkheid om  een 
leervoorwaardenonderzoek af te nemen. Op die manier 
kunnen we vroegtijdig eventuele leerproblemen signaleren. 
Dit is het zogenaamde ‘tweedeklasonderzoek’.

In alle klassen is veel aandacht voor het ritmische verloop 
van het jaar, de seizoenen en de feesten die in die seizoenen 
gevierd worden zoals: Michaëlsfeest (29 september), Sint 
Maarten (11 november), Sint Nicolaas, Advent, Kerstmis, 
Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan (24 juni).

In de Kersttijd worden door leraren en ouders de drie 
Kerstspelen opgevoerd: het Paradijsspel, het Geboorte- en 
Herdersspel en het Driekoningenspel. Deze kerstspelen 
horen bij de Vrijescholen. De opvoeringen zijn opgenomen 
in het activiteitenrooster en worden tot lestijd gerekend. 

Het Paradijsspel
Dit spel wordt opgevoerd voor alle kinderen van de klassen 
1 t/m 6 en is niet geschikt voor de kleuters.

Geboorte- en Herdersspel (het Kerstspel)
Het volledige Kerstspel wordt opgevoerd voor alle kinderen, 
zowel voor de kleuters, als voor alle kinderen uit de klassen 
1 t/m 6. 

organisatie van het 
onderwijs
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organisatie van het onderwijs

(periode)onderwijs klas 1 t/m 6

vertelstof

bewegingsonderwijs en euritmie

informatie- en communicatiemedia

levensbeschouwing 

Het Driekoningenspel 
Het Driekoningenspel wordt opgevoerd voor alle leerlingen 
van de klassen 1 t/m 6. Het Driekoningenspel is niet 
geschikt voor de kleuters.

De hoofdvakken zoals Nederlandse taal, rekenen, 
aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en natuurkunde 
worden ‘s ochtends van 8:25 tot 10:30 uur gegeven in 
periodes van een aantal aaneengesloten weken. Na het 
periodeonderwijs volgen lessen in handvaardigheid, 
euritmie, vreemde talen, gymnastiek, oefenuur taal en 
rekenen, muziek, tekenen, schilderen en godsdienst. De 
klassenleerkracht wordt bijgestaan door vakleerkrachten 
voor Duits, handwerken, handarbeid en voor euritmie.

Voor het gehele leerplan is de vertelstof een belangrijke 
leidraad, afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. 
In de 1e klas worden sprookjes verteld. In de 2e klas 
fabels en legenden. In de 3e klas staat het Oude Testament 
centraal en in de 4e de Germaanse mythologie. De Griekse 
mythologie en de oude cultuurperiodes volgen in de 5e klas 
en de Romeinse geschiedenis in de 6e klas.

Vanaf klas 3 krijgen de kinderen iedere week een uur 
bewegingsonderwijs. Klas 1 t/m 4 krijgt 1x per week 
euritmie, klas 5 en 6 krijgen 2x per week euritmie.      

De informatie- en communicatietechnologie is iets waar 
je als mens niet omheen kunt. Na zorgvuldig overleg, 
waarin alle aspecten van het gebruik van computers in het 
onderwijs zijn bekeken, zijn wij tot de voorlopige conclusie 
gekomen dat deze technische middelen geen extra bijdrage 
leveren aan de pedagogische en didactische processen in 
ons onderwijs. Voor het vergaren van eventuele informatie 
hebben computer en internet voor onze leerlingen nog geen 
meerwaarde boven het zelf handelen, beleven en leren en 
het boek.

Het zal voor kinderen van deze tijd zeker van belang zijn 
met moderne informatietechniek en communicatiemedia te 
leren omgaan, zo zij dat niet al kunnen. Maar wij kiezen er 
als Dordtse Vrije School voor om dit pas in de bovenbouw 
(d.i. het voortgezet onderwijs) door de kinderen op school 
te leren gebruiken. Kinderen in die leeftijdsfase zijn beter 
toegerust om op een pedagogisch verantwoorde manier met 
computers om te leren gaan. 
In de onderbouw (klas 1 t/m 6) wordt de leerstof zoveel 
mogelijk aangeboden door het gesproken woord en door 
kunstzinnige activiteiten. Ons uitgangspunt daarbij is: 
“Hands on- off line”.

Dat betekent ook dat wij het goed omgaan met en veilig 
gebruiken van sociale media in de klas kunnen bespreken 
als dit pedagogisch van belang  is. Ook kunnen wij 
soms remediërende digitale ondersteuning inzetten 
of adviseren, wanneer dit een bijdrage levert aan de 
ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen.

In de onderbouw staat het vak ‘levensbeschouwing’ op het 
rooster (drie kwartier lestijd per week 
per klas). Deze lessen levensbeschouwing hebben een 
algemeen christelijk karakter, maar zijn niet 
gebonden aan een kerkgenootschap. De lessen bestaan 
voornamelijk uit het vertellen van verhalen 
die, net als de vertelstof, toegespitst zijn op de leeftijdsfasen 
van de kinderen. In de hogere klassen 
ontstaat vaak spontaan of enigszins geleid een gesprek naar 
aanleiding van het verhaal of actuele 
gebeurtenissen. Ook kan er aandacht worden besteed aan 
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organisatie van het onderwijs

handeling

huiswerk

eten en drinken

zitten blijven

getuigschrift

doorstroming naar het vervolgonderwijs

schoolkeuze voortgezet onderwijs

andere dan de christelijke godsdiensten. 
Ter verdieping van de lessen ‘levensbeschouwing’ wordt 
op zondagen om de twee weken de Handeling gehouden 
in de aula. De deelname is vrijwillig en voorbehouden 
aan leerlingen vanaf klas 1. De jongere kinderen kunnen 
de handeling wel zittend bij hun ouders meemaken. 
De kinderen van de eerste klas mogen vanaf de eerste 
adventszondag zelf meedoen. Ook is er een mogelijkheid 
voor volwassenen, d.w.z. mensen die verbonden zijn 
met de school, om op enkele zondagen in het jaar deel te 
nemen aan de Offerhandeling. Evenals de teksten voor 
de Handeling is ook de tekst van de Offerhandeling door 
Rudolf Steiner aan de Vrijescholen gegeven. 

In principe wordt de lesstof in de klas behandeld. Toch 
kan het, zeker in de hogere klassen,  voorkomen dat 
leerlingen de gelegenheid krijgen hun werk thuis af te 
maken, wanneer dit op school niet gelukt is. Ook kan 
het voorkomen dat de klassenleerkracht met de ouders 
afspreekt dat de kinderen als extra ondersteuning 
huiswerkopgaven krijgen. Aan de kinderen vanaf de derde 
klas wordt gevraagd om thuis bepaalde, aan hun leeftijd 
aangepaste opgaven uit te werken als voorbereiding op 
spreekbeurten of werkstukjes die ze op school maken.

De leerlingen van de onderbouw (klas 1 t/m 6) dienen zelf 
hun boterhammen en/of fruit (beslist géén snoep) mee te 
nemen naar school, evenals hun drinken (bij voorkeur 
melk of sap, géén cola, sinas of andere koolzuurhoudende 
dranken) in goed afsluitbare bekers. 
Op lange dagen hebben de kinderen van de klassen 3 t/m 6 
twee pauzes.

Op de Dordtse Vrije School wordt ontwikkelingsonderwijs 
gegeven. Dit houdt in dat vanaf de eerste klas in principe 
niemand blijft zitten. Hieraan wordt veel waarde gehecht. In 
de 2e klas is het voor  kinderen waarbij vragen zijn rond de 
ontwikkeling mogelijk om nogmaals een leervoorwaarden 
onderzoek af te nemen om vroegtijdig eventuele 
leerproblemen te kunnen signaleren. 

De leerlingen van klas 1 t/m 6 ontvangen aan het eind van 
het schooljaar een getuigschrift. Hierin staat een algemene 
beschrijving van het kind in de klas en een overzicht van 
de vorderingen. Dit deel is uitsluitend voor de ouders. Voor 
ieder kind afzonderlijk is er een spreuk, die gemaakt is door 
de klassenleerkracht.

In principe omvat het vrijeschoolonderwijs voor de 
kleuters, de basisschoolleerlingen en de leerlingen van het 
voortgezet onderwijs een doorlopend leerplan; het vormt 
één geheel. 

De Dordtse Vrije School biedt alleen basisonderwijs 
en de leerlingen verlaten na de 6e klas (groep 8) de 
school. Zij gaan voor het volgen van het voortgezet 
vrijeschoolonderwijs naar het Rudolf Steiner College 
in Rotterdam, of naar het Michaël College in Breda. Zij 
kunnen ook kiezen voor een andere school voor voortgezet 
onderwijs in de regio Dordrecht. Ons onderwijs voldoet 
aan alle kwaliteitseisen die door de inspectie aan het 
basisonderwijs worden gesteld. De aansluiting op iedere 
vorm van voortgezet onderwijs verloopt dan ook goed. Het 
is afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling hoe de 
vervolgkeuze uitvalt.
 
De klassenleerkracht van de 6e klas voert een individueel 
gesprek met alle ouders over het schooladvies. Kinderen 
op onze school, die na de 6e klas het vrijeschoolonderwijs 
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resultaten van ons onderwijs
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organisatie van het onderwijs

verlaten, hebben alle vaardigheden om aansluiting te 
vinden bij de voor hen geschikte vorm van voortgezet 
onderwijs. De klassenleerkracht maakt voor elk kind, zoals 
de gebruikelijke procedure is in Dordrecht, een digitaal 
onderwijskundig rapport. Hierin staat ook het officiële 
schooladvies vermeld.

Voor een overzicht van de uitstroom van onze leerlingen 
naar vervolgonderwijs verwijzen wij naar ons jaarverslag 
dat jaarlijks in juni uitgereikt wordt.
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adaptief onderwijs

reguliere begeleiding in de klas

kinderbespreking
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begeleiding
bij ontwikkeling

De streefrichting voor de schoolontwikkeling is adaptief 
onderwijs. Dit past binnen de visie van de vrijeschool en 
sluit aan bij het handelingsgericht werken (HGW). Waar 
voorheen de nadruk lag op hulpverlening of het wegwerken 
van achterstanden, wordt bij adaptief onderwijs geprobeerd 
achterstanden te voorkomen. Het onderwijsaanbod 
en de pedagogische aanpak worden afgestemd op de 
mogelijkheden en behoeften van het kind. 

Kinderen verschillen in aanleg en mogelijkheden. Op 
de vrijeschool staat de ontwikkelingsstof (hetgeen wij 
de kinderen aanbieden, passend bij hun leeftijd en 
ontwikkelingsfase) centraal en streven wij bij de kinderen 
een ontwikkeling naar hun aard en mogelijkheden na. 
Het is hierbij de taak van de leerkracht om eventuele 
hindernissen weg te nemen “opdat kan worden wat eens is 
voorgenomen om te worden” (R.Steiner).  

De begeleiding bij de ontwikkeling van de kinderen moet 
zijn ingebed in de totale visie op onderwijs en het handelen 
van iedereen op onze school. We stellen ons steeds de 
vraag:  wat heeft deze leerling, van deze ouders, in deze 
groep, bij deze leerkracht(en) op deze school nodig om de 
volgende ontwikkelingsstap te kunnen zetten en hoe maken 
we dat inzichtelijk voor derden.

Met deze uitspraak is duidelijk dat (extra) begeleiding nooit 
los van het totale onderwijs kan staan. Als wij adaptief 
willen werken en kinderen accepteren zoals zij zijn, dan 
betekent dit dat begeleiding wordt verleend vanuit diezelfde 
uitgangspunten. Extra begeleiding is een geïntegreerd 
onderdeel van het primaire onderwijsproces en vindt 
derhalve zoveel mogelijk plaats in de klas. De leerkracht is 
en blijft verantwoordelijk en weet precies wat er wanneer 
gebeurt. Hij of zij realiseert de extra hulp en begeleiding 
zoveel mogelijk zelf, ondersteund door een zorgteam en een 
ondersteuningsteam. 

Er wordt gewerkt volgens het vrijeschoolleerplan, waarvan 
een uitwerking te vinden is in  “Ik zie rond in de wereld” 
en in de taal- en rekenlijn van de schoolbegeleidingsdienst 
(BVS). Leerkrachten stemmen hun aanbod af op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Waar het om het 
aanleren en oefenen van vaardigheden gaat, wordt er 
gewerkt met een groepsplan met 4 clusters. De leerlingen 
worden op basis van hun instructiebehoefte ingedeeld in 
instructie onafhankelijk (cluster A), instructie gevoelig 
(cluster B) en instructie afhankelijk (cluster C) . Het 
4e cluster (cluster D) is voor de kinderen met een eigen 
leerlijn. In een groepsplan worden voor elk cluster de 
doelen voor het komende halfjaar benoemd. Dit wordt met 
de intern begeleider besproken in de groepsbespreking. 

Bij de kleuterafdeling wordt ook gewerkt met 
groepsplannen voor Taal en Rekenen. Van januari tot juli 
loopt een groepsplan voor alle oudste kleuters. Aan het eind 
van de looptijd wordt dit plan geëvalueerd en aan de eerste-
klasleerkracht overgedragen.

Als een kind niet gedijt in de klas, onvoldoende 
vaardigheidsgroei laat zien of als er hardnekkige hiaten in 
de leerstof blijven, dan wordt in overleg met de leerkracht 
extra begeleiding ingezet. Ook is het mogelijk dat het kind 
eerst in het lerarencollege besproken wordt tijdens een 
kinderbespreking. 
Vaak kijken collega’s op een andere manier naar een kind of 
bepaalde leerproblemen. Gezamenlijk worden vaak nieuwe 
ideeën en inzichten aangedragen. 
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De leerkracht en de Intern Begeleider kijken samen wat 
aangewezen is. Er kunnen bijvoorbeeld diagnostische 
toetsen ingezet worden. Bij onvoldoende vaardigheidsgroei 
is vaak meer instructie en/of extra leertijd nodig. Bij 
hardnekkige hiaten in de leerstof/ontwikkeling wordt vaak 
de hulp van de Remedial Teacher ingezet. 
Als het kind niet gedijt wordt gezocht naar passende 
ondersteuning, bijvoorbeeld (S)RT of pedagogische 
afspraken voor in de klas. Soms wordt meteen externe hulp 
ingeschakeld.

Ouders worden altijd betrokken bij de extra ondersteuning 
die nodig is voor hun kind.

Als de extra begeleiding in en rond de klas onvoldoende 
blijkt wordt het betreffende kind besproken met 
bijvoorbeeld de Begeleider Passend Onderwijs of de OK-
coach. Ook is het mogelijk het kind te bespreken in het 
Ondersteuningsteam. Hierin zitten de leerkracht, de intern 
begeleider de begeleider passend onderwijs, de schoolarts, 
de schoolpsycholoog, de schoolleider en de ouders. De 
ondersteuning is gericht op het geven van adviezen en 
ondersteuning aan de leerkracht en/of de ouders. Voor 
bespreking in het Ondersteuningsteam is toestemming van 
ouders nodig. 

Wanneer de adviezen van BPO-er of OT en de eventuele 
externe hulp de leerling niet voldoende zijn wordt gekozen 
voor een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied of het 
aanvragen van een arrangement.

Als blijkt dat de DVS niet de beste plek voor een kind 
is, moet de Begeleider Passend Onderwijs worden 
ingeschakeld. Als ook deze tot de conclusie komt, dat 
de school niet voldoende tegemoet kan komen aan de 
onderwijsbehoeften van dit kind, doet zij uitspraak over 
een mogelijke andere school, d.w.z. een andere basisschool 
of het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

De Sensomotorische RT speelt op de Dordtse Vrije School 
een belangrijke rol.
Soms is de inzet van extra oefening bij rekenen en taal 
niet toereikend . Een onderliggende oorzaak kan liggen 
in het stagneren van de motorische ontwikkeling van 
kinderen. Om het leerproces te bevorderen kunnen we 
dan sensomotorische RT inzetten. Dit wordt altijd met de 
ouders besproken.
Bij de sensomotorische RT wordt gewerkt vanuit de 
inzichten en werkwijze van Audrey McAllen. Daarnaast 
kunnen leerlingen ook ‘gewone’  RT krijgen (dus extra 
oefening met de basisvaardigheden rekenen en taal). 

De Intern Begeleider (IB) coördineert en adviseert bij het 
werk rondom de kinderen die extra zorg behoeven. Twee 
keer per jaar bespreekt de IB met de leerkracht allerlei 
rond het aanbod en de werkwijze in de klas in de zgn. 
groepsbespreking.
De IB onderhoudt ook de contacten met externe 
instanties. De IB heeft frequent overleg met de andere 
zorgfunctionarissen op school. Daarnaast is zij o.a. 
verantwoordelijk voor de toets agenda en het zorgbeleid.
 
De schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, de 
schoolpsycholoog  van de Begeleidingsdienst van 
Vrijescholen en de intern begeleider (en indien van 
toepassing de remedial teacher) komen 6 maal per 
jaar bijeen in een zogenaamd ondersteuningsteam 
(OT). Met deze disciplines (deskundigen) wordt de 
ondersteuningsbehoeften van kinderen besproken. Soms 
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sluit de Begeleider Passend Onderwijs ook bij dit overleg 
aan vanuit het Samenwerkingsverband. Wanneer hun kind 
besproken wordt, worden ouders hiervoor ook uitgenodigd. 

Vanuit de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
regio Dordrecht wordt door Careyn periodiek 
gezondheidsonderzoek door een schoolarts en/of een 
assistente gedaan, al dan niet in aanwezigheid van ouders 
of verzorgers.  Alle leerlingen van het tweede kleuterjaar 
worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts of 
de assistente; zij worden gemeten en gewogen. Alle kinderen 
van de 5e klas worden uitgenodigd voor een verpleegkundig 
onderzoek.

Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling wettelijk verplicht.
De meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een 
huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de 
kinderopvang, of hulpverlener moet doen bij vermoedens van 
kindermishandeling. 
De meldcode is gebaseerd op 5 stappen: 
• in kaart brengen van signalen.
• overleggen met een collega en eventueel raadplegen van 
 het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of 
 het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
• gesprek met de cliënt.
• afwegen van het geweld of de kindermishandeling.
• beslissen: hulp organiseren of melden.
Op de DVS werken we vanaf augustus 2013 ook volgens deze 
meldcode. U kunt deze inzien op school bij de schoolleider 
of de intern begeleider. De aandachtsfunctionaris van de 
meldcode bij ons op school is de schoolmaatschappelijk 
werkster. Vanaf stap 2 zal zij bij eventuele trajecten worden 
betrokken.

Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die per 
1 augustus 2014 van kracht is en die bepaalt dat scholen 
(formeel  de schoolbesturen) verantwoordelijk zijn dat 
elke leerling die bij hen op school zit of wordt aangemeld, 
een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen 
school zijn of  op een van de andere scholen binnen het 
samenwerkingsverband (zorgplicht).
In bijna alle gevallen biedt de school waarop de leerling zit 
“basisondersteuning” en de leerling heeft daar voldoende 
aan. Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school 
in het samenwerkingsverband minimaal kan bieden.
Een samenwerkingsverband is een organisatie die de 
samenwerking organiseert tussen alle basisscholen, 
scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal 
basisonderwijs binnen een bepaald gebied. Voor onze school 
is dat het “Samenwerkingsverband van Dordrecht PO 28-10”.

Op elke school zijn kinderen voor wie de basisondersteuning 
niet voldoet en die zijn aangewezen op een vorm van extra 
ondersteuning. Vaak kan die extra ondersteuning gegeven 
worden op de school waar de leerling zit. Dit wordt een 
arrangement genoemd. Soms is het niet haalbaar om de 
extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en 
wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis-) 
onderwijs georganiseerd. Hiervoor is een zogenaamde 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. In beide gevallen 
wordt er, zoveel mogelijk in samenspraak met de ouders, 
een aanvraag gedaan bij het samenwerkingsverband. In het 
voortraject moet het kind in het OT zijn besproken.

Onze school werkt vanuit de antroposofie en de 
menskundige uitgangspunten die vertaald zijn in ons 
pedagogisch handelen. Er heerst een warm, veilig 

schoolarts Careyn

meldcode huiselijk geweld

passend onderwijs

School Ondersteunings Profiel (SOP)
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pedagogisch klimaat. Binnen de basisondersteuning wordt 
o.a. gewerkt volgens het Handelingsgericht Werken, is er 
een aanbod voor kinderen met (vermoeden van) dyslexie en 
een protocol medische handelingen. 

Kinderen met internaliserend gedrag (bv. onzekere, 
faalangstige kinderen) gedijen op onze school vaak goed. 
De hechte schoolgemeenschap, de ervaren leerkrachten 
en het gevarieerde leerplan biedt deze leerlingen de 
mogelijkheid om zich op alle gebieden gezond te 
ontwikkelen. 
Bij kinderen waarbij sprake is van autisme komt het 
voor dat ons gevarieerde, beeldende en talige aanbod 
van het onderwijs niet altijd voldoende aansluit bij 
hun onderwijsbehoefte. Ook leerlingen met een erg 
leerkrachtafhankelijke manier van leren, kinderen die 
(bijna) alle structuur van buitenaf nodig hebben, profiteren 
soms te weinig van ons onderwijs. Leerlingen met een laag 
IQ, soms in samenhang met persoonskenmerken, ervaren 
bij ons soms een gevoel van falen door de grote klassikale 
component in ons onderwijs.
Bij zij-instroom (vanuit andere scholen) wordt dus goed 
gekeken of onze manier van werken aansluit bij de 
mogelijkheden die een kind heeft.
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Vrijeschoolonderwijs is gebaseerd op de overtuiging dat 
onze tijd om opvoeding vraagt die voortkomt uit een 
diepe, algemene kennis omtrent de mens als geestelijk 
wezen. Om deze opvoeding ook in de school goed gestalte 
te kunnen geven, is het van essentieel belang dat school 
en ouders een hechte eenheid vormen. Van ouders wordt 
daarom gevraagd dat zij de pedagogische uitgangspunten 
van de school ondersteunen en de pedagogische vrijheid 
van de klassenleerkrachten op dit gebied zoveel mogelijk 
respecteren. Dat vraagt over het algemeen meer dan een 
gemiddelde inzet, omdat voor de meeste mensen het 
vrijeschoolonderwijs niet uit eigen ervaring bekend is. 
Ouders hoeven dus niet te schromen om vragen te stellen, 
of opheldering te willen over wat onduidelijk is. Leraren 
zullen zich inspannen om hun pedagogisch handelen 
zo inzichtelijk mogelijk te maken. In gesprekken tussen 
ouders en leerkrachten en op de ouderavonden kunnen 
pedagogische inzichten uitgewisseld en verdiept worden. 
Rudolf Steiner verwoordde het in zijn tijd zó, dat hij 
de ouders opriep een 'muur' van behoedende liefde en 
belangstelling om de school te bouwen, waarbinnen de 
kinderen konden opgroeien en de leerkrachten hun taak 
konden volbrengen. 

overleg met de klassenleerkracht van uw kind
Als er iets is gebeurd, waardoor uw kind zich anders 
dan normaal is gaan gedragen, kunt u dit aan de 
klassenleerkracht doorgeven. Alleen: het liefst niet 
voorafgaande aan de les! Voor vragen over uw kind 
kunt u dagelijks na schooltijd een afspraak maken. Alle 
klassenleerkrachten zijn in principe vanaf een kwartier na 
afloop van de les beschikbaar. De leerkracht beantwoordt 
uw vraag ter plekke of maakt een afspraak voor een 
gesprek. We vragen u om de leerkrachten niet thuis bellen. 
In uiterste noodgevallen, wanneer u zich in de loop van de 
middag of avond ernstig zorgen maakt over uw kind,  kunt 
u de leerkracht ‘s avonds thuis bellen.

De klassenleerkrachten van iedere klas organiseren per jaar 
een aantal ouderavonden. Op deze avonden wordt er een 
algemeen ontwikkelingsbeeld van de klas, de leeftijdsfase 
en de leerstof van dat jaar gegeven. Ook wordt er informatie 
gegeven over de vrijeschoolpedagogie, de activiteiten van 
de klas of de jaarfeesten en is er gelegenheid om vragen te 
stellen.
Jaarlijks is er een algemene ouderavond die georganiseerd 
wordt in samenwerking met de medezeggenschapsraad. 
Vaak wordt een spreker uitgenodigd voor deze avonden. 

In het najaar worden alle ouders van de kinderen uit klas 
1 t/m 6 uitgenodigd voor een voortgangsgesprek met de 
leerkracht. U dient zelf aan te geven of u hiervan gebruik 
wilt maken.

Na de toets periode halverwege het schooljaar, nodigen de 
klassenleerkrachten de ouders uit voor een gesprek over 
de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind op de 
zogenaamde tafeltjesavond.

De leerlingen van klas 1 t/m 6 ontvangen aan het eind 
van het schooljaar een. Hierin staat een algemene 
beschrijving van het kind in de klas en een overzicht van 
de vorderingen. Dit deel is uitsluitend voor de ouders. Voor 
ieder kind afzonderlijk is er een spreuk, die gemaakt is door 
de klassenleerkracht.

ouders
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In elke klas zijn klassenouders. Zij staan de leerkracht 
en de klas met raad en daad bij. Ook maken zij nieuwe 
ouders wegwijs in de school. Zij zijn voor u een direct 
aanspreekpunt voor al uw vragen.

Het Schoolplan, Jaarplan, Ondersteuningsplan, 
Onderwijskundig Jaarverslag, Beleidshandboek, het MR-
statuut, verslagen MR, Vademecum van de SVZH, begroting, 
jaarstukken, ontruimingsplan, klachtenprocedure  enz. 
liggen ter inzage bij de schoolleider en de administratie.

Op de jaarlijks terugkerende feestelijke klassenpresentatie 
van de Dordtse Vrije School, presenteren de klassen 1 t/m 
6 mooie voorbeelden uit hun vrijeschoolonderwijs. De 
klassenpresentatie is meestal op de laatste donderdag voor 
de voorjaarsvakantie.

De Herfstmarkt is een feest op school met ieder jaar een bij 
de school passend thema, georganiseerd door de ouders van 
de 4e klas. Zij vormen de jaarlijkse Werkgroep Herfstmarkt.
De 4e klas stelt een bestedingsdoel voor en stemt dit af met 
de schoolleider. Het bestedingsdoel is gerelateerd aan het 
vrijeschoolonderwijs. 
De herfstmarkt wordt gezien als cadeau van de ouders aan 
de school. De herfstmarkt is tevens het visitekaartje van de 
school, ademt de sfeer van de DVS en is in de geest van het 
vrijeschoolonderwijs.
Het is een uitje voor het hele gezin met vele activiteiten, een 
restaurant en een informatietafel over de school in de hal 
van het gebouw. 
De herfstmarkt heeft ook een belangrijke functie om de 
mensen binnen en buiten onze school samen te brengen. 
Het biedt de gelegenheid voor onze buren om ook eens 
binnen onze school te kijken.

Alle ouders ontvangen iedere week op vrijdag digitaal de 
weekbrief waarin de activiteiten staan vermeld, alsmede 
mededelingen van het college, de schoolleider of het 
bestuur. 

De Schoolkrant verschijnt twee keer per jaar als onderdeel 
van de Seizoener, de  gezamenlijke schoolkrant van 
de Vrijescholen regio Rotterdam. In deze krant vindt 
u informatie en uitgebreide achtergrondartikelen. De 
Schoolkrant is een uitgave van de Dordtse Vrije School die 
door de ouders samen met een leerkracht wordt verzorgd. 
Vrijwilligers die hieraan willen meewerken zijn altijd 
welkom! 

De ouderbibliotheek staat in de hal voor de trap.. 
Iedere ouder kan daar boeken lenen tegen een geringe 
vergoeding. De bibliotheek heeft voorleesboeken en 
achtergrondliteratuur bij onderwijs,  opvoeding en 
antroposofie. Ook worden hier de speciale euritmieschoenen 
verkocht. Geopend: woensdag en vrijdag van 8:30 tot 9:00 
uur. De bibliotheek wordt gerund door ouders. 

De VOK (Vereniging voor Vrije Opvoedkunst) bestaat uit 
ouders die gedurende het gehele schooljaar verschillende 
activiteiten organiseren voor de ouders: b.v. lezingen 
en oudercursussen (in samenwerking met de leraren 
van school), een jaarfeestencursus, knutselmiddagen 
en activiteiten die specifiek bij de jaarfeesten horen 
(bijvoorbeeld adventskransen maken, of de pinkstertafel). 
Doel daarvan is, naast het plezier dat kinderen en ouders 
hieraan kunnen beleven, om de link tussen thuis en school te 
vergroten. Aankondigingen van de verschillende activiteiten 
kunt u vinden op het prikbord in de hal en/of in de weekbrief 
van school. 
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ouderbijdragen: vrijwillig, maar niet vrijblijvend

aanmelden van kinderen

aanmelden voor klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8):

aanmelden voor de informatieochtenden

ouders

Persoonlijk lid/donateur worden van de landelijke 
Vereniging voor Vrije Opvoedkunst kan voor € 37,- per 
jaar. U ontvangt dan acht maal per jaar het tijdschrift Vrije 
Opvoedkunst. Hierin vindt u artikelen en beschouwingen 
over de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie en 
nieuws en commentaar uit de vrijeschoolbeweging.
www.vrijeopvoedkunst.nl

De financiële bijdrage die de Dordtse Vrije School per 
leerling ontvangt van de overheid, dekt niet alle kosten 
van ons onderwijs. We staan namelijk ook voor kosten 
die voortkomen uit het feit dat we onderwijs volgens de 
vrijeschool-pedagogiek aanbieden. 
Daarbij gaat het onder andere om het bekostigen van 
niet gesubsidieerd personeel (euritmie, vreemde talen, 
pianobegeleiding), gebruik van duurzame materialen, 
de jaarfeesten en de contributie voor de Vereniging van 
Vrijescholen.
De begroting van de ouderbijdragen is vastgesteld door de 
Medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt verantwoording 
gegeven over de besteding van de ouderbijdragen in het 
jaarverslag van de school. 

We gaan ervan uit dat ouders en verzorgers bewust voor 
onze school kiezen. Bij aanvang van ieder schooljaar wordt 
de ouders gevraagd om op een ouderbijdrageformulier 
aan te geven hoe hoog deze vrijwillige bijdrage voor het 
komende schooljaar zal zijn. Deze bijdrage hangt af van wat 
ouders/verzorgers kunnen bijdragen.

De richtlijn voor de ouderbijdragen is € 45,- per kind 
per maand. Het niet kunnen betalen van de (volledige) 
ouderbijdrage is nooit een reden om een kind niet op 
onze school te plaatsen. Wij adviseren u om bij de 
belastingdienst (www.belastingdienst.nl) te informeren 
m.b.t. aftrekbaarheid en ANBI status. Indien u een sociale 
uitkering heeft, kan de uitkerende instantie u mogelijk 
helpen door het verstrekken van een extra bijdrage voor de 
school.

Steeds meer ouders kiezen voor de vrijeschool. Dit is een 
landelijke trend, maar geldt zeker ook voor de Dordtse Vrije 
School. Op onze school heeft de toestroom van leerlingen 
ertoe geleid dat er in januari 2017 een 4e kleuterklas 
geopend is en dat er waarschijnlijk een 5e kleuterklas 
geopend gaat worden. Voordat u uw kind kunt aanmelden, 
wordt u gevraagd eerst een van de informatieochtenden 
te bezoeken. De data van deze ochtenden vindt u op onze 
website.

Voor bijna alle klassen hebben we op dit moment 
een wachtlijst. De oorzaak ligt in het gegeven dat 
de klassen vol zitten qua aantal leerlingen en/of qua 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Voor ieder 
kind is het buitengewoon belangrijk dat we in de klas ook 
tegemoet kunnen komen aan die ondersteuningsbehoefte . 
We onderzoeken dan ook bij iedere aanmelding of wij aan 
die ondersteuningsbehoefte  tegemoet kunnen komen. 
Wilt u verdere informatie, neemt u dan contact op met de 
administratie. Zij legt contact met de aanname-coördinator. 

Wilt u graag kennismaken met de school, de sfeer 
proeven en/of heeft u vragen over bv. het aanmelden van 
uw kind, dan bent u van harte welkom op een van onze 
informatieochtenden. Deze ochtenden beginnen om 
9.00 uur en duren tot uiterlijk 10.30 uur.  De data van de 
informatieochtenden kunt u vinden op de website van de 
school. Tijdens een informatieochtend krijgt u informatie 
over de school en een rondleiding door de klassen. U kunt 
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zich hiervoor opgeven op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 
uur op telefoonnummer 078- 614 0106.

Vanaf de daadwerkelijke aanmelding van uw kind dient 
wettelijk ook het PGN, het persoonsgebonden nummer, 
van het kind opgegeven te worden, plus een kopie van een 
document waarop dit vermeld staat. Voor elke leerling is er 
een dossier aangelegd. Tijdens de schoolloopbaan wordt dit 
dossier aangevuld met allerlei documenten, zoals o.a. toets 
uitslagen. Alleen daartoe bevoegde personen krijgen inzage 
in de dossiers. Gegevens van leerlingen worden alleen 
aan derden verstrekt na toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordigers. Foto's van leerlingen worden op de 
website slechts geplaatst als ouders daar (schriftelijk) mee 
ingestemd hebben. 
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Op de Dordtse Vrije School willen we elkaar met respect 
behandelen en willen we ons veilig voelen. 
Voor ieders duidelijkheid hebben we daarvoor regels 
opgesteld. 

•  Elke klassenleerkracht heeft binnen zijn klas eigen 
regels en afspraken en deze zijn voor de leerlingen 
duidelijk. 

•  Voor het plein hebben we speciale pleinregels, waarvan 
de kinderen op de hoogte zijn (zie hieronder). 

•  In geval van pesten volgen we de stappen van het 
pestprotocol. 

•  Op onze school wordt niet geslagen, geschopt, 
gescholden, gespuugd of gevochten. Er mag ook niet 
gedaan worden alsof.

•  Instructies van een leerkracht moeten steeds worden 
opgevolgd.

•  Iedereen praat netjes, op een gewone toon en respectvol 
met elkaar en niet over elkaar.

•  We gaan ook met respect met het materiaal en het 
gebouw om. 

•  Wanneer kinderen moedwillig dingen stukmaken of 
een ander moedwillig letsel toebrengen, waarschuwt de 
leerkracht of de schoolleider de ouders.

•  De kinderen dienen op tijd in de school te zijn. De 
ouders kunnen hun kinderen tot aan de rij brengen. De 
les begint om 8.25 uur.

• De kleuters mogen tot in de klas gebracht worden. 
•  Ouders houden bij het ophalen rekening met klassen, die 

nog op het plein bezig zijn.
•  De leerlingen mogen in de pauze het schoolplein niet 

verlaten.
•  Na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis (zie 

verder hieronder bij pleinregels).

•  Voor 8:25 uur dienen de kinderen op het schoolplein te 
wachten tot de school begint en niet op straat voor het 
schoolplein.

•  Fietsen op het schoolplein mag niet, ook niet na 
schooltijd; fietsen moeten in de stalling geplaatst 
worden.

•  Voetballen is niet toegestaan; tennisballen zijn wel 
toegestaan, maar niet extra hard of ver gooien, ook niet 
tegen de gevels.

•  Alleen het eten van fruit is op het schoolplein toegestaan.
•  Spelen op de trap naar de fietsenkelder is niet 

toegestaan. Evenals rondhangen in de fietsenstalling.
•  Rollerskates, skateboard en step zijn toegestaan, 

maar alleen op het beneden gedeelte van het plein. 
Rollerskates kunnen alleen buiten worden aangedaan. 

•  Iedereen heeft respect voor de planten; we lopen niet in 
de groenstroken.

•  Ballen van het dak halen na schooltijd altijd alleen na 
overleg met een leerkracht.

•  Lucifers, vuurwerk, messen en andere gevaarlijke zaken 
zijn niet toegestaan. Gevaarlijke voorwerpen, zoals 
vuurwerk, worden door de schoolleiding ingenomen en 
niet aan de kinderen of de ouders teruggegeven. Ernstige 
incidenten kunnen leiden tot een schorsing . Verboden 
materialen worden ingeleverd bij de politie en ouders 
worden hierover geïnformeerd.

•  Het schoolplein is alleen toegankelijk voor gebruik door 
de school, de COKD en bezoekers van de gymzaal. Het 
plein is dus niet openbaar en heeft geen buurtfunctie.

•  Onze leerlingen mogen een half uur na het einde van 
de schooltijd op het plein blijven spelen. Daarna kan 
dat alleen met toestemming van de buitenschoolse 
opvang (COKD), aangezien zij het plein moeten kunnen 
gebruiken voor activiteiten van de kinderen van de COKD.

schoolregels
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•  Op het moment dat leerlingen ’s morgens het schoolplein 
op komen, staat hun telefoon in principe uit. 

•  In school blijft de telefoon in de tas van de leerling en 
staat uit. Het onder schooltijd gebruik maken van de 
telefoon mag alleen met toestemming van de leerkracht.

•  Na schooltijd mogen de telefoons gebruikt worden om 
ouders te bellen of om afspraken te  maken. 

Als de telefoon onrechtmatig gebruikt wordt, dan wordt 
deze door de leerkracht ingenomen. 

De schooldagen en schooltijden zijn van maandag t/m 
vrijdag. 
Kleuters, klas 1 en 2:  8.25 – 13.15 uur.
Klas 3 t/m 6: 
Ma, di, do, vrij:  8.25 – 12.25 en 12.45 -14.15 uur.
Woe: 8.25 – 13.15 uur 
Gedurende de korte middagpauze lunchen de kinderen 
van klas 3 t/m 6 op school en spelen zij daarna op het 
schoolplein onder toezicht van leerkrachten.
Vanaf de voorjaarsvakantie tot de grote vakantie lopen de 
lestijden op vrijdag tot 13.15 uur.

De Dordtse Vrije School geeft ruim het aantal uren 
onderwijstijd dat door de Wet primair onderwijs (WPO) 
verplicht wordt gesteld. Volgens de WPO moet de 
onderwijstijd over alle 8 schooljaren minimaal 7.520 uur 
zijn. In de onderbouw (de eerste 4 jaar) moet dan minimaal 
3.520 uur zijn. In de bovenbouw (de tweede 4 jaar) 
minimaal 3.760 uur. De resterende  240 uur kan een school 
zelf over deze schooljaren verdelen.
Op de Dordtse Vrije School hebben de kleuterklassen en 
klas 1 en 2 per schooljaar 926 uur les (minimaal 880u.). Dat 
is over de eerste 4 jaar totaal 3.704 uur.
Klas 3 t/m 6 hebben 1.011 uur per schooljaar les (minimaal 
1000 u.). Dat is over de tweede 4 jaar totaal 4044 uur.
Over de hele schoolperiode volgen onze leerlingen totaal 
7.748 uur aan onderwijstijd.

Bij ziekte of andere verantwoorde afwezigheid van de 
klassenleerkracht zal de schoolleiding voor adequate 
vervanging zorgen. In de eerste plaats zal dat de vaste 
invalleerkracht voor de school zijn, maar er kan ook een 
beroep gedaan worden op een van de andere aan de school 
verbonden leerkrachten, of aan invalkrachten van andere 
Vrijescholen. Indien het niet mogelijk is om tijdig een 
invaller te vinden, zal de klas volgens een van te voren 
opgesteld schema over de andere klassen worden verdeeld 
en daar onderwijs ontvangen. In het uiterste geval kan het 
voorkomen dat de ouders wordt gevraagd de kinderen die 
dag niet naar school te sturen. Dat doet zich gelukkig maar 
sporadisch voor. Voor ouders waarvoor dat problemen 
oplevert, wordt uiteraard voor opvang in een van de klassen 
op school gezorgd.

In Nederland zegt de leerplichtwet, dat ouders ervoor 
moeten zorgen dat hun kind, vanaf 5 jaar tot aan het eind 
van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, volledig 
dagonderwijs volgt. Dit betekent in de praktijk dat u 
verplicht bent uw kind vijf dagen per week naar school te 
laten gaan. 
Bij uitzonderlijk veel verzuim of te laat komen moet de 
school contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Wanneer u verlof wilt aanvragen buiten de schoolvakanties, 
kan dat alleen worden toegekend bij door de leerplicht 
vastgelegde redenen. Verlofformulieren liggen in de rode 
driehoek in de gang naar de aula. De aanvraag moet 
minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk bij de school 
worden ingediend. Wanneer het gaat om verlof voorafgaand 
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aan de zomervakantie moet dit zeker 2 maanden van 
tevoren worden aangevraagd. Verlof aansluitend aan de 
zomervakantie is niet toegestaan. Op last van de inspectie 
voor het onderwijs is de school verplicht de regels omtrent 
het schoolverzuim strikt te hanteren. U dient het door de 
schoolleider ondertekende formulier op de vakantie van de 
kinderen bij u te hebben.

Als het gedrag van een kind onacceptabel en slecht te 
reguleren is, of het lesproces in de klas in ernstige mate 
verstoort, zal de leerkracht dit kind (korte tijd) met eigen 
werk in een klas van een collega onderbrengen of even 
naar de gang sturen. Aan het einde van de les heeft de 
leerkracht een gesprek met de leerling en komen zij tot 
overeenstemming. De leerling moet het gemiste werk 
inhalen. 
Indien er geen verbetering optreedt in het gedrag van 
de leerling, brengt de leerkracht de intern begeleider, de 
schoolleider en de ouders hiervan op de hoogte. Naar het 
inzicht van de leerkracht kan hij deze stap meerdere malen 
herhalen. Hij maakt een verslag van het gebeurde dat in het 
leerling-dossier wordt bewaard.
Mocht er na deze maatregelen nog niet voldoende resultaat 
zijn, dan volgt er per aangetekende brief een officiële 
waarschuwing. Bij de tweede waarschuwing volgt een 
schorsing van drie dagen. De leerling krijgt hierbij 
huiswerk mee dat bij zijn terugkeer af moet zijn.
De school (bevoegd gezag) mag een leerling maximaal 
1 week schorsen. Dit wordt altijd gemeld bij de 
onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar. 
Wanneer het gedrag van de leerling ondanks eerdere 
afspraken en ondanks een laatste waarschuwing, niet 
verbetert, kan het schoolbestuur, afhankelijk van de overige 
omstandigheden, tot verwijdering overgaan. 
Er kan tot daadwerkelijk verwijderen overgegaan 
worden als er een ontvangende school gevonden is 
(resultaatverplichting). Ouders/ verzorgers hebben de 
gelegenheid om binnen 6 weken bezwaar te maken bij 
de Geschillencommissie Passend Onderwijs. www.
onderwijsgeschillen.nl

Als uw kind ziek is, bent u verplicht dat door te geven. 
Dat kan telefonisch 's ochtends tussen 8:00 en 8:25 uur. U 
kunt ’s morgens vóór 8.25 uur ook een email sturen naar 
concierge@dordtsevrijeschool.nl

Enige jaren geleden is vanuit het onderwijs, de GGD 
en Bureau Leerplicht in de regio Zuid-Holland-Zuid  in 
samenwerking een protocol ontwikkeld om het (ziekte-) 
verzuim van leerlingen in o.a. het primair onderwijs 
actiever te voorkomen en te bestrijden. Het blijkt namelijk 
dat er teveel kinderen zijn die langdurig en/ of frequent 
geen onderwijs volgen en dit is nooit in het belang van het 
kind. 
Bijzonder aan dit protocol is dat niet alleen wordt 
aangegeven dat ongeoorloofd verzuim om actie vraagt. Dit 
moet door school worden gemeld aan Bureau Leerplicht. 
Ook in geval van frequent ziekmelden of overmatig veel 
te laat komen is actie vereist. Dit kan lopen via Bureau 
Leerplicht of via de schoolarts. De schoolarts heeft een 
adviserende rol naar ouders en school toe om te kijken wat 
in een specifieke situatie wel mogelijk is wat schoolgang of 
het thuis verrichten van schoolwerk betreft. 
Als Dordtse Vrije School vallen wij onder genoemd 
protocol en dit betekent dat van ons een meer proactieve 
houding wordt verwacht in geval van ziekte en verzuim 
van een kind. Op het moment dat wij zaken doorgeven aan 
de schoolarts of de leerplichtambtenaar worden ouders 
daarvan in kennis gesteld. 
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Wij spreken hierbij de wens uit dat de school en de ouders 
het belang van een continue schoolgang van (hun) kinderen 
onderschrijven en dat wij samen zullen zoeken naar 
mogelijkheden om schoolzaken te integreren in het leven 
van het kind in geval van langdurige ziekte of frequent  
verzuim.  

Alle gebruikelijke leermiddelen worden door de school 
verstrekt, behalve een schooltas, euritmieschoenen en 
gepaste gymkleding. 

COKD Kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang in de 
Dordtse Vrije School. Als uw kinderen uit school komen, 
is het belangrijk dat ze goed opgevangen worden. Even 
bijpraten met een boterham of een kopje thee en tijd om te 
iets laten zien wat op school is gemaakt. Voor kinderen zijn 
alledaagse dingen erg belangrijk; aandacht en een goede 
sfeer zijn essentieel. BSO Xie-Je zit in het schoolgebouw 
van de Dordtse Vrije School. De jongste kinderen worden 
door een vertrouwd gezicht opgehaald uit de klas en eten 
samen met hun vriendjes en vriendinnetjes een boterham. 
De oudste kinderen eten op school en komen zelfstandig na 
schooltijd naar de BSO.
Xie-Je is het hele jaar iedere werkdag geopend van 7.00 tot 
18.00 uur, met uitzondering van de officiële feestdagen. 

Vrij veel kinderen komen van buiten Dordrecht naar 
onze school. Helaas kan de school niet bemiddelen in 
het transport. Veel ouders brengen hun kinderen zelf 
naar school, of ze sluiten zich aaneen en poolen. Enkele 
gemeenten zijn bereid om de kosten voor schoolvervoer te 
betalen. Informeert u zich over de mogelijkheden daartoe 
bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente. De school zal 
een verklaring opstellen dat uw kind hier naar school gaat.

De school stelt geen bijzondere eisen aan de kleding die 
door de kinderen wordt gedragen, maar u wordt wel 
gevraagd erop te letten dat de kleding niet aanstootgevend 
is. Het is belangrijk dat goede en degelijke kleding is 
aangepast aan een schoolsituatie, aan de leeftijd van de 
kinderen, aan de tijd van hetbjaar en aan het weer. Ook 
adviseren we graag het gebruik van natuurlijke materialen. 

De school heeft een verzekeringspakket 
bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de 
ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) 
verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) 
uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. 
Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering 
van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door 
eigen risico). Materiële schade zoals een kapotte bril of 
fiets, valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de medewerkers 
van de school en de mensen die voor de school actief zijn, 
dus bestuursleden, personeel en vrijwilligers, dekking 
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. 
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak 
aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school, dan wel het schoolbestuur ,niet 
zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De 
school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er 
sprake is van een verwijtbare fout. De school, of zij die voor 
de school optreden, moeten dus tekort zijn geschoten in 
hun rechtsplicht. 
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er 
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sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld omdat 
er tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die 
schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en 
wordt dan ook niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade 
door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen - of, 
als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders - zijn primair 
zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een 
leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door 
de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste 
plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is 
dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Het verzekeringsbedrag is verrekend in de ouderbijdrage. 
De polisvoorwaarden zijn bij de administratie in te zien.

Zoals op veel scholen wordt ook op de Dordtse Vrije School 
na elke vakantie een luizencontrole gehouden en worden 
alle ouders voorgelicht hoe te handelen bij eventueel 
voorkomende luizen of neten. Dit wordt gecoördineerd en 
uitgevoerd door ouders, de ‘luizenmoeders’. Zij zullen u 
informeren over neten of luizen bij uw kind en u adviseren 
over mogelijkheden voor behandeling van luizen of neten.

De kosten van de werkweek klas 6 en enkele excursies 
komen deels voor rekening van de ouders en deels voor 
rekening van de school. De kosten zijn niet inbegrepen in 
de ouderbijdrage. 

Voor de hele school geldt een rookverbod. Dit geldt onder 
schooltijden ook voor het speelplein.

De school beschikt over een actueel ontruimingsplan met 
duidelijke richtlijnen en een goede taakverdeling tussen 
de BHV-ers op school. Als de school t.g.v. een calamiteit 
ontruimd moet worden, verzamelen alle leerlingen per klas 
op het schoolplein. Het Peuterhuis en de Buitenschoolse 
Opvang zijn ook opgenomen in het ontruimingsplan. 
Indien nodig worden de kinderen opgevangen in de 
Christelijke Basisschool ‘De Repelaer’, Standhasenstraat 
47. tel: 078-613 48 98. Mocht een dergelijke situatie zich 
voordoen dan wordt u telefonisch op de hoogte gesteld 
en kunt u uw kind(eren) daar ophalen. Jaarlijks houdt de 
school een ontruimingsoefening.

Onvrede kan altijd voorkomen en dient altijd eerst 
besproken te worden met direct betrokkenen. Het is hierbij 
van belang dat er op een vooraf bepaald moment, op 
respectvolle wijze met elkaar gecommuniceerd wordt. Het 
tijdig bespreekbaar maken van onvrede voorkomt escalatie. 
We vinden het wenselijk dat mensen elkaar kunnen en 
durven aanspreken. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij 
dat we met elkaar spreken en niet over elkaar.

Het kan echter wel eens voorkomen dat de onvrede blijft 
en u er niet uit komt met de direct betrokkene. U heeft een 
klacht.
Er zijn verschillende soorten klachten:
 
•  Klachten van organisatorische aard horen bij de 

schoolleider.
•  Klachten van onderwijskundige- of pedagogische aard 

horen in eerste instantie bij de leerkracht. Indien u er 
samen niet uitkomt, dan kunt u samen de schoolleider in 
het vraagstuk betrekken.

•  Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt 
u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de 
externe vertrouwenspersoon. Zij kunnen u begeleiden in 
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vertrouwenspersoon

vertrouwensinspecteurs van Inspectie van het Onderwijs

de klachtroute. 
Iedere school heeft een schoolcontactpersoon, ook 
kinderen kunnen daar terecht. Het telefoonnummer van de 
schoolcontactpersoon vindt u op de lijst met medewerkers 
van de school die jaarlijks voor het nieuwe schooljaar 
beschikbaar is. 

Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen zal 
de schoolleider of de bestuurder betrokkenen horen en 
passende maatregelen nemen. Indien u ontevreden bent 
over de afhandeling van de klacht kunt u terecht bij de 
landelijke klachtencommissie. 

Op de website www.svzh.nl, de website van de school 
en op school bij de schoolleider vindt u de volledige 
Klachtenregeling SVZH. 
Er is één landelijke beroepscommissie gekomen voor alle 
geschillen in het onderwijs: Stichting Onderwijsgeschillen, 
te Utrecht. Op de website  www.onderwijsgeschillen.nl kunt 
u desgewenst een klachtenformulier downloaden. 

De externe vertrouwenspersoon is aanspreekpunt bij 
klachten en de volgende gevallen bereikbaar: seksueel 
geweld, agressie, discriminatie en mishandeling. De 
vertrouwenspersoon verwijst, indien noodzakelijk en 
wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang 
en nazorg. Bij een klacht gaat de vertrouwenspersoon na 
of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.  
De vertrouwenspersoon kan ook begeleiding bieden bij bv 
aangifte bij de politie of justitie. 
De vertrouwenspersoon neemt bij deze werkzaamheden 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Hij/zij is 
verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in 
die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet 
nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft 
beëindigd. 
Vertrouwenspersoon voor onze school zijn:
Jeroen Meijboom en Els Rietveld.  
CED Groep, Dwerggras 30, Postbus 8639, 3009 AP 
Rotterdam. 
Telefoonnummer : 010-4071599 
Centraal e-mailadres  voor de vertrouwenspersonen is : 
evp@cedgroep.nl. 

De vertrouwenspersoon voor leerlingen is de Intern 
Begeleider van de school

Vertrouwensinspecteurs van de inspectie voor klachten over 
seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of 
geestelijk geweld: tel: 0900 111 3 111
Algemene informatie internetsite: www.onderwijsinspectie.nl 
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Zoals in de wet vastgelegd, is er ook voor de Dordtse Vrije 
School een Schoolplan waarin de visie,  het beleid en de 
voornemens zijn opgenomen. Het laatste Schoolplan van 
de DVS betreft de periode 2016-2019 en is vastgesteld 
door het lerarencollege en de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR).
De schoolleider baseert het Schoolplan van de school mede 
op de beleidsuitgangspunten uit Schoolbeleidsplan 2016-
2019 van de Stichting Vrijescholen Zuid-Holland.

Jaarlijks wordt het realiseren van de beleidsvoornemens 
geëvalueerd en worden de nieuwe plannen geformuleerd 
en vastgelegd in het Jaarplan van het daaropvolgende 
schooljaar.  Daarmee wordt cyclisch gekeken of de 
afspraken over de kwaliteit worden gehaald en of 
bijstelling nodig is. Het is de taak van de Inspectie om te 
controleren of de school zelf de controle op de kwaliteit 
goed uitvoert, evalueert en vastlegt. Op 21 mei 2013 is de 
inspectie geweest en heeft de school een basisarrangement 
toegekend. Daarnaast waren er complimenten voor o.a. 
de aanpak van de kwaliteitszorg. Het inspectierapport 
is ter inzage op school of op de website van de 
onderwijsinspectie.  De eindopbrengsten van de Dordtse 
Vrije School liggen al meerdere jaren op of boven het 
landelijk gemiddelde.

schoolplan en jaarplan
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Het bestuur is formeel, vanuit de wet- en regelgeving, 
verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen en 
de realisatie van kwalitatief goed onderwijs. De school wordt 
bestuurd vanuit de Stichting Samenwerkende Vrijescholen 
Zuid-Holland (www.SVZH.nl). 
Deze samenwerking is eind 2011 gevormd vanuit een 
gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het 
vrijeschoolonderwijs in de regio verder te ontwikkelen 
en krachtiger op de kaart te zetten. De Samenwerkende 
Vrijescholen Zuid-Holland bestaan uit acht basisscholen 
op antroposofische grondslag in Zuid-Holland. Elke 
school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De 
dagelijkse leiding van de school ligt bij de schoolleiding. 
Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe 
leerkrachten en ouders daarin samenwerken.

De bestuurder vertegenwoordigt het bevoegd gezag 
van de Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-
Holland. De SVZH heeft een klein bestuurskantoor voor 
de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, 
onderwijs en financiën:

St. Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland
Postbus 4292
3006 AG Rotterdam
T: 010-4528197 
E: info@svzh.nl
W:www.svzh.nl

Tot de stichting SVZH behoren 8 basisscholen:
• Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland;
• Dordtse Vrije School in Dordrecht;
•  Rudolf Steiner School in Rotterdam en Krimpen a/d 

IJssel;
•  Vrije School Vredehof en Vrijeschool Rotterdam- West in 

Rotterdam;
• Vrije School Widar in Delft;
• Vrije School Wonnebald in Den Haag.

De bestuurder werkt in nauw overleg met de Raad 
van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en 
professioneel beleid voor de scholen binnen de stichting. 
Voor informatie over de RvT verwijzen wij naar de website 
van de SVZH.

De medezeggenschapsraad (MR) is het centrale 
overlegplatform van leerkrachten en ouders. 
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert 
daarmee een bijdrage aan beleidsvorming en de kwaliteit 
van het onderwijs op onze school. De MR heeft daarvoor 
regelmatig (ongeveer 8 maal per jaar) overleg met de 
schoolleider. Dit overleg gaat over de besteding van de 
ouderbijdragen, de begroting, de onderwijskwaliteit, het 
vaststellen van de vakanties en vrije dagen, fusie met een 
andere school, of de wijze waarop ouders meehelpen op 
school.

De MR geeft aan de directie advies (adviesrecht) over 
beleidsvorming over onder andere: 
• Het vaststellen van het financieel beleid
• Het omgaan met bezuinigingen
• Het aanstellen of ontslag van de schoolleiding
•  Wijziging van het toelating- en verwijderingsbeleid van 

leerlingen
•  Het naschoolse beleid en nieuw- en verbouw van de 

school

bestuur en 
Medezeggenschap
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bestuur en medezeggenschap

De MR heeft inspraak (instemmingsrecht) over onder 
andere:
• Verandering van de doelstellingen van de school
• Het vaststellen van het schoolplan
• Fusies
• Personeelsbeleid
• Regeling ouderbijdrage 

De MR wil graag dat ouders hen weten te vinden en vertellen 
wat er bij u leeft. U kunt dus elk lid aanspreken met uw 
vragen door een email te sturen naar: mrdvs078@gmail.com. 
U zult de MR leden regelmatig tegenkomen op school, op de 
informatieavonden, in de weekbrief, of op de website van de 
school (http://www.dordtsevrijeschool.nl) .

Notulen, Statuut, Reglement,  de agenda voor de komende 
MR en informatie van de MR staan  op de website van 
de Dordtse Vrije School (keuze medezeggenschapsraad) 
en liggen ter inzage op de administratie en zijn bij de 
schoolleider aanwezig.

Op 5 april 2005 is de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) geïnstalleerd. De leden van 
de GMR zijn afgevaardigden van de scholen. Per school zijn 
er twee leden afgevaardigd in de GMR. De GMR heeft advies- 
en/of instemmingbevoegdheid bij beleidsbeslissingen op 
samenwerkingsniveau.
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peuterhuis

Het Peuterhuis is een speelzaal waar kinderen van 2,5 jaar 
tot 4 jaar elkaar kunnen ontmoeten.
In de stroom van alledag, een huiskamersfeer, kan er 
worden gespeeld in het roze huis, of het blauwe huis, met 
de paarden of in de schommelboot. Juf bakt brood, dekt 
de tafel, schilt het fruit etc. Alledaagse dingen die uit het 
leven zelf voortkomen. Kinderen vinden het heerlijk erbij 
betrokken te worden en mee te mogen helpen. Samen 
buiten spelen, samen een boterham eten, naar het verhaal 
luisteren in de vertelhoek, het zijn de vaste momenten van 
een ochtend in Het Peuterhuis.

Het Peuterhuis is gevestigd in de Dordtse Vrije School, als 
een zelfstandige stichting, die geen subsidie ontvangt van 
de gemeente.
Organisatorisch zijn wij niet verbonden met de Dordtse 
Vrije School, maar we werken wel vanuit dezelfde visie: 
het antroposofisch mensbeeld als uitgangspunt voor ons 
pedagogisch beleid.

Het Peuterhuis is geopend van 8:30 tot 13:00 uur. In de 
schoolvakanties is het Peuterhuis gesloten.

Er zijn per ochtend 16 peuters met 2 gediplomeerde 
leidsters. Naast de vaste speelochtenden, namelijk de ma/
wo/vrij groep en di/do groep, zijn er enkele plaatsen voor 
combinaties van andere dagen.  Er is een beperkt aantal 
plaatsen voor 1 speelochtend. Op tijd inschrijven is erg 
belangrijk, we werken met een wachtlijst.
Voor meer informatie of inschrijven verwijzen wij u naar 
onze website: www.hetpeuterhuis.nl
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Rudolf Steiner College, Rotterdam

Michaël College, Prinsenbeek

“Worden wie je bent”
Naast intellectuele ontwikkeling, is ook innerlijke 
ontwikkeling belangrijk. Ontdekken wie je bent, waar je 
talenten liggen en hoe je die kunt aanspreken. Oog hebben 
voor de ander en de wereld om je heen. Creatief zijn in het 
omgaan met allerhande vraagstukken. En plezier hebben in 
leren, zodat je dat je leven lang blijft doen. 
Het Rudolf Steiner College is een plek die leerlingen 
inspireert en stimuleert om zichzelf te leren kennen en 
ontwikkelen. Een plek waar leerlingen zich thuis voelen. 
Waar ze zichzelf mogen zijn. Een school die mensen wil 
zien in al hun mogelijkheden. 
Worden wie je bent. Daar gaat het om op het Rudolf Steiner 
College! De middelbare schooltijd is een fase die bepalend 
is voor de rest van je leven. Het onderwijsprogramma richt 
zich op een veelzijdige ontwikkeling van mensen. Naast de 
zogenaamde cognitieve vakken - wiskunde, Nederlands, 
biologie -  krijgen leerlingen daarom ook kunstzinnige 
en ambachtelijke vakken, zoals toneel, muziek, dans, 
fotografie en schilderen. Niet alleen in de eerste twee 
leerjaren, maar in alle leerjaren.
Al het onderwijs is afgestemd op de belevingswereld die 
past bij de leeftijd van de leerling, zodat het nauw aansluit 
bij zijn of haar ontwikkeling. 

Wilt u meer weten, of wilt u zich opgeven voor een van 
de informatieavonden, kijkt u dan voor de exacte data en 
verdere informatie op de website.
• www.rudolfsteinercollege.nl
• info@rudolfsteinercollege.nl
• 010-413 41 58

Het Michaël college in Breda Prinsenbeek is de regionale 
Bovenbouw voor Westelijk Brabant. Wij ontvangen 
leerlingen van de Onderbouwen van Breda, Oosterhout, 
Roosendaal, Dordrecht en Tilburg. Daarnaast is er een 
ruime instroom vanuit reguliere basisscholen in de regio. 

Het Michaël college is kleinschalig, de school telt 225 
leerlingen en groeit naar verwachting binnen enkele jaren 
uit tot 350 leerlingen.
Het Michaël college ambieert een excellente school voor 
voortgezet vrijeschoolonderwijs te zijn. Zowel op het gebied 
van de cognitieve ontwikkeling als dat van de sociale 
vorming en de persoonlijkheidsontwikkeling wil de school 
tot de beste scholen van de regio behoren. 
De vrijeschool biedt een doorlopend leerplan van klas 1 
t/m klas 12, van het begin van de Onderbouw tot het einde 
van de Bovenbouw. Het leerplan is gericht op de brede 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 
Dat wordt ondersteund door een breed en gevarieerd 
‘vakkenpakket’: periodevakken (thematisch onderwijs), 
kunst- en praktijkvakken in bloklessen en daarnaast de 
vaklessen. Er wordt vanaf het tweede leerjaar in een aantal 
cognitieve vakken gewerkt in niveaugroepen. Er wordt 
ook buitenschools geleerd, op werkweken en excursies, in 
onderzoeksprojecten en tijdens stages.

Het Michaël college is onderdeel van Scholengemeenschap 
Breda, unit Markenhage. De lessen in de hoogste klassen 
van havo en vwo worden in nauwe samenwerking met 
Markenhage uitgevoerd. 

Meer informatie over het Michaëlcollege via www.
michaelcollege.nl

voortgezet 
vrijeschoolonderwijs
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Vereniging van Vrijescholen

Begeleidingsdienst Vrijescholen

Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie

Internationaal Hulpfonds

Interessante websites

De Vereniging van Vrijescholen is een vereniging van 
besturen van Vrijescholen. De activiteiten die de Vereniging 
op het gebied van onderwijs ontplooit zijn gericht op 
samenwerking en kwaliteit, voorlichting en communicatie, 
bestuurlijke en pedagogische aangelegenheden en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Tot haar taken behoort vertegenwoordiging én 
belangenbehartiging bij de overheid (lobby), presentatie 
naar buiten van het vrijeschoolonderwijs, het binden van 
haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs 
en het stimuleren van overleg tussen partners. 
Via de website www.vrijescholen.nl, kunt u zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de 
actualiteiten.

BVS-schooladvies is al meer dan 33 jaar een landelijk 
kennis- en expertisecentrum voor vrijeschoolonderwijs. 
Zij richten zich op de begeleiding van het onderwijs op 
Vrijescholen en de schoolorganisatie. Centraal staat de 
inrichting van het vrijeschoolonderwijs. 
BVS-schooladvies heeft adviseurs met kennis over de 
volgende onderwerpen: 
• inhoudelijke thema’s rond het vrijeschoolonderwijs
• schoolorganisatie
•  inhoud van het onderwijs, zoals didactiek, 

handelingsgericht werken, sociaal-emotionele 
ontwikkeling

• leerlingenzorg/ondersteuning 
Bovenstaande diensten worden aangevraagd door 
vertegenwoordigers van de school. Ook ouders kunnen bij 
ons terecht voor vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun 
kind. 
Voor uitgebreide informatie (voor scholen en ouders) kunt u 
kijken op de website van de BVS: www.bvs-schooladvies.nl

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzorgt 
fondswerving ter financiële ondersteuning van wenselijke 
projecten en fundamenteel onderzoek ten behoeve van 
de ontwikkelingen en vernieuwing van de pedagogie en 
het vrijeschoolonderwijs. Het beleid voor de aanwending 
van de fondsen wordt afgestemd met de Vereniging van 
Vrijescholen.

Het Internationaal Hulpfonds ondersteunt vele 
vrijeschoolprojecten in het buitenland. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.
internationaalhulpfond.nl

www.watisdevrijeschool.nl
www.vrijeschoolonderwijs.nl
www.antroposofie.nl
www.vrijeschoolliederen.nl
www.vrijeschoolbeweging.nl
www.vrijeschoolliedjes.nl

landelijke organisaties
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