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Betekenis naam van de school

Hartelijk welkom op onze school
In deze gids vind je informatie over het reilen en zeilen bij ons op school.

Voor de Assyriërs, was het Zonnewiel het symbool van ‘het leven’. Wij
geloven dat leren en leven, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: je
leert niet voor de school, maar voor het leven. Daar richten we ons
onderwijs op in, zodat kinderen leren wat van waarde is (voor de rest van
hun leven).

Het idee is dat de gids gebruikt kan worden als klein handboek voor (nieuwe)
ouders, voor alle praktische zaken op Het Zonnewiel.
In deze nieuwe editie van onze schoolgids vertellen we welke leerdoelen en
lessen in elke klas centraal staan, leggen we uit wat een Samenwerkingsverband doet én geven we antwoord op de vraag waarom wij Het Zonnewiel
heten. Ook geven we informatie over de onderwijsontwikkelingen waar we
mee bezig zijn.
Mis je iets of heb je een tip? Stuur en mail naar info@zonnewieldebilt.nl. We
horen het graag!
Binnen het vrijeschoolonderwijs beschouwen we de kleuterleeftijd als een
aparte fase. Daarom spreken we van klassen en niet van groepen, zoals
in het regulier onderwijs gebruikelijk is. We beginnen te tellen na de
kleutertijd. Klas 1 komt dus overeen met groep 3, klas 2 met groep 4,
enzovoort.

Een goede tijd gewenst bij ons op school!
Team van Het Zonnewiel
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Leerkrachten in de schoolbanken

Het team volgt jaarlijks cursussen die gericht zijn op het verbeteren van
de eigen vaardigheden, didactiek en het geven van inspirerende lessen.
Het aankomende schooljaar gaan we ons teambreed richten op de
volgende onderwerpen:

Leerkrachten in de schoolbanken

plannen voor de komende jaren. Hier zal uiteindelijk ons schoolplan 2019-2023 uit
voort komen. Centraal hierbij de vraag: hoe gaan we onze school nog meer KLEUR
geven?

Work in progress

Periodeonderwijs
Hoe kunnen we ons periodeonderwijs blijven verbeteren, waarbij beleving en
enthousiasmeren van het kind centraal staan? Hierin zal ook specifiek gekeken
worden naar differentiatie tijdens deze lessen: waar liggen mogelijkheden voor
kinderen die sneller of anders leren? Worden gedurende het jaar de (kunstzinnige)
talenten van alle kinderen aangesproken in de periodes?

Rots & water
‘Rots & Water’ is een werkwijze die zich vanuit beweging en verbinding richt op
sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele kinderen en groepen. Komend
schooljaar zullen de leerkrachten leren over deze werkwijze en krijgen de klassen
vanaf klas 1 ‘Rots en Water lessen’. Deze pilotlessen zullen dit jaar de
Regenboogtraining, die voorheen in klas 3 werd gegeven, vervangen. Gedurende het
schooljaar zullen we jullie op de hoogte houden van onze ervaringen met de ‘Rots &
Water lessen’. Aan het einde van het schooljaar evalueren we hoe ‘Rots & Water’
aansluit’ bij onze visie en werkwijze. Meer achtergrondinformatie over ‘Rots & Water’,
vind je in het hoofdstuk ‘Prettig en veilig naar school’.

Kinderen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid
De werkgroep hoogbegaafdheid heeft zich het afgelopen schooljaar over de vraag
gebogen wat wij kinderen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid (hb) kunnen bieden
bij ons op school. Tegelijkertijd was er een pilot met een Meerwerkgroep met een
hb-specialist en plusleerkracht.
Het afgelopen jaar was het doel om tot een visie te komen op goed onderwijs voor
deze kinderen, passend bij de onderwijsvisie van onze school. Vanuit de ervaringen
met de pilot, feedback van ouders, gesprekken met andere vrijescholen en met de
hb-specialist, hebben we deze visie uitgewerkt
Dit schooljaar zal een deel van het jaar extra cognitief aanbod zijn in de vorm van
‘Groep Juf Anita’. Ook willen we aandacht besteden aan de dilemma’s en uitdagingen
die hoogbegaafde kinderen tegen kunnen komen, zoals ‘leren leren’. Voor meer
informatie zie het hoofdstuk ‘Zorg op Maat’.

Engels
Ook gaat de verbetering van ons Engelse onderwijs (waar we al een aantal jaar
geleden mee gestart zijn) door. We plukken er nu al de vruchten van: onze kleuters
komen in aanraking met de taal door middel van verhalen en spel, in klas 1,2,3 staat
het ‘durven spreken’ centraal en in klas 4,5,6 richten we ons naast het spreken ook op
de schrijf-, lees-en luistervaardigheden.

Overige scholing en studie
Verder zullen de leerkrachten naar de landelijke conferentie van
Vrijeschoolkleuteronderwijs en de regionale Michaelconferentie voor
vrijeschoolleerkrachten gaan. De studiedag van 12 oktober maken we als team
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Contactgegevens

Contactgegevens

Algemene gegevens

Telefoon

Het Zonnewiel vrijeschool de Bilt

Wij streven er naar om op schooldagen tussen 08.00 en 14.00 uur de telefoon op te

Weltevreden 6

nemen. Soms is dit door omstandigheden niet mogelijk. Dan krijg je het

3731 AL De Bilt

antwoordapparaat. Wil je in dat geval een boodschap inspreken? Wij bellen je dan, zo
nodig, zo spoedig mogelijk terug.

Telefoon: 030 2210430
Het centrale telefoonnummer van school is 030 – 221 04 30. De directie en
teamleden hebben geen direct nummer. Zij zijn via het algemene nummer bereikbaar.

info@zonnewieldebilt.nl
www.zonnewieldebilt.nl

E-mail
Het algemene mailadres van de school is info@zonnewieldebilt.nl.
Stuur je ons via dit adres een bericht, dan ontvang je binnen drie werkdagen een
reactie. Wil je ‘dringende’ zaken, zoals ziekmeldingen, telefonisch doorgeven en niet
per e-mail?
Schoolleiding
Tamara Oomkes / Annika Braak
directie@zonnewieldebilt.nl
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Personalia

Personalia

Medewerkers

Medezeggenschapsraad (MR)

Kleuterleerkrachten

Hans Warmenhoven (voorzitter-oudergeleding)

Kleuterklas links		

Froukje Miedema en Margo de Wilde

Florentine Lauret (secretaris-oudergeleding)

Kleuterklas midden		

Anke de Jongh en Gisella van Riet

Colin van der Bell (vicevoorzitter-oudergeleding)

Kleuterklas rechts		

Marijke Oerlemans en Margo de Wilde

Hanneke van Griethuysen (personeelsgeleding)
Marijke Oerlemans (personeelsgeleding)

Leerkrachten klas 1 tot en met 6

schoolraad@zonnewieldebilt.nl

Klas 1		

Mirjam Jansen en Sander Dieterman

Meer contactgegevens van de schoolraad zijn te vinden op het digitale schoolplein.

Klas 2		

Brighid den Engelsman en Tim Verdel

Klas 3		

Wieke van Hoek en Tim Verdel

Klas 4		

Anita Wijker en Joséphine Kooij

Klas 5		

Hannah van de Donk en Sander Dieterman

Klas 6		

Minke Streefkerk

Bestuur
Rick de Rijk
Liesbeth Sjoukes

Vakleerkrachten
Handvaardigheid		

Pim de Mare

Gymnastiek 			

Erwin Bralten

Nine Cornet
bestuur@zonnewieldebilt.nl

Euritmie			Lara Brummans
Muzikale begeleiding

Remco van Rossum (voorzitter)

Roelina Schouten (Harp)

Leerlingen en klassenouders
Bij de start van elk schooljaar ontvang je een

Vertrouwenspersoon

lijst met de adressen en telefoonnummers van
al onze leerlingen en de klassenouders van elke

Ondersteuningsteam

Ger Jue

klas. Wijzigingen in gegevens altijd doorgeven

Hanneke van Griethuysen (intern begeleider)

ger.jue@zonnet.nl

aan het secretariaat.

Vismaya Bakker (intern begeleider en leerlingcoaching)

tel. 030-6924392 of 06 23091914

Ilse Werdler (kunstzinnige ondersteuning)
Tamar van Kooten (onderwijsassistent)

Vrijwilligers

(zie ook hoofdstuk zorg op maat)

Conciërge
Pim de Mare

Secretariaat
Janny Kok

Schoolleiding

Stagiaires

Op school helpen veel vrijwilligers mee, meestal zijn dit ouders van leerlingen. Hier zijn

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan

wij heel erg blij mee! Door hen kunnen wij leerlingen extra zorg bieden en bijvoorbeeld

het opleiden van bekwame en inspirerende

het vak tuinbouw vormgeven.

vrijeschoolleerkrachten. Elk schooljaar lopen er

Tuinbouw

daarom studenten van de lerarenopleiding

Joris van de Wring

Vrijeschool PABO en de Marnix Utrecht stage in

Algemene ondersteuning in de klassen en op school

onze klassen.

Iet Negenman, Marianne Nijpels en Marieke Allaart

Tamara Oomkes
Annika Braak
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Het schooljaar

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Studiedagen

Herfstvakantie 		

Maandag 22 okt t/m vrijdag 26 okt 2018

Op de volgende dagen hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen

Sinterklaas

Woensdag 5 dec 2018 (alle kinderen 12.00 uur uit)

(kleuters tot en met klas 6) de hele dag of vanaf 12:00 vrij.

		

Kerstvakantie 		

Vrijdag 21 dec 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Krokusvakantie 		

Zaterdag 23 feb t/m vrijdag 1 maart 2019

Vrijdag 14 september 2018

Kinderen de hele dag vrij

Pasen/meivakantie 		

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Donderdag 11 oktober 2018

Kinderen de hele dag vrij

Hemelvaart 			

Donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

Vrijdag 12 oktober 2018		

Kinderen de hele dag vrij

Pinksteren 			

Maandag 10 juni 2019

Maandag 29 oktober 2018

Kinderen de hele dag vrij

Zomervakantie 		

Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Woensdag 21 november 2018

Kinderen vrij vanaf 12:00

Dinsdag 15 januari 2019		

Kinderen vrij vanaf 12:00

Woensdag 13 februari 2019

Kinderen de hele dag vrij

Donderdag 4 april 2019 		

Kinderen de hele dag vrij

Dinsdag 11 juni 2019 		

Kinderen de hele dag vrij

• De eerste schooldag voor klas 1 tot en met 6 is op maandag 27 augustus 2018 en

Donderdag 4 juli 2019		

Kinderen vrij vanaf 12:00

• De eerste schooldag voor de kleuters is op dinsdag 28 augustus 2018 om 8:30 en

Lestijden

Eerste en laatste schooldag
De eerste schooldag voor schooljaar 2018-2019:

start om 8:30. De kinderen zijn die dag om 13:00 uit (ipv 14.15).
zijn om 14:00 uit.

Kleuterklassen
De laatste schooldag is op vrijdag 19 juli 2019, de kinderen zijn dan om 10:00 uit.

Maandag

8.30 - 14.00 uur

Daarna vragen we alle ouders om te helpen bij het opruimen van de school, zodat we

Dinsdag

8.30 - 14.00 uur

in het nieuwe schooljaar weer opgeruimd kunnen starten. Als iedereen hieraan

Woensdag

8.30 - 14.00 uur		

meewerkt, is het meestal snel gedaan en kan rond 11:00 écht de vakantie beginnen.

Donderdag

8.30 - 14.00 uur		

De laatste schooldag worden de spreuken en getuigschriften uitgereikt. De ouders

Vrijdag

8.30 - 14.00 uur

van klas 1, 3 en 6 mogen hierbij aanwezig zijn in de klas.

Let op: gedurende het

Klas 1 t/m 6

Jaaragenda
De jaaragenda staat op Het Digitale Schoolplein. In de jaaragenda staan de data van
vakanties, studiedagen, ouderavonden, toets periodes, jaarfeesten en andere
belangrijke activiteiten (voor zover bekend) ingevuld. Elke week sturen wij per mail aan

Maandag

8.30 - 14.15 uur			

Dinsdag

8.30 - 14.15 uur		

Woensdag

8.30 - 14.15 uur		

Donderdag

8.30 - 14.15 uur

Vrijdag

8.30 - 14.15 uur

schooljaar zijn er
aanvullingen op en
wijzigingen in de jaaragenda. Deze worden
wekelijks vetgedrukt
vermeld in de agenda
van het Weekbericht.

alle ouders ‘het Weekbericht’. Onderaan het Weekbericht vind je de jaaragenda van
de school.
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De schooldag

Wegbrengen

BSO

Om de dag goed en rustig te beginnen in de klassen, is het belangrijk dat alle kinderen

• De kinderen die naar de BSO van Kindercentrum Weltevreden gaan, verzamelen

op tijd op school zijn.

na schooltijd bij de grote boom op het plein. Hier worden ze opgehaald door de
BSO-medewerkers om samen, wandelend of fietsend naar de BSO te gaan.

Om 08.25 uur luidt de schoolbel:

• De kleuterleerkrachten openen de hoofdingang van de kleuterafdeling (linker deur
van het schoolgebouw). De kleuters worden door de ouders naar de hal bij de

• Wanneer er zich iets bijzonders voor heeft gedaan die dag, dat invloed heeft op
hoe een kind zich voelt, loopt de klassenleerkracht even mee en stelt de BSOmedewerker op de hoogte.

klassen gebracht. Daar mogen ze hun jas ophangen en hun sloffen aantrekken.
Daarna lopen ze zelf de klas in. We vragen ouders om in de gang afscheid te
nemen van hun kind. De deuren van de kleuterklassen gaan om 8.35 uur dicht.

• De leerkrachten van klas 1 tot en met 6 halen de leerlingen op van het schoolplein.
Zodra de bel gaat gaan de kinderen in hun rij staan, zodat ze met de leerkracht
mee naar binnen komen.
Klassen 1, 2 en 3 gebruiken de hoofdingang, klassen 4, 5 en 6 gebruiken de rechter
deur van het schoolgebouw.

De leerkrachten sturen een week voor de start van het nieuwe schooljaar een mail
met de benodigdheden en bijzonderheden voor dat schooljaar.

• Het is fijn als kleuters een paar laarzen en sloffen op school hebben staan, zodat er
ook met nat weer buiten gespeeld kan worden.

• Meer praktische informatie over de kleuterklassen vind je bij het hoofdstuk ’starten

Ophalen

in de kleuterklas’.

Om 14.00 (kleuters) en om 14.15 (Klas 1 t/m 6) sluit de leerkracht de dag af met de
kinderen:

• Kinderen in klas 1, 2 en 3: graag sloffen meenemen voor in de klas. De sloffen
blijven op school.

• We vragen ouders om de kinderen geen speelgoed mee naar school te laten
nemen. Dit kan afleiden in de klas. Een uitzondering hierop is wieltjesdag (zie

•

Kleuters mogen worden opgehaald bij de klassendeur. Ze worden door de juf niet

•

De kinderen van klas 1 worden het eerste deel van het schooljaar door de

onder).

overgedragen aan een ouder broertje of zusje, tenzij dit van tevoren is overlegd.
leerkracht naar buiten gebracht. Daar wacht de leerkracht tot de kinderen een
van hun ouders zien; dan pas nemen ze afscheid van de leerkracht. Het tweede
deel van het jaar, mogen de kinderen (net als klas 2 tot en met 6) zelf het plein op

•

Meenemen naar school

om daar hun ouders op te zoeken.
De kinderen van klas 2 tot en met 6 komen zelf naar buiten.

Wieltjesdag
Elke donderdag mogen de kinderen van klas 2 tot en met klas 6 speelgoed met
wieltjes meenemen om in de pauze mee te spelen op het plein. Klas 1 doet later in het
schooljaar ook mee (de leerkracht van klas 1 zal melden wanneer). Het is fijn als
kinderen wél gewone schoenen aan hebben als ze in de ochtend naar binnen gaan!
(Kinderen met Heelys of skeelers kunnen anders niet meedoen met spelletjes op het
plein en lopen in de klas op hun sokken).
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Eten en drinken

Het schoolplein

Er zijn twee eetmomenten op de schooldag:

• Voor en na schooltijd zijn er geen leerkrachten op het plein. Wij vragen de ouders

• Rond 10 uur eten de kinderen fruit of een boterham.
• Rond 12:30 lunchen ze. Graag naast brood ook fruit en/of groenten meegeven.
• Voor de kleuters en eersteklassers is het fijn als meegegeven fruit is
schoongemaakt.
.

Gezonde en milieubewuste school
Graag willen wij een gezonde en milieubewuste school zijn:

• We vragen je daarom om (als tussendoortje) geen snoep of koek mee te geven aan
je kind.

• We geven de voorkeur aan navulbare drinkflesjes en broodtrommels boven

wegwerpflesjes/-pakjes en boterhammenzakjes. Zo produceren we zo min mogelijk
afval op school.

• Op onze school wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken in het bijzijn van

kinderen, zoals op schoolreisjes, kampen en ouderavonden. Dit geldt natuurlijk voor

om dan zelf de kinderen in de gaten te houden.

• Je kan tot een half uur na schooltijd spelen op het plein, daarna sluiten we het hek.
Schoolregels
(gemaakt samen met klas 5 en 6)

• We zijn aardig voor elkaar.
• We helpen elkaar en komen voor elkaar op.
• We doen elkaar geen pijn, met woorden of daden.
• We luisteren naar iedere volwassene.
• Stoppen is stoppen.
• We ruimen onze spullen op en zijn netjes met de spullen.
• Lenen is vragen.
• In de school lopen we rustig.
• In de pauze ben je buiten.

de leerlingen maar ook voor ouders/ verzorgers en personeel. Op het St.-

Als je moet plassen ga je een kaartje halen bij de pauzewacht en die breng je daarna

Jansfeest, de afsluitende ouderavond van elke klas, het kerstspel en de

terug.

afscheidsavond van de 6e klas kan er met mate alcohol gedronken worden door
volwassenen.

Ziekte van leerkrachten

Trakteren

Wanneer een leerkracht ziek is, zorgt de school in principe voor een vervanger. Soms
kan het echter zijn dat er geen geschikte vervanging gevonden kan worden. In dat

Een jarig kind mag uiteraard trakteren! Een bescheiden, liefst gezonde traktatie

geval worden de kinderen verdeeld over de andere klassen. Een enkele keer kan het

waarbij kinderen ook nog voldoende trek overhouden voor een boterham is prima. De

zijn dat we contact met ouders opnemen met de vraag of de kinderen een (mid)dag

kinderen van klas 1 tot en met 6 mogen ook de klassen langs om de leraren te

thuis kunnen blijven. Ouders ontvangen hierover bericht via de telefooncirkel of

trakteren.

Whatsappgroep van de klas of per e-mail. Voor kinderen die niet (eerder) naar huis
kunnen, zoeken we uiteraard een goede oplossing op school.
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Parkeren bij school

• De kinderen kunnen hun fiets stallen in de fietsenstalling op het schoolplein. De
rekken aan de kant van het peuterspeelplein zijn voor de kleine fietsjes.

• Fietsen graag recht en netjes in de rekken plaatsen zodat iedereen er nog langs
kan.

• Ouders kunnen hun fietsen overdag buiten het schoolplein parkeren, bij voorkeur in
de fietsenstalling aan de overkant van de weg.

• ’s Avonds kunnen ouders hun fiets in de fietsenstalling op het plein zetten.
• Auto’s graag parkeren in de daarvoor bestemde vakken voor de school en

verderop in de straat. Auto’s niet stilzetten voor de ingang van de school, ook niet
om kinderen in of uit te laten stappen

Onderwijstijd
In de wet is vastgelegd dat een kind op de basisschool het volgende aantal uren
onderwijs moet krijgen:

• de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
• de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur;
• over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur;
• de overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de
bovenbouw;

• er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.
In de acht jaar dat kinderen op Het Zonnewiel zitten, krijgen zij ongeveer 7729 uren
les. Met onze schooltijden voldoen wij aan deze wettelijke bepalingen. Meer informatie
over de wettelijke urennorm kun je vinden op www.rijksoverheid.nl
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Ons onderwijs

Pedagogische visie

Schoolconcept

Het Zonnewiel is een vrijeschool. Op de vrijeschool gaat onderwijs verder dan alleen

Pedagogisch concept

goed leren lezen of rekenen. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De

Het lesaanbod en de pedagogische aanpak op school zijn zodanig dat de kinderen op

vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om

grond van ontdekkingen en ervaringen leren en met hoofd, hart en handen werken.

onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt

Dit wordt ook wel kunstzinnig onderwijs genoemd waarbij ´denken, voelen en

in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.

handelen´ evenredig aan bod komen. Hierdoor ontwikkelen de kinderen zich breed en
evenwichtig.

Op Het Zonnewiel leren de kinderen alles wat kinderen op andere basisscholen leren,
zoals taal, rekenen en topografie. We bieden de kinderen een zo breed mogelijk

De school heeft het onderwijs afgestemd op de leeftijdsfasen die ieder kind

aanbod, zodat niet alleen het ‘denken’ (de cognitieve vaardigheden) maar ook het

doormaakt:

‘voelen’ (sociale, culturele en expressieve vaardigheden) en het ‘handelen ’
(lichamelijke, manuele- en motorische vaardigheden) kunnen ontwikkelen.

• In de tijd van 0 tot 7 jaar staat de fysieke ontwikkeling centraal en wordt de basis

gelegd voor de ontwikkeling van de zintuigen. Het onderwijs in de kleuterklassen is

Naast het vaste patroon van ontwikkeling heeft elk kind zijn eigen karakter en

daarom gericht op spel, ritme, beweging, woord, zang en beeld. Het leerproces is

individuele kwaliteiten. De leerkracht is er steeds op uit om te ontdekken wat de

zeker aanwezig maar wordt nog niet bewust gemaakt.

eigenheid van een kind is en schept de voorwaarden om die tot ontplooiing te laten
komen. De leerkracht gebruikt verschillende werkvormen en biedt de lesstof op maat
aan. Het is zijn of haar taak nieuwsgierigheid bij het kind aan te wakkeren: een vuur te
ontsteken in plaats van een vat te vullen.
Wij leren kinderen stevig in hun schoenen te staan, zichzelf te kennen en hun talenten
te ontwikkelen. Ze leren dat samen spelen en samen werken fijn is. We streven er naar
elk kind te helpen om te worden wie het is. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die
zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in

• Vanaf klas 1 zijn de kinderen klaar om taakgericht aan het werk te gaan. Het

schoolgaande kind leert zichzelf ontwikkelen in relatie met zijn omgeving: wat vind ik
mooi, wie zijn mijn vrienden, waar ben ik goed in en wat doet de ander.

• In de tijd van 7 tot 14 jaar ligt het accent op het gevoelsleven en het verbeelden.
• In de klassen 1 t/m 6 wordt daarom lesstof aangeboden aan de hand waarvan het
kind zijn eigen identiteit verder kan ontwikkelen.

• In de tijd van 14 tot 21 jaar, dus in de periode van het voortgezet onderwijs, staat de
ontwikkeling van het denken centraal. Deze fasering geldt als oriëntatiepunt. De

school houdt rekening met de nuances en individuele verschillen van de kinderen.

de huidige, snel veranderende samenleving én zelf de samenleving van de toekomst

Didactisch concept

gaan vormgeven.

Het ‘periodeonderwijs ´(themaweken) neemt een centrale plaats in bij het verwerven
van nieuwe inzichten en vaardigheden. Gedurende een blok van enkele weken houden
de kinderen zich aan het begin van iedere dag intensief bezig met de nieuwe leerstof
rond één thema. Dit gebeurt in een gezamenlijk proces van verkennen, verwerken en
zich eigen maken. Na zo´n periode mag de stof bezinken en komt het na verloop van
tijd terug in een nieuwe periode of in de oefenuren.
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De school werkt met ´vernieuwd klassikaal onderwijs´. Dat wil zeggen gedifferentieerd

De kinderen beleven volop de seizoenen in de liedjes, de verhalen, de knutselwerkjes,

onderwijs, leren en (samen)werken in een vaste groep met aandacht voor de

maar ook door de jaartafel, die het binnen beleefbaar maakt wat er buiten zoal

temperamenten (leerstijlen), de verschillende begaafdheden en uiteenlopende

gebeurt.

leerstrategieën. In het onderwijs wordt ruimte geschapen voor gezamenlijke
verkenning, groepswerk, individueel zelfstandig werk en interactief leren.

De kleuterklassen zijn heterogeen; kinderen van 4 t/m 6 jaar spelen en leren samen in
één klas. Gedurende de kleutertijd blijven de kinderen in dezelfde klas, bij dezelfde

Onderwijskundig concept

leerkracht(en). Dit geeft de kinderen rust en vertrouwen om zich op hun eigen tempo

In ons onderwijs neemt ritme een grote plaats in. Er wordt gestreefd naar evenwicht

te ontwikkelen. De leerkracht kan deze ontwikkeling door de jaren heen goed volgen

als het gaat om ´in- en uitademing´, opnemen en verwerken, impressie en expressie.

en zo inspelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Iedere les en iedere schooldag kent een ritmisch verloop. Door de jaarfeesten beleven
de kinderen herkenningspunten in het jaar.

Een dag in de kleuterklas

Onderwijsdoelen
Onze school werkt net als andere basisscholen in Nederland met de Kerndoelen,
ontwikkeld door Stichting Leerplan Ontwikkeling. De kerndoelen zijn samen met de
referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke leerplankaders in
het primair onderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van
hun opleiding moeten kennen en kunnen. Elke school geeft op zijn eigen manier vorm
aan het behalen van deze doelen.
Hieronder kun je de inhoud van onze lesplan vinden:

Kleutertijd
In de klas hebben wij een rijke leeromgeving gecreëerd waarin de kleuters volop
ervaringen kunnen opdoen in spel en spelen. De sfeer in de klas is warm en huiselijk,
waardoor de kleuter zich geborgen voelt en in alle vrijheid tot spel kan komen. Het
veelal ongevormde speelgoed van natuurlijk materiaal nodigt uit tot rijk fantasiespel.
Ook de nabootsing is in onze visie een belangrijk pedagogisch instrument; het jonge
kind leert door spelen en door nadoen.

• Dagopening in de kring met liedjes en versjes en het ochtendspel
• Een vakles
• Vrij spelen en werken
• Opruimen
• Fruit eten
• Kort spelen
• Eten en drinken
• Buitenspelen
• Opruimen
• Kring
• Afsluiting met een verhaal
Het vrije spel
Beweging, plezier, ontspanning en ontmoeting zijn kenmerken van het vrije spel. In het
vrije spel is de ontwikkeling van de kleuter optimaal. Indirect wordt tijdens het spelen
onder andere gewerkt aan grove en fijne motoriek, aan sociale vaardigheden, aan
taal- en rekenvoorwaarden. Fantasie viert hoogtij terwijl ondertussen het creatieve
denken wordt aangewakkerd. De kinderen zijn in principe vrij in wat ze kiezen en kiezen

Wij werken met een vast dag- en weekritme. De steeds terugkerende activiteiten
geven de kleuter houvast en helpen hem grip te krijgen op de tijd. Ook het jaarritme

datgene wat voor hun ontwikkeling op dat moment essentieel is. We bieden
spelmateriaal aan dat nog niet helemaal “af” is en zo nog genoeg aan de verbeelding

speelt een grote rol in ons programma, met daarin de jaarfeesten als hoogtepunten.
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overlaat. De kinderen spelen met natuurlijke materialen als hout, wol, zijde, metaal,

tussen zang en het gesproken woord. Het ochtendspel wordt geleid door de kleuterjuf.

waaraan de zintuigen kwaliteit kunnen ervaren.

Vaak wordt dit spel ondersteund door een verhaal: over het seizoen, een ambacht of
een sprookjesthema. Via uitbeelding en beweging leren de kleuters bijvoorbeeld de

De verschillende speelhoeken bieden oneindige mogelijkheden en nodigen kleuters uit

processen in de natuur te ervaren. Spelenderwijs leren zij oorsprong, oorzaak en

hun fantasie te gebruiken. Grote en kleine blokken, kisten en lappen worden gebruikt

gevolg. Daarnaast is er in het ochtendspel veel aandacht voor het voorbereidend

om een huis, paleis, garage of een hut te maken. De spoorbaan laat de kleuter reizen,

taal– en rekenonderwijs.

naar opa en oma of verre landen, en onderweg spannende avonturen beleven. In de
speelhuizen kunnen de kleuters zich verkleden.

Rekenen
In de kleuterklas wordt de basis gelegd voor het rekenen in de hogere klassen.

De kleuterleerkracht observeert tijdens het spel hoe kinderen met de materialen

Daarom wordt elke dag spelenderwijs gerekend. Er wordt geteld: “Hoeveel kinderen

omgaan en hoe sociale contacten in het spel verlopen. De kleuterleidster ziet aan de

zijn er aanwezig?” en “Hoeveel kinderen zijn er ziek?”. De oudste kleuters maken hier

activiteiten van de hele klas en van de individuele kinderen wanneer het tijd is om het

vaak al sommetjes van. Bij het opruimen komt het ordenen aan bod. Alles weer op

spel meer te sturen of wanneer het tijd is om op te ruimen. Ook het opruimen en alles

dezelfde plaats terug zetten; de grote blokken bij de grote blokken, de kleine bij de

weer op een vaste plaats terugbrengen, wordt met aandacht gedaan. De kinderen

kleine, de poppenkinderen in bed en de prentenboeken in de boekenkist. Bij het

leren hierbij te ordenen, de basis van het rekenonderwijs, en zorg te dragen voor een

broodbakken wegen we hoeveel meel nodig is voor het deeg. Bij het weven meten we

opgeruimde klas.

hoe lang de draad moet zijn voor het weefwerk. Via spel, voorlezen, zingen, en
activiteiten aan de groepstafel wordt gewerkt aan de rekenvoorwaarden die gesteld

De oudste kleuters hebben naast het vrije spel meer impulsen nodig. Ze krijgen in de

zijn door het ministerie en worden de oudste kleuters voorbereid op de overstap naar

tweede helft van het schooljaar van de kleuterleerkracht gerichte opdrachten en

de eerste klas.

werkjes waar ze langere tijd mee bezig kunnen zijn; een weefwerk, een teken- of
bouwopdracht of een moeilijker knutselwerk. Zo leren ze gedurende wat langere tijd

Taal

met één activiteit aan tafel bezig te zijn. Deze taakgerichtheid is belangrijk ter

In de kleuterklas wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling.

voorbereiding op de stap naar de eerste klas. Ook krijgen de oudste kleuters in de

Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het opzeggen van versjes, zingen van

tweede helft van het schooljaar oefeningen die de voorwaarden voor het taal- en

liedjes, kringspelen en het vrijespel. Bovendien wordt iedere dag een sprookje of

rekenonderwijs versterken.  

verhaal verteld of een prentenboek voorgelezen. In het ochtendspel en in de
dagelijkse omgang met elkaar wordt ook veel aandacht besteed aan het spreken,

Het buitenspel vindt dagelijks plaats op ons groene kleuterplein achter de school.

luisteren en de ontwikkeling van de woordenschat. Nieuwe woorden leren de kleuters

Klimmen, sjouwen, graven, schommelen, met water spelen, het is allemaal mogelijk.

spelenderwijs. Door de context van een verhaal en ondersteunende bewegingen leren

Ook is er ruimte voor kleiner spel en het genieten van alles wat de natuur biedt in de

kleuters nieuwe woorden en de betekenis ervan. Door zingen en spreken van

verschillende seizoenen.

Engelstalige versjes wordt een eerste kennismaking gemaakt met de Engelse taal.

Het ochtendspel

Lezen en spellen

De ontwikkeling van de grove en de fijne motoriek, evenals de oriëntatie in de ruimte,

In de kleuterklassen wordt ruimschoots aandacht besteed aan de voorbereiding van

komen aan bod in ochtendspel. Steeds is er afwisseling tussen rust en beweging,

het lees- en spellingsonderwijs. Er wordt aandacht besteed aan klankherkenning van
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letters, lettercombinaties en lettergrepen. Het voorlezen en aanbieden van
prentenboeken om zelf te lezen is hierbij belangrijk. In de kleuterklassen zijn er kisten
met verschillende boeken aanwezig, zodat de kleuters ook in aanraking komen met
geschreven tekst.

Ons onderwijs

Klas 1 t/m 6
Een kind in deze leeftijdsfase heeft in principe een enorme drang tot leren: het wil van
de wereld horen, wil weten en wil kunnen. De lesstof op de vrijeschool hanteren wij als
ontwikkelingsstof. Omgaan met de lesstof is voor de kinderen een manier om zich

Muziek
Door zingen en daarbij uitbeelden en bewegen wordt de ontwikkeling van het
muzikale gevoel gestimuleerd. Door de dag heen wordt in de kleuterklas op
verschillende momenten gezongen. Liedjes die passen bij een verhaal of het
jaargetijde of om een overgang aan te kondigen of te begeleiden. Ook mogen de
kleuters zelf muziek maken met kleine muziekinstrumenten tijdens zang en spel.

verder te ontwikkelen. De vertelstof en de onderwerpen van het periodeonderwijs zijn
afgestemd op de leeftijdsfase van de jaarklas.
Op de vrijeschool werken we met het zogenaamde jaarklassensysteem. Dit betekent
dat de klas wordt gezien als een sociale eenheid, samengesteld uit eenzelfde
leeftijdsgroep, maar met verschillen in karakter, temperamenten, (cognitieve)
vermogens en talenten. Hierdoor leert het kind verschillende kwaliteiten te herkennen

Euritmie
In de kleuterklas en klas 1 en 2 wordt in de herfst-en wintermaanden de vakles
euritmie gegeven door vakdocent Lara.
Euritmie is een kunstvorm waarbij gesproken woord en muziek zichtbaar worden in
gebaren en bewegingen. Het menselijk lichaam is het instrument voor deze
bewegingskunst. Euritmie vergroot het bewustzijn van de ledematen en legt een basis
voor innerlijke beweeglijkheid en concentratie. De begeleidende muziek wordt
verzorgd door Roelina op de harp.

en te waarderen, bij zichzelf én bij de ander. De klas waarin allerlei individuele
kwaliteiten aanwezig zijn, vormt een belangrijk oefenveld voor het latere functioneren
binnen verschillende sociale contexten in de maatschappij.
De leerkracht (of het leerkrachten-duo) gaat in principe drie jaren met een klas mee.
De leerkracht kan zich daardoor goed met de kinderen verbinden, waardoor hij/zij een
kind goed kan begeleiden. Je kind heeft dus een leerkracht/leerkrachten-duo in de
kleutertijd, een nieuwe leerkracht/leerkrachten-duo in klas 1 t/m 3 en een nieuwe

Vaklessen: tekenen, schilderen, broodjes bakken en knutselen
Kunstzinnige vakken hebben een belangrijke plaats op het lesrooster van de kleuters.
Elke dag wordt een kunstzinnige opdracht aangeboden. Deze vakken vergroten het
ruimtelijk inzicht en spelen in op de gevoelswereld van het kind. Door deze vakken
krijgen kleuters de mogelijkheid om hun gevoel voor kleur, vorm en beweging te
ontplooien. Tijdens de les is er ook veel aandacht voor het oefenen van de techniek en
de fijne motoriek.

leerkracht/leerkrachten duo in klas 4 t/m 6.

Een lesdag in klas 1 t/m 6
De globale dagindeling bestaat uit drie blokken:
1. Opmaat met zingen/bewegen, periodeonderwijs, verhaal en buitenspelen
2. Oefenuren en buitenspelen
3. Vakles
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Periodeonderwijs (themaweken)

ook samen. De leerkrachten werken met groepsplannen en het directe

Het periodeonderwijs wordt door de klassenleerkracht zelf ontworpen. De lesstof

instructiemodel. Leerlingen krijgen zo leerstof op hun eigen niveau aangeboden.

wordt zodanig ontworpen dat het goed aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen in

In de groepsplannen beschrijft de leerkracht aan welke doelen de kinderen het

de klas. Het onderwijs wordt gekenmerkt door een levendige overdracht, waarbij het

aankomende half jaar gaan werken, op welke wijze dit aangeboden en geoefend

werken met ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’ wordt afgewisseld.

wordt. In de werkwijze van het directe instructiemodel wordt rekening gehouden met
de verschillen tussen kinderen bij de uitleg van de lesstof. Sommige kinderen begrijpen

Tijdens het periodeonderwijs wordt gedurende een aantal weken een bepaald

de uitleg snel en kunnen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer (of andere)

onderwerp uitvoerig behandeld. In de eerste twee klassen wisselen taal-, reken- en

uitleg nodig waarbij bijvoorbeeld materiaal ingezet wordt ter verheldering van

heemkundeperioden elkaar af. In de derde klas komen hier perioden over ambachten

abstracte theorie.

bij. In de vierde klas wordt naast taal- en rekenperioden, ook aardrijkskunde en
dierkunde perioden aangeboden. In klas 5 staat in het periodeonderwijs economische

Huiswerk

aardrijkskunde, plantkunde en geschiedenis centraal. In klas 6 is er een afwisseling

Vanaf klas 4 krijgen de kinderen huiswerk. Dit wordt langzaam opgebouwd met de

van een groot aantal perioden: taal, rekenen, meetkunde, geschiedenis,

kinderen en de leerkracht zal ook ouders daarbij betrekken. Huiswerk geven we mee

aardrijkskunde, mineralogie en natuurkunde. Het ervaren en beleven zijn belangrijke

om te leren plannen. Wanneer heb ik tijd om te spelen en wanneer maak ik tijd voor

kenmerken van het periodeonderwijs.

mijn schoolwerk?
Het huiswerk wordt ook ingezet bij extra (taal of reken) oefening, uitzoekwerk bij een

Soms wordt een periode afgesloten met een excursie naar bijvoorbeeld een museum

opdracht of het leren van een toets (denk aan topografie, tafels en het maken van

of een natuurplek.

werkstukken). Actieve ondersteuning van een ouder is daarbij essentieel. Op school
schrijven de kinderen het huiswerk en de afspraken op in hun agenda of

De leerstof wordt klassikaal aangeboden maar op zo’n manier dat ieder kind naar

huiswerkschrift. Ook schrijft elke leerkracht de gemaakte afspraken op het schoolbord.

eigen vermogen hier een verbinding mee kan aangaan. De verwerking wordt

Daar kunnen de kinderen de gemaakte afspraken altijd terugvinden.

individueel, in groepen of klassikaal gedaan. Naast cognitieve verwerking van de stof
passen we ook bewegings- en kunstzinnige werkvormen toe. Zo kunnen de kinderen

Vaklessen

zich op verschillende manieren met de lesstof verbinden. Van de meeste periodes

Wij bieden een breed palet van vaklessen aan. Hiermee spreken we de kinderen aan

maken de kinderen een eigen periodeschrift, met daarin teksten en oefeningen over

in het denken, voelen en willen (hoofd, hart en handen). Voorbeelden van deze

de behandelde stof, omgeven door illustraties, voorbeelden en eigen versieringen. Zo

vaklessen zijn: handwerken, schilderen, muziek, gymnastiek, Engels, tuinbouw, koor en

ontstaan eigen leerboeken van de kinderen.

vormtekenen. Vaklessen worden door een vakleerkracht of de eigen leerkracht
verzorgd.

Oefenuren
Nieuwe lesstof vraagt om oefening en herhaling. Daarvoor zetten we actuele

Rekenen en wiskunde

lesmethoden in. De methoden bieden voldoende mogelijkheden voor differentiatie,

Nieuwe rekenonderwerpen komen aan bod tijdens de rekenperiodes. Rekenen komt

zowel extra oefenstof als meer uitdagende opdrachten. Tijdens de oefenuren wordt

daarnaast ook dagelijks terug tijdens de oefenuren. Het vak vraagt om regelmatige

zelfstandig gewerkt in drie niveaugroepen. Daar waar mogelijk werken de kinderen

oefening. Denk hierbij aan het automatiseren van de tafels en het begrijpen van de
rekenbewerkingen. Op school werken wij met de rekenmethode ‘Rekenrijk’. De
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rekenlessen worden verrijkt met rekenspelletjes, bewegend rekenen en aanvullende

versjes en liedjes in de kleuterklassen -wordt verder uitgebouwd in de klassen 1 t/m 6.

rekenopdrachten.

In klas 1,2,3 staat het ‘durven spreken’ centraal. De kinderen leren door spelvormen
de lichaamsdelen, dagen, getallen, dierennamen etc. Dit maakt dat ze eind klas 3

De afgelopen jaren hebben wij meegedaan aan de ‘Kangoeroewedstrijd’. In de

eenvoudige gesprekjes kunnen voeren.

klassen 1 t/m 6 werken we dan aan leuke, uitdagende rekenopdrachten. Dat inspireert
en motiveert. Op school is een van de leerkrachten opgeleid als rekenspecialist.

In klas 4,5,6 richten we ons naast het spreken ook op de schrijf-, lees-en

Hierdoor blijven wij op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van het

luistervaardigheden. Deze lessen worden ondersteund door de methode ‘Happy’.

(vrijeschool) rekenonderwijs.
Verder is Engels is ingebed in het dag- en jaar ritme. Elk jaar worden dezelfde

Taal
Taal doorweeft ons hele onderwijs. Door het vertellen van verhalen leren kinderen
nieuwe woorden en de betekenis hiervan kennen. Bij het nabespreken van een les,

thema’s aangeboden, elk jaar worden ze uitgediept aansluitend bij de
ontwikkelingsfase van het kind.

tijdens een klassengesprek of een spreekbeurt wordt het juiste taal- en woordgebruik
gestimuleerd. Veel plezier beleven de kinderen aan de taalperiode toneel. Tijdens de

ICT

taalperiode toneel wordt naast nieuwe woorden die kinderen in de teksten

ICT-middelen worden bij ons op school ingezet als hulpmiddel, ter ondersteuning van

tegenkomen, ook aandacht besteed aan tekstbeleving, intonatie en spreken. Deze

het leren.

periode wordt altijd afgesloten met de opvoering van het toneelstuk voor de andere
klassen, ouders en belangstellenden.

In de klassen 1 t/m 3 gaan we dit schooljaar experimenteren met een digitaal
remediërend programma, dat kinderen helpt met het oefenen van leesvaardigheden.

Voor het technisch leesonderwijs en het spellingsonderwijs werken wij met de

Het kan er bijvoorbeeld zo uitzien: de leerkracht geeft eerst klassikale instructie over

methodiek ‘Zo Leer Je Kinderen Lezen en Spellen’ van José Schraven. Op school

lezen, daarna gaan alle kinderen zelf oefenen in groepjes. Het ene groepje werkt met

hebben we een eigen ruime leesbibliotheek met boeken op verschillende AVI-

flitskaarten, het andere groepje leest zelfstandig, een derde groepje oefent met twee

leesniveaus. Voor het spellingsonderwijs werken wij met de werkboeken van de

leerlingen uit een hogere klas en het vierde groepje met het programma op de tablet.

spellingsmethode ‘STAAL’. Voor het vak Begrijpend Lezen zetten we de methode ‘Grip’

Het gaat dus om korte momenten gedurende de dag, waarbij de vaardigheden van

in. Op school is een van de leerkrachten opgeleid tot taalspecialist. Hierdoor blijven wij

kinderen worden getraind met een digitaal hulpmiddel.

op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van het (vrijeschool)
taalonderwijs.

In de klassen 4 t/m 6 zoeken kinderen informatie voor werkstukken op de laptop,
bekijken het Engelse Jeugdjournaal met elkaar of oefenen een aantal weken de tafels

Engels

op een tablet.

Aan het eind van de basisschool trekken de kinderen ‘de wijde wereld’ in. We hopen ze
de durf, beweeglijkheid en stevige basis Engels mee te geven waardoor ze hun plek in

Verkeer

de wereld in kunnen nemen.

In klas 5 nemen de kinderen deel aan het landelijk verkeersexamen, georganiseerd
door Veilig Verkeer Nederland. Ze krijgen wekelijks een verkeerles, gegeven door de

De eerste kennismaking met de Engelse taal - door het spreken en zingen van Engelse
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verkeercoördinator Minke (leerkracht klas 6). Deze lessen bereiden de kinderen voor

Vormtekenen

op een theoretisch en praktisch verkeersexamen in april.

Vormtekenen is tekenen vanuit een beweging. De vormen en de lijnen die ontstaan zijn
een tot rust gekomen beweging. Het vak vormtekenen vraagt concentratie en

Bijzondere vaklessen

doorzettingsvermogen. Het gaat hierbij ook om het oefenen van trefzekerheid. In de
lagere klassen is het met name een motorische oefening, ter ondersteuning van

Vanaf de eerste klas bieden wij een breed palet vaklessen aan, zoals muziek,
handwerken en handvaardigheid, schilderen en tekenen, vormtekenen en tuinbouw.

bijvoorbeeld het schrijven. In de hogere klassen komt daarbij ook nog de ontwikkeling
van de geometrie. (ruimtelijke oriëntatie, vlakverdeling, verhoudingen en het
meetkundig tekenen). Voor het leerplan vormtekenen bij ons op school gebruiken wij
het ‘Werkboek Vormtekenen’ van Peter Giesen.

Muziek
Tijdens de muzieklessen in de lagere klassen wordt veel gezongen. De nadruk in deze
lessen ligt op het plezier hebben in het samenzingen de ontwikkeling van toon- en
ritmebeleving. Vanaf klas 4 hebben de kinderen een deel van het jaar koorzang.
Naast samenzang wordt geoefend met het zingen van canons en meerstemmig
zingen. Het zingen wordt ook ingezet als prettige afwisseling tijdens de lesdag. Naast
inspanning (cognitieve vakken) draagt zingen bij aan ontspanning tussen de
verschillende lessen door.

Tuinbouw
Op het schoolterrein is een moestuin ingericht. De kinderen van klas 3 zijn daar in het
voorjaar aan het werk. Als ze na de zomervakantie in klas 4 zitten, oogsten ze de
laatste gewassen, koken hier mee in de klas én en maken ze de moestuin winterklaar.
Tijdens de vakles tuinbouw zien en ervaren de kinderen hoe de groei en bloei van
verschillende planten (groente en fruit) is. Ze leren over de verzorging van de planten,
toepassing in maaltijden en over het beroep/ambacht.

Handwerken & Handvaardigheid
Voor de vakles handwerken is gekozen voor een opbouw van diverse
handwerktechnieken. In de eerste 3 klassen ligt de nadruk op ontstaanstechnieken,
zoals het breien, het haken en het weven. In klas 4 komt daar een versiertechniek bij:
het borduren. Handvaardigheid wordt zoveel mogelijk in samenhang met andere
lessen gegeven of gekoppeld aan de viering van een jaarfeest. In klas 4, 5 en 6 krijgen
de kinderen houtbewerking van vakleerkracht Pim.

Bewegingsonderwijs
In alle klassen wordt beweging gebruikt ter ondersteuning van de lesstof of activiteit.
Denk hierbij aan bewegend rekenen en stamp-en-klap oefening waarbij het gaat over
ritme en samenspel. Hoe jonger het kind, des te meer het wil bewegen om zo zijn
lichaam eigen te maken en de wereld te ontdekken.
In de klassen 1 en 2 wordt (de helft van het jaar) de vakles euritmie gegeven door
vakdocent Lara. Euritmie is een kunstvorm waarbij gesproken woord en muziek
zichtbaar worden in gebaren en bewegingen. Het menselijk lichaam is het instrument

Schilderen en tekenen
Met het schilderen en tekenen wordt de gevoelswereld van de kinderen versterkt. Zij
gaan kleuren beleven en realiseren zich dat elke kleur een ‘taal’ spreekt. De kinderen
leren harmonische en karakteristieke kleurcombinaties schilderen; een mooie manier
om ook de eigen stemming in vorm en kleur (op latere leeftijd in zwart/wit) uit te
drukken. Schilderen en tekenen wordt ook ingezet als kunstzinnige verwerking tijdens
het periodeonderwijs.

voor deze bewegingskunst. Euritmie vergroot de wilskracht van het kind, bevordert
emotionele ontwikkeling en sociaal gedrag. Het vergroot het bewustzijn van de
ledematen en legt een basis voor schoonheidsbeleving, innerlijke beweeglijkheid en
concentratie. Teksten en muziek worden voor de betreffende leeftijdsfase uitgekozen.
De begeleidende muziek wordt verzorgd door harpiste Roelina.
Vanaf klas 3 wordt door gymleerkracht Erwin bewegingsonderwijs gegeven, in een
gymnastiekzaal in de buurt. Jaarlijks doen de hogere klassen mee aan plaatselijke
schooltoernooien en sportactiviteiten.
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Klas 4

Burgerschap en sociale integratie
Actief burgerschap bevordert de competenties (democratie, participatie en identiteit),
kennis en vaardigheden van leerlingen die nodig zijn om een bijdrage te kunnen
leveren aan een goed functionerende samenleving.
Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in algemeen belang
zijn. Maar ook om het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt- dat
je namens anderen spreekt en handelt. Met ons onderwijs wordt een bijdrage
geleverd aan de bewustwording van onze leerlingen voor hun leefomgeving:

Periode dierkunde (waarin de kinderen leren over verschillende diersoorten).

Klas 5
Periodes over Oud-India en Indiase cultuur, over de oude Griekse cultuur en waarden,
periode plantkunde.

Klas 6
Periodes mineralogie, geschiedenis van de Romeinen, de vroege Middeleeuwen en de
Islam.

School als oefenplaats voor het leven

Een respectvolle omgang met mens,
natuur en cultuur is het doel!

We zien de school als een belangrijke oefenplaats voor de rest van het leven: de
school als sociale gemeenschap en de klas als gemeenschap op zich. Binnen deze
gemeenschap willen we dat elk kind gezien wordt en zich gezien weet. We streven
ernaar de kinderen het gevoel te geven dat zij ieder afzonderlijk een wezenlijk
onderdeel van de gemeenschap uitmaken en ook allemaal nodig zijn om de

Zo willen we kinderen stimuleren tot openstaan voor, betrokken zijn bij en

gemeenschap vorm te geven.

nieuwsgierige zijn naar verschillende samenlevingen en culturen.
Het bevorderen van sociale integratie en aandacht voor de leefomgeving wordt

Dit vraagt om luisteren naar wat de kinderen belangrijk vinden én hen uitdagen daar

ondersteunt door het aanbieden van periodes over andere (oude) culturen en de

zelf actief vorm aan te geven. Voor het ene kind is het makkelijker dan voor het andere

natuur, zoals o.a.:

kind om te vertellen wat het bezighoudt, maar alle leerlingen worden daarin wel
uitgedaagd. Ze leren niet alleen hun menig te geven, ze leren ook de mening van

Klas 1

anderen te respecteren. Leerlingen participeren samen op een democratische wijze

Natuurperiode (waarbij aandacht voor en beleving van de natuur om ons heen en de

en denken mee over schoolse zaken. Zo worden bijvoorbeeld gezamenlijk (met klas 5

seizoenen centraal staat).

en 6) de schoolregels opgesteld en worden akkefietjes uitgepraat met het hoor en
wederhoor van de betrokken leerlingen zodat van en met elkaar geleerd kan worden.

Klas 2
Bijenperiode en periode over Franciscus van Assisi (aanknopingspunt voor gesprekken

In de toekomst willen we graag een leerlingenraad oprichten, waarin de hogere

over morele waarden en iets doen voor anderen).

klassen vertegenwoordigd zijn.

Klas 3
Ambachtenperiode en vertellen van het oude testament (kennismaking met bijbelse
verhalen en de Joodse cultuur).
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Maatschappelijke betrokkenheid

voorlichtingen zijn - naast kennisoverdracht – voornamelijk gericht op bewustwording:

Omdat we als school maatschappelijke betrokkenheid willen stimuleren, doen we een

kinderen bewust maken van hun keuzes en de gevolgen daarvan.

aantal jaarlijks terugkerende projecten:

Meet the Professor (klas 5 en 6)
Zingen voor bewoners Hospice Demeter (klas 1)

De klassen 5 en 6 krijgen bezoek van een professor van Universiteit Utrecht. De

Met Sint-Maarten zingen de kinderen voor de bewoners van het Hospice aan de

kinderen mogen hun prof ‘de toga’ van het lijf vragen, gewoon bij hen in de klas. Zo

overkant van onze school. Vaak worden ook tekeningen of waxine-houders voor hen

willen we de brug naar de wetenschappelijke wereld bouwen. De kinderen leren over

gemaakt.

wetenschap, onderzoek en de universiteit.

Bezoek Leendert Meeshuis (klas 4)

Vertelstof ter zelfontplooiing én als cultuuroverdracht

Tweemaal per jaar brengt klas 4 een bezoek aan het Leendert Meeshuis

De vrijeschool hecht grote waarde aan het vertellen van verhalen aan kinderen. Door

(verzorgingstehuis in De Bilt) waarbij iets doen voor een ander centraal staat. De

het vertellen van verhalen kan het kind zich inleven in andere tijden, personen en

kinderen zingen voor de bewoners en geven met Sint-Maarten hun zelfgemaakte

situaties. Je oprecht verdiepen in het verhaal van een ander, zorgt voor begrip en

lampionnen af en met Palmpasen de zelfgemaakte Palmpaasstokken.

maakt dat je opnieuw en wellicht anders gaat kijken naar jouw eigen verhaal en
cultuur. Zo draagt verhalen vertellen bij aan de zelfontplooiing van kinderen én hun

De Kinderpostzegelactie (klas 5)

begrip voor andere (culturele) gewoontes en leefstijlen.

De kinderen van klas 5 gaan de deuren langs om kinderpostzegels te verkopen. Het
geld dat ze ophalen gaat naar diverse goede doelen die aansluiten bij het thema ‘Een

‘Verhalen verdiepen ons inzicht in onszelf en onze plaats in de wereld. Ze

goed thuis voor ieder kind’. We willen de kinderen bij ons op school meegeven dat het

geven ons ook taal om ons eigen verhaal en ons inzicht met anderen te

fijn is om iets voor en ander te doen én dat je zelf de kleine schakel kan zijn die een

delen. Je gaat er van nadenken: waarom vind ik dit oneerlijk, waarom

verandering teweegbrengt/ondersteunt.

wordt ik er boos of blij van? Daarnaast geven verhalen je menselijke
voorbeelden om naar op te kijken, je ontmoet literaire figuren die het

Wandelen voor Water (klas 5 en 6).

naleven waardig zijn.

Wandelen voor Water is een leerzame sponsorloop die elk jaar plaatsvindt rond VN

Verhalen gaan over goed of kwaad, twijfels, vriendschappen, moed en het

Wereld Water Dag in maart. De klassen krijgen een gastles over de

oplossen van problemen. Het zijn allemaal bronnen die ons kijken naar de

waterproblematiek in het projectland én in Nederland en lopen daarna zes kilometer

wereld verrijken. Verhalen helpen ons bij het ontwerpen van ons eigen

met zes liter water op hun rug. Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in

leven en vooral: het scheppen van waarden en het maken van keuzes.

ontwikkelingslanden vaak meemaken. Leerlingen laten zich sponsoren en helpen zo
andere kinderen aan veilig drinkwater en hygiënische sanitaire voorzieningen.

Naar Kees Meijlink
Meijlink, K. (2015) Denken over Onderwijs. Damon, Budel.

Voorlichting bureau Halt (klas 6)
In klas 6 komt een medewerker van Halt drie maal vertellen over maatschappelijke

Per klas is de vertelstof zo gekozen dat hij passend is voor die leeftijdsfase. De

onderwerpen (bijv.: respect, omgang met vuurwerk, groepsdruk, online veiligheid). De

vertelstof is breed en vindt zijn oorsprong in diverse fasen van ontwikkeling van de
mensheid. Zo ontstaat er een brede cultuuroverdracht. Aanvullend op de vertelstof
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per klas, vertellen we verhalen passend bij de jaarfeesten, eigentijdse verhalen en
verhalen van andere culturen.

Overzicht vertelstof
Eerste klas

Sprookjes

Tweede klas Dierenfabels en heiligenlegenden
Derde klas

Verhalen uit het Oude Testament

Vierde klas

Edda, de Noorse en Germaanse mythologie

Vijfde klas

Griekse mythologie

Zesde klas

Geschiedenis van de Romeinen, de vroege middeleeuwen en de Islam

Overige activiteiten
Elk jaar doen de klassen een aantal buitenschoolse activiteiten. Vaak sluiten deze
schooluitjes aan bij het periodeonderwijs: een bezoek aan een museum, een
natuuractiviteit of een voorstelling.
In klas 5 en 6 gaan de kinderen op kamp. De zesdeklassers sparen zelf voor dit kamp.
Door het mee organiseren van schoolmarkten en de verkoop van sap en
eigengemaakte taarten en lekkernijen tijdens schoolmarkten verdienen zij een deel
van het schoolkampgeld zelf.
Voor buitenschoolse activiteiten kan een financiële bijdrage worden gevraagd,
afhankelijk van de plannen. Als het bedrag op problemen stuit, kan er in gezamenlijk
overleg een oplossing worden gezocht.
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Starten in de kleuterklas

Warme overdracht en biografiegesprek

Speelgoed

Voordat een kleuter start op onze school voert de kleuterleerkracht een uitgebreid

We vragen ouders om hun kinderen geen speelgoed mee naar school te laten nemen,

biografiegesprek met de ouders. Hierdoor krijgen de kleuterleerkrachten een goed

uitgezonderd een onmisbaar knuffeltje tijdens de eerste schooldagen. Wil een kleuter

beeld van de ontwikkeling van het kind en kunnen daarop inspelen. In dit gesprek

iets laten zien aan de juf, dan kan dat natuurlijk altijd. Het beste moment daarvoor is

bespreken ze samen met de ouders de komende start in de kleuterklas. De

het einde van de lesdag, als de meeste kinderen zijn opgehaald.

kleuterleerkracht neemt ongeveer drie maanden voordat het kind 4 jaar wordt,
contact op met ouders om het biografiegesprek te plannen. Bij kinderen die van ons
Kindercentrum doorstromen naar de kleuterklas, is er ook altijd een overdracht tussen
de peuterleidster en de kleuterleerkracht.

Buitenspelen
Tijdens het buitenspelen dragen de kleuters laarzen. Wil je ervoor zorgen dat je kind
naast een paar sloffen ook een paar laarzen heeft, duidelijk voorzien van zijn/haar

Wenperiode

naam?

De kleuterleerkracht stemt met de ouders af hoeveel dagen het kind op school komt
tijdens de eerste periode. Op de overeengekomen ‘rustdagen’ hoeft de kleuter niet op
school afgemeld te worden. Wanneer het kind nog niet elke dag op school komt, is het
wel altijd welkom op een jaarfeest of verjaardag van de leerkracht, ook al valt dit
feest op een rustdag.

Rustdag kinderen jonger dan 6 jaar
Voor sommige kleuters van 5 jaar, kan een hele schoolweek nog te vermoeiend zijn.
Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat je je kind tot de 6e verjaardag 5 uur
per week mag thuishouden.

Op de hoogte van de ontwikkeling van je kind

Voor de klas is het prettig als je kind op een vaste dag in de week zijn rustdag heeft.
Wij vinden het heel fijn als je dit afstemt met de leerkracht en de directie op de hoogte

Vier maanden na de start van het kind in de kleuterklas, volgt een oudergesprek

stelt van de afspraak. Dit kan met een e-mail naar directie@zonnewieldebilt.nl.

(‘wengesprek’) over hoe de eerste periode is verlopen.

Meer informatie hierover vind je op: www.rijksoverheid.nl leerplicht

Naast het biografiegesprek en het ‘wengesprek’ vinden er jaarlijks oudergesprekken
plaats in de periode januari/ februari.

Communicatie
Bij het begin van de dag, wanneer de kleuterjuf in de kring in de klas zit, kun je geen
mondelinge boodschappen aan haar doorgeven. Je kunt dan dringende
boodschappen op een briefje schrijven en door je kind aan de juf laten geven of het
briefje om de hoek van de deur op het plankje leggen. De leerkracht leest de
boodschappen na het ochtendritueel in de kring.
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Absentie

De schoolbel

Absentie

9 x per jaar te laat gekomen
De directie nodigt de ouders uit voor een gesprek en doet een pre-melding bij de

Om 08.25 uur luidt de schoolbel en worden de klassen naar binnen gehaald door hun

leerplichtambtenaar van het veelvuldig te laat komen.

leerkracht. De klassendeuren sluiten om 08.30 uur. Kinderen die dan niet in de klas

12 x per jaar te laat gekomen

zitten, zijn te laat.

De leerplichtambtenaar wordt ingelicht. Deze zal ouders uitnodigen voor een gesprek.
Kinderen uit klas 1 tot en met 6 die te laat zijn, wachten tot 8.40 uur buiten de klas.

Er kan een proces verbaal worden gestart

Zodra de leerkracht klaar is met de ochtendspreuk mogen de kinderen naar binnen.
Kleuters die laatkomen hoeven niet te wachten. Klop in dit geval even zachtjes op de
deur en laat je kind naar binnen lopen.
Kinderen van klas 4, 5 en 6 gaan vaak alleen naar school. Wanneer kinderen uit deze
klassen afwezig zijn en zij niet zijn afgemeld, bellen wij naar ouders om te checken of
er onderweg niets gebeurd is.

Ziekmelden

• Ziekmeldingen graag aan school doorgeven voor 08:30 uur. Is een kind meerdere
dagen ziek, dan is het voldoende om eenmalig te bellen op de eerste dag dat het

kind ziek thuisblijft. Dit kan via de telefoon (spreek vooral het antwoordapparaat in!)
030- 221 04 30. Graag duidelijk de naam en de klas van het kind vermelden.

• Wanneer een kind langer dan drie dagen ziek thuis is, wordt er door de

De 3-6-9-12 regeling

verzuimcoördinator contact opgenomen met de ouders om de situatie te
bespreken.

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat je kind te laat is. Voor kinderen die vaker te
laat zijn gebruiken op school de 3-6-9-12 regeling:

3 x per jaar te laat gekomen

• Wanneer een kind langer dan 10 schooldagen ziek thuis is, kan er door de school
om een doktersverklaring worden gevraagd.

• Wanneer een kind niet op school komt zonder ziekmelding, treedt de procedure
‘vermoeden ongeoorloofd verzuim’ in werking.

De klassenleerkracht neemt contact op met ouders om te vragen naar de reden van
het ongeoorloofd te laat komen en om het verzuimprotocol toe te lichten.

6 x per jaar te laat gekomen
De klassenleerkracht stuurt namens de directie een brief naar ouders met de
dringende vraag om hun kind(eren) op tijd te brengen. Ook worden ouders nogmaals
op het verzuimprotocol gewezen.

Vermoeden van ongeoorloofd verzuim
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat zij altijd aanwezig zijn op
school. Een kind is vanaf 5 jaar volledig leerplichtig en hoort op alle schooldagen
aanwezig te zijn. Als school hebben wij de plicht om ongeoorloofd verzuim te melden
bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ons ‘protocol verzuim’ maakt inzichtelijk
hoe wij hiermee omgaan. Het hele verzuimprotocol kan je nalezen op Het Digitale
Schoolplein.
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Absentie

Verlof aanvragen

Absentie

Als je kind ziek wordt op school
Wanneer een kind niet lekker is of ziek wordt tijdens een schooldag, dan schat de

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Er zijn enkele

leerkracht in wat wijs is. Soms lukt het om de schooldag af te maken. Maar is een kind

uitzonderingen:

te ziek, dan zal de leerkracht naar de ouders bellen en hen vragen om hun kind op te

• Verhuizen (1 schooldag)
• Een bruiloft (Nederland maximaal 2 dagen, buitenland maximaal 5 schooldagen).
• Een huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 schooldag).
• Bij ziekte zonder uitzicht op herstel (maximaal 10 schooldagen).
• Een begrafenis (duur is in overleg en afhankelijk van de band van het kind met de

halen. Het volledige verzuimprotocol van onze school kan je vinden op Het Digitale
Schoolplein.

overledene. Maximaal 5 schooldagen).

• Religieuze feestdagen (maximaal 1 dag).
‘Verlof voor speciale gelegenheden’ moet 21 dagen van tevoren worden aangevraagd
bij de directie van de school. Dit kan door het verlofformulier in te vullen op Het
Digitale Schoolplein.

Verlof medische afspraken
Wil je medische afspraken, zoals een dokters-of tandartsafspraak, buiten schooltijd
plannen? Mocht dit niet lukken, wilt je de afwezigheid door een medische afspraak
dan minstens een dag van tevoren melden bij de klassenleerkracht?

Verlof voor RT en andere ondersteuning
Om zoveel mogelijk rust te hebben in de klassen, vragen we ouders om remedialteaching of andere ondersteuning voor hun kind buiten schooltijd te plannen.
Alleen in overleg met de leerkracht en het ondersteuningsteam kan gekeken worden
naar een eventuele uitzondering. De uiteindelijke toestemming wordt gegeven door
de directie.
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Op de hoogte van de ontwikkeling van je kind

Leerlingvolgsysteem

Op de hoogte van de ontwikkeling van je kind

Ook de toetsresultaten van CITO komen aan bod. Met ouders van kinderen met een
grotere ondersteuningsvraag, worden hiernaast ook tussentijdse gesprekken gepland.

De vorderingen van de kinderen worden schriftelijk bijgehouden. Onze school maakt

Vanaf halverwege klas 4 worden de gesprekken samen met het kind gevoerd, de

gebruik van het Leerlingvolgsysteem ParnasSys.

driehoek ouder, kind, leerkracht wordt zo optimaal benut.

Dit leerlingvolgsysteem wordt gebruikt voor kinderen van klas 1 t/m 6. De kleuters

De oudergesprekken in klas 6 staan in het teken van het voorlopige en het definitieve

worden gevolgd aan de hand van het programma Volglijn, een leerlingvolgsysteem

schooladvies voor de middelbare school.

dat speciaal ontwikkeld is voor vrijescholen. Voor het volgen van de leerlingen op het
gebied van landelijke toetsen, wordt het leerlingvolgsysteem van CITO gebruikt. Wij
gebruiken de toetsen van CITO voor de volgende vakken: Begrijpend lezen, rekenen,
lezen en spelling.

Getuigschrift en spreuk
Aan het eind van het schooljaar, vlak voor de zomervakantie, ontvangen de kinderen

Voor het volgen van de kinderen op het gebied van de sociaal emotionele
ontwikkeling, wordt eenmaal per jaar de leerkrachtlijst van “ZIEN!” ingevuld door de
leerkracht van klas 1 t/m 6.

uit klas 1 t/m 6 een getuigschrift en een spreuk. In het getuigschrift beschrijft de
leerkracht de (sociaal-emotionele) ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt in dat
schooljaar. Daarnaast is er een overzicht van de verworven vaardigheden en kennis
van het kind. In klas 1, 2 en 3 is het getuigschrift gericht aan de ouders. In klas 4, 5 en

Daarnaast meten wij de veiligheid en het leer-en leefklimaat in de klassen 1 t/m 6
middels de volglijsten van ‘ZIEN!’, die eenmaal per jaar afgenomen, geanalyseerd en
in het team besproken worden. (Voorheen werkten we met de
‘veiligheidsthermometer’). Ook hechten wij veel waarde aan individuele
kindbesprekingen in het team waarbij we één kind per keer uitgebreid beschouwen.
Hier komen vaak waardevolle adviezen en vondsten uit voort.

Oudergesprekken kleuterklassen

6 wordt het geschreven aan de kinderen.
De spreuk werkt als volgt: in een gedicht of korte beeldspraak worden de ontwikkeling
in het afgelopen jaar en een wens voor de toekomst van het kind verbeeld. Deze
spreuk wordt door de leerkracht zelf uitgezocht of geschreven en vaak begeleid door
een tekening of andere kunstzinnige vorm, die door de leerkracht speciaal voor de
klas of het kind is gemaakt.
De kleuters die naar de eerste klas gaan, krijgen van hun leerkracht een “drieluik” met
een door de kleuter zelf gekozen afbeelding en een spreuk die in de kleuterklas vaak

Vier maanden na de start van het kind in de kleuterklas, volgt het eerste

werd gezegd.

oudergesprek (‘wengesprek’) over hoe de eerste periode is verlopen. Daarna vinden
er jaarlijks oudergesprekken plaats in de periode januari-februari.

Oudergesprekken klas 1 tot en met klas 6

Open lessen/ klassenpresentaties
Door het jaar heen zijn er momenten dat ouders worden uitgenodigd voor een
presentatie, open les of toneelstuk van de klas waar hun kind in zit. Het is voor je kind

Twee keer per jaar worden er in klas 1 tot en met klas 6 korte oudergesprekken

heel fijn als in ieder geval een van zijn ouders aanwezig is. Als dit niet lukt, kan ook een

gehouden, het zogenoemde 15- en 10-minutengesprek, waarin het individuele kind

opa, oma of vriend van de familie gevraagd worden om te gaan.

centraal staat. De klassenleerkracht licht toe hoe het met het kind gaat op sociaal,
emotioneel en cognitief gebied en ouders kunnen hier met vragen terecht.
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Contact met de klassenleerkracht

Contact met de directie

In het vorige hoofdstuk zijn het leerlingvolgsysteem en oudergesprekken aan bod

Heb je een vraag aan de directie, een suggestie of wil je iets afstemmen? Je kunt

geweest. Het kan natuurlijk zijn dat je tussendoor even iets kort wilt afstemmen met

binnenlopen tijdens de schooldag, e-mailen via directie@zonnewieldebilt.nl of een

de leerkracht. Je kan dan gelijk na schooltijd even de klas binnenlopen voor overleg.

afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Gaat het om een uitgebreide vraag, dan is het vaak prettiger om een afspraak te
maken.

Ouderavonden

Dringende zaken die niet kunnen wachten tot na schooltijd graag op een briefje
schrijven en aan je kind meegeven.

Elke klas heeft drie keer per jaar een klassenouderavond. Tijdens deze avonden
vertelt de leerkracht over het reilen en zeilen in de klas, de leeftijdsfase waar de

Je kan ook per e-mail afstemmen met de leerkracht, of iets doorgeven. Je ontvangt
in de regel binnen twee werkdagen een reactie. Soms kan het langer duren, doordat
een leerkracht slechts een paar dagen per week werkt op school.

kinderen nu inzitten en de leerstof die de aankomende maanden op het programma
staat. Soms staat een pedagogisch onderwerp centraal.
Er worden praktische afspraken gemaakt over onderwerpen als jaarfeesten,
schoolreisjes en hulp bij andere klassenactiviteiten. Daarnaast is er vaak de

Ziekmeldingen

mogelijkheid om schriften en kunstzinnig werk van je kind te bekijken. De
ouderavonden worden voorbereid in samenspraak met de klassenouders.

Ziekmeldingen, graag telefonisch vóór 08:15 uur doorgeven! Spreek vooral ook het
antwoordapparaat in. Dit wordt afgeluisterd en de boodschap aan de leerkracht

Het bezoeken van de ouderavonden legt de basis voor een goed contact met de

doorgegeven.

school en de klassenleerkracht en schept een band met de andere ouders van de klas.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat er altijd één ouder of verzorger van een kind

Contact met de intern begeleider (ib’er)
Wanneer er zorg bestaat over een leerling, kan de leerkracht de intern begeleider

aanwezig is op deze avonden.

Algemene ouderavonden

inschakelen om mee te kijken. Ook kunnen ouders de leerkracht vragen of deze de
ib’er in wil schakelen. Het kan zijn dat er dan een gesprek met ouders, leerkracht en

Twee keer per jaar zijn er schoolbrede algemene ouderavonden of thema-avonden.

ib’er wordt gepland.

Er worden dan onderwerpen besproken die de hele schoolgemeenschap aangaan.
Deze kunnen van onderwijskundige, pedagogische of organisatorische aard zijn.

Een enkele keer blijven er ondanks de ondersteuning van de ib’er vragen of klachten
bij ouders bestaan over de zorg voor hun kind. In dat geval kan je (samen met de ib’er)
een gesprek met de directie aanvragen.
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Klassenouders

Schooltelefoon

Elke klas heeft twee (of drie) klassenouders die de leerkracht ondersteunen bij het

Mocht het nodig zijn, dan kunnen kinderen - na toestemming van de klassenleerkracht

organiseren van klassenactiviteiten. Op praktisch gebied, zijn zij de spil tussen de

– voor dringende zaken de schooltelefoon gebruiken om naar huis te bellen. Het is niet

leerkracht en de andere ouders. Je kan bijvoorbeeld een e-mailtje van de

de bedoeling dat de schooltelefoon gebruikt wordt om speelafspraakjes te regelen.

klassenouder krijgen met de vraag om hulp bij een activiteit of met een reminder voor
het meenemen van knutselmateriaal voor in de klas. De uitvoering van deze functie
verschilt enigszins per klas. Klassenouders delegeren taken als dat nodig is aan
andere ouders en zijn contactpersoon voor zowel de ouders als voor de leerkracht.
Klassenouders communiceren onder meer via de klassengroep op Het Digitale
Schoolplein (zie verderop).

Medezeggenschapsraad (MR)

Telefoonlijst, doorbellijst en noodnummers
Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een lijst met de adressen en
telefoonnummers van al onze leerlingen.
De klassenouders maken elk jaar een doorbellijst of whats-app groep. Via deze lijst of
groep kunnen dringende berichten snel in de klas doorgebeld worden (bijvoorbeeld
ziekte van een leerkracht en de manier waarop de vervanging is geregeld).

Vertegenwoordigers van de ouders en personeel bespreken de belangrijkste
ontwikkelingen binnen de school, onderling en met directie en bestuur. De MR heeft

De leerkracht vraagt ouders ook een noodnummerlijst in te vullen zodat we ouders

hierbij speciale aandacht voor de invalshoek van zowel de ouders als van het team.

snel kunnen bereiken als dit nodig is. We vragen hierbij ook om aan te geven wie we

De onderwerpen komen vanuit ouders, leerkrachten of het bestuur. Ook heeft de MR

kunnen bellen als ouders (in een noodsituatie) niet bereikbaar zijn. We zullen uiteraard

een adviesbevoegdheid over zaken zoals lestijden. De MR heeft ook een eigen agenda.

altijd eerst proberen contact met de ouders te leggen.

Gemeenschapszin en bestuurlijke vernieuwing zijn terugkerende onderwerpen op de
agenda. Het is verder de taak van de MR om op de hoogte te blijven van wat er in en
om de school speelt. Een belangrijke bron hiervoor zijn de klassenouders.

Schoolgids
Deze schoolgids verschijnt eens per jaar, aan het begin van elke schooljaar. Ieder gezin

Klassenouderoverleg

krijgt per e-mail een digitaal exemplaar toegestuurd. De schoolgids staat ook als PDF
op de website en Het Digitale Schoolplein.

Tweemaal per jaar nodigen de MR en directie alle klassenouders uit voor een overleg.
Graag horen we via hen terug wat er speelt op school: wat loopt er goed en waar

Is bepaalde informatie in de schoolgids niet duidelijk of onjuist? Of ontbreekt er

kunnen we als school nog in verbeteren. Als ouder kan je input leveren voor dit overleg

informatie? Wij vernemen aanvullingen en correcties graag. Opmerkingen kun je

via de klassenouder van je kind.

doorgeven via info@zonnewieldebilt.nl.
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Weekbericht

Klachtenregeling

Elke vrijdag ontvangen alle ouders per e-mail het Weekbericht. Hierin staan

Heb je een vraag of probleem, dan is de klassenleerkracht meestal de eerste persoon

mededelingen over de school en de klassen. In de agenda van het Weekbericht vind je

die je kunt benaderen. Vooral als het om het welzijn en de vorderingen van je kind

de data van onder andere de ouderavonden, vakanties en bijeenkomsten rondom de

gaat.

jaarfeesten.
Ligt je vraag op een ander vlak (schoolorganisatie, beleid), of kom je er samen met de
Een mededeling plaatsen in het Weekbericht? Stuur deze (uiterlijk donderdag) naar

leerkracht niet uit, dan kun je altijd contact opnemen met de schoolleiding.

weekbericht@zonnewieldebilt.nl.
Wordt de vraag of het probleem niet naar tevredenheid opgepakt, dan kun je deze
voorleggen aan de vertrouwenspersoon van de school, Ger Jue (contactgegevens zie

Website

hoofdstuk ‘personalia’). Hij zal het probleem met je doornemen en

Op onze website www.zonnewieldebilt.nl vind je veel informatie over de school.

oplossingsrichtingen met je verkennen.
Als ook dit niet tot een oplossing leidt, kan je een klacht indienen bij de landelijke

Het Digitale Schoolplein

klachtencommissie (LKC) van de Verenigde Bijzondere scholen (VBS). Onze school is
aangesloten bij de VBS. De LKC zal na hoor en wederhoor een oordeel geven over de

Vorig schooljaar (2017) is ons eigen intranet gestart en heet Het Digitale Schoolplein.

ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. De LKC geeft geen bindend oordeel

Alle ouders ontvangen per e-mail een inlogcode en kunnen vervolgens bij algemene

maar formuleert een advies aan het schoolbestuur.

informatie over de school en de klas(sen) van je kind(eren) en groepen voor speciale
LKC-VBS

activiteiten.

Postbus 95572
2509 CN Den Haag

Schooltijdschrift

Tel: 070-3315215

Het schooltijdschrift van onze school heet ‘De Hovenier’ en verschijnt vier keer per jaar
als middenkatern van het landelijke tijdschrift de Seizoener. De Seizoener wordt

E-mail: lkc@vbs.nl
Website: www.vbs.nl/home/belangenbehartiging/adressenoverzicht.

gemaakt door een landelijke redactie. Het middenkatern ‘De Hovenier’ wordt door de
schoolredactie gemaakt. De schoolredactie van de Hovenier bestaat uit een aantal
ouders en een teamlid van school. Heb je een vraag aan de redactie of een suggestie
voor een artikel? E-mail naar redactie@zonnewieldebilt.nl.
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Ouder zijn op de school van je kind

Graag doen we het samen!

Jaarfeesten

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Onze ervaring is dat de

Voor de feesten die we op school vieren, zijn er verschillende taken in de voorbereiding

relatie tussen school en thuis een belangrijk gegeven is voor kinderen. Zowel

en uitvoering die door ouders worden uitgevoerd (versieren, bakken, muziek maken,

leerkracht als ouders maken het kind mee en kunnen elkaar waardevolle informatie

helpen op de dag zelf, etc.) Aan het begin van het schooljaar stelt de klassenleerkracht

geven. Wij vinden goed contact tussen ouders en leerkrachten van groot belang voor

een lijst op. Je kunt je dan inschrijven op een taak die bij jou past. De inschrijflijsten

het kind en streven dan ook naar een prettige, samenwerkende relatie met ouders.

staan op het digitale schoolplein. Meer informatie over de inhoudelijke achtergrond
van de feesten vind je in het hoofdstuk jaarfeesten en op het digitale schoolplein.

De eerste levensjaren verzorg je samen met je partner de opvoeding van je kind.
Vanaf het moment dat je kind naar school gaat, zal ook de leerkracht een rol gaan
spelen in zijn leven. Dit kan voor kinderen en ouders best een stap zijn.
Als ouder ken je je kind het beste, daarom stemmen wij graag geregeld af met ouders
over hun kind. Dit gebeurt in de oudergesprekken en soms ook in de wandelgangen
wanneer een kind wordt opgehaald. Zo kan het pedagogisch handelen in de klas en
de opvoeding thuis uitgewisseld worden. Er kunnen nieuwe inzichten ontstaan die
bijdragen aan de ontwikkeling van je kind: want daar draait het immers om!

Betrokkenheid
Betrokkenheid van de ouders is essentieel in de schoolgemeenschap. Naast de
communicatie rond en over het kind en de klas met de leerkrachten, kan
betrokkenheid ook ontstaan door het bijwonen van de algemene ouderavonden, het
klassenouder zijn of het meevieren en organiseren van de jaarfeesten en vele andere
activiteiten op schoolniveau.

Werkgroepen
Er zijn verschillende werkgroepen actief op school:

• De PR groep prgroep@zonnewieldebilt.nl
oudercafe@zonnewieldebilt.nl
• Oudercafé		
• De redactie van de Hovenier (ons schooltijdschrift)
• De commissie voor de lente-en nazomermarkt
• De commissie voor de adventmarkt
• Meer werkgroepen vind je op Het Digitale Schoolplein

Schoonmaken
De school wordt schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. Er zijn echter altijd nog
extra schoonmaakklusjes. Hiervoor roepen wij graag de hulp van ouders in. Als

Ondersteunende werkzaamheden van
ouders in de klassen

iedereen twee of drie keer per schooljaar een uurtje helpt, blijven de klassen goed
schoon. Via de leerkrachten en/of de klassenouders ontvang je meer informatie over
de schoonmaak en het rooster daarvoor.

Het komt regelmatig voor dat er bij lessen als handwerken of lezen de hulp wordt
ingeroepen van ouders. Dit gebeurt op vraag en onder begeleiding van de leerkracht
en is bedoeld om de kinderen effectiever te kunnen helpen. Deze hulp kan een goede
ondersteuning zijn voor leerkracht en kind. Uiteraard blijft goed onderwijs de
verantwoordelijkheid van de school.
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Visie op zorg
Ons onderwijs is gebaseerd op de antroposofische menskunde en pedagogiek. Bij het
inrichten van de leerlingenzorg, zijn de volgende uitgangspunten richtinggevend:

• Kinderen op onze school worden naar hun eigen mogelijkheden en vorderingen
waargenomen, begeleid en beoordeeld. Hierdoor ontstaat een schoolcultuur
waarin eigenheid en waardering voor ieders individuele talent één van de
belangrijke pijlers is. Ons onderwijs richten we in op basis van leeftijdsgebonden
groepen.

• In principe blijft elke leerling gedurende zijn schoolloopbaan vanaf de eerste klas
deel van dezelfde groep kinderen. Het leerstofaanbod is ontwikkelingsgericht en
sluit aan bij de ontwikkelingsstappen die voor kinderen in het algemeen gelden.
Daarbinnen wordt gedifferentieerd naar vermogen en ontwikkelingsopgaven die
per kind uniek zijn.
We streven naar een optimale afstemming tussen enerzijds de behoeften van de
kinderen en anderzijds ons aanbod en onze pedagogisch-didactische aanpak;
Ons onderwijs brengt met zich mee dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om zijn
talenten te benutten en te ontwikkelen met aandacht voor eigenheid en leerstijl. We
kunnen putten uit een rijke bron. In ons leerplan is de leerstof het middel en
ontwikkeling het doel.

Het periodeonderwijs biedt goede mogelijkheden tot inclusief differentiëren. Door het
inzetten van ‘Coöperatieve werkvormen voor vrijescholen’ krijgen kinderen een extra
mogelijkheid om op eigen niveau te werken alsook om van en met elkaar te leren.
Tijdens de lessen waarin expliciet vaardigheden worden geoefend op het gebied van
o.a. rekenen, spelling en lezen wordt gewerkt vanuit het groepsplan en biedt het
gebruik van een methode richtlijnen tot differentiatie.

Passend onderwijs door handelingsgericht werken
Wij willen een school zijn waar kinderen met verschillende achtergronden en
vermogens zich thuis voelen. Wij bieden differentiatie naar vermogen van de leerling:
een stukje Passend Onderwijs. De kern van passend Onderwijs is het uitbreiden van
de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van
maatwerk voor alle kinderen op onze school.
Handelingsgericht werken (HGW) is een effectieve aanpak om doelgericht en
planmatig om te gaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen.
Handelingsgericht werken kent zeven uitgangspunten:
1. De onderwijsbehoeften van een kind staan centraal.
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.
3. De leerkracht doet ertoe ( de leerkracht in de klas is een belangrijke sleutelfiguur in

Centraal staat steeds de vraag: wat heeft dit kind in deze situatie nodig om zich te
kunnen ontwikkelen?

het leerproces van kinderen).
4. Beschermende en belemmerende factoren van leerling, leerkracht, groep, school
en ouders zijn uitgangspunt voor het handelen.

Kinderen die in potentie aanwezige vaardigheden niet voldoende ontwikkelen door
ontwikkelings-, gedrags- of leerproblemen, of door boven-/beneden gemiddelde
begaafdheid, bieden we extra ondersteuning. De zorg is vooral gericht op het op
klasniveau kunnen functioneren van de leerling. In ons onderwijs en ook in het bieden
van extra zorg, streven we naar de ontwikkeling van alle aanwezige potenties in het
kind; we oriënteren ons op het gehele kind, zoals het zich als geestelijk wezen uitdrukt
in hoofd, hart en handen.

5. Leerkracht, intern begeleider en ouders werken constructief samen met een
gezamenlijk doel: het beste voor het kind.
6. Het handelen is doelgericht.
7. De werkwijze is systematisch en transparant.
Bij handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal. De
individuele onderwijsbehoeften worden zoveel mogelijk geclusterd en verwerkt in het
groepsaanbod. Het aanbod wordt beschreven in een zogenaamd groepsplan.
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Centraal in het groepsplan staat de verdeling van de leerlingen in groepen: de

De samenstelling van het SOT is multidisciplinair. In ieder geval is er SO-, SBO- en

basisgroep, de verdiepingsgroep en de intensieve groep. Het groepsplan wordt

basisschoolexpertise in het SOT aanwezig is, maar bijvoorbeeld ook een jeugdarts en

tweemaal per jaar opgesteld en geëvalueerd.

het schoolmaatschappelijk werk. Aan het SOT zijn ook orthopedagogen verbonden,
die onderzoeken kunnen doen.

Het kan zijn dat er in het groepsplan ook nog een deel is opgenomen voor de kinderen
met speciale onderwijskundige behoeften. Meestal wordt er voor deze kinderen een
apart plan opgesteld: het zogenaamde ontwikkelingsperspectief. Hier wordt dan in
het groepsplan naar verwezen.

Ondersteuning in school
In het kader van het passend onderwijs begeleiden wij op onze school kinderen met
verschillende ontwikkelingsvragen. Soms wordt daarbij de hulp ingeroepen van een

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Een ontwikkelingsperspectief (OPP) stelt de school op voor kinderen die op een of
meer gebieden een eigen programma (leerlijn) volgen. Bij het opstellen van een OPP
wordt regelmatig het samenwerkingsverband betrokken. Binnen dit verband werken
professionals samen in een team, het zogenaamde School Ondersteunings Team
(SOT). Het OPP is een groeidocument. Het wordt minimaal eenmaal per jaar
bijgesteld en geëvalueerd. De doelen worden aangepast en het plannend aanbod
aangescherpt. Naast onderwijsbehoeften zal er aandacht zijn voor opvoedbehoeften.
Partnerschap met de gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, Save, leerplicht)
is daarbij een voorwaarde. Samenwerking is hierin het sleutelwoord.

Samenwerkingsverband en
Schoolondersteuningsteam

remedial teacher, intern begeleider, rekencoördinator, een kindercoach of een
kunstzinnig ondersteuner.
Remedial teaching wordt bij ons op school “extra ondersteuning” genoemd. Dit vindt
plaats in of buiten de klas in een kleine groep. Er is extra ondersteuning op taal- en
rekengebied in de lagere klassen. Deze ondersteuning is bedoeld voor zowel kinderen
die moeite hebben met leren als voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben in
het leren. De extra ondersteuning op onze school wordt uitgevoerd door de intern
begeleiders, onderwijsassistent en de rekencoördinator. Vanuit het
ondersteuningsbudget van de school, huren wij ook regelmatig externe remedial
teachers in die op school de extra ondersteuning aan groepjes kinderen verzorgen. De
meeste extra begeleiding vindt plaats in de klassen 1 en 2.

Kindercoaching of kunstzinnige ondersteuning

Om elk kind de beste onderwijsplek te bieden, werken scholen samen. Dat gebeurt in

Kinderen die een ondersteuningsvraag hebben op het gebied van bijvoorbeeld

regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 zijn in

sociaal-emotionele ontwikkeling, last hebben van spanning, moeite hebben met

Nederland ongeveer 75 van deze samenwerkingsverbanden actief.

sociale contacten of rouwverwerking, kunnen in aanmerking komen voor extra

Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht: ZOUT.

ondersteuning. De kindercoach en kunstzinnig ondersteuner die verbonden zijn aan
school (zie hoofdstuk 2 personalia) zijn gediplomeerd en hebben wekelijks overleg met

Wanneer ouders en school vastlopen in de zoektocht om de juiste ontwikkelingshulp te

elkaar.

vinden/bieden voor een kind, kan het Schoolondersteuningsteam (SOT) worden
gevraagd om mee te denken. Het schoolondersteuningsteam is een vast orgaan

Een begeleidingstraject bestaat in principe uit 5 tot 10 sessies, tenzij anders

binnen het samenwerkingsverband; een ondersteunings- en adviesteam, dat scholen

overeengekomen wordt met ondersteuningsteam, ouders en de coach/ondersteuner.

helpt bij het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.
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Een sessie duurt 45 tot 60 minuten. Eventueel kan een traject nog verlengd worden

Klassenbespreking

met maximaal 10 sessies, onder schooltijd, betaald door ouders.

Het is ook mogelijk een klas als geheel te bespreken. Dit gebeurt ook in een
vergadering. Als team kijken we wat wij voor een klas kunnen betekenen: wat kan de

Wanneer een kind via het ondersteuningsteam aangemeld wordt, vergoedt de school

ib’er bijdragen, wat de RT-er, directeur, andere leerkrachten, klassenleerkrachten.

de eerste 3 sessies en wordt aan de ouders gevraagd de aanvullende sessies te

Samen zorgen we voor de klas. Daarnaast hebben alle klassenleerkrachten twee keer

bekostigen. De kosten per sessie zijn €70,- (inclusief BTW). De sessies worden in

per jaar een klasbesprekingen met de intern begeleider. Hierbij staat de persoonlijke

principe door de ouders van de leerling rechtstreeks aan de coach/ondersteuner

ontwikkeling van elk individuele kind centraal.

betaald. In een aantal gevallen is vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk.
De leerlingen die aanspraak maken op deze begeleiding worden doorverwezen door

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

het ondersteuningsteam van het Zonnewiel. Voor dit traject wordt door het

Ernstige dyslexie

ondersteuningsteam altijd toestemming gevraagd aan de ouders of voogd van het

Er zijn leerlingen bij wie de lees- en of spellingontwikkeling vertraagd verloopt. De

kind. De begeleiding vindt bij voorkeur onder schooltijd plaats. In het

signalering hiervan begint bij de leerkracht en de intern begeleider. Het op school

ondersteuningsteam bespreken we welke vorm van begeleiding het beste bij het kind

aanwezige protocol1 dient als leidraad. Diverse keren vindt er in het schooljaar een

past.

signalering plaats. Aan de hand van deze signalering wordt bekeken wat kinderen aan
extra instructie nodig hebben om de kerndoelen te halen. De kinderen waarbij een

De kunstzinnige ondersteuning wordt gegeven door Ilse Werdler.

vermoeden ontstaat van ernstige dyslexie, krijgen een verlengde instructie en

Dit houdt in dat er middels kunstzinnige middelen zoals tekenen, schilderen en

oefenen in een kleine groep van minimaal twee keer een periode van 12 weken. Deze

boetseren gewerkt wordt aan de hulpvraag van het kind.

wordt uitgevoerd door de intern begeleider of een gespecialiseerd remedial teacher,

Meer informatie: www.hart-art.nl

in de eerste leerjaren. Wanneer er sprake is van hardnekkige lees- en/of
spellingproblemen, wordt in samenwerking met de ouders, een aanvraag gedaan

De kindercoaching wordt gegeven door Vismaya Bakker.

voor vergoedde behandeling. Deze wordt op onze school uitgevoerd door Onderwijs

Een integratief coach kijkt naar het totale kind. Het gedrag, het denken,

Advies. In de klas heeft de leerling recht op verlengde instructie, het gebruik van een

familiesysteem, emotie, gevoel en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden.

tafelkaart en bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen en schriftelijke opdrachten. Ook is er

De begeleiding richt zich op de binnenwereld van het kind, de relaties in het gezin en

dispensatie in de vorm van mindering in schrijf-en leeropdrachten.

de relaties met de buitenwereld zoals school, vrienden en vriendinnen.

Dyscalculie en/of moeite met inzichtelijk rekenen

Meer informatie: www.defonkeling.com

Er zijn leerlingen bij wie de rekenontwikkeling vertraagd verloopt. Deze leerlingen

Kinderbespeking

krijgen bij ons in klas 1 en 2 en gedeeltelijk 5-wekelijks extra instructie van de intern

Een vast onderdeel in de vergaderingen, zijn de kinderbesprekingen. Hierin wordt aan

begeleider of de rekencoördinator. Als het nodig is, wordt er langer met concreet

de hand van een intervisie-methode een kind centraal gezet. De leerkracht die het

materiaal geoefend. Wij werken op school met de “vertaalcirkel”, dit is een werkwijze

kind inbrengt, heeft van te voren contact met de ouders. De adviezen die uit deze

waarbij ieder kind op zijn eigen manier de rekenvraagstukken kan leren oplossen.

bespreking voortkomen, zijn vaak bruikbaar voor leerkracht, klas, kind en ouders.
1
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Kinderen in klas 4 en 5 en 6 die nog moeten oefenen op rekenstof van een eerder

De praktijk

leerjaar, kunnen oefenen in een klas lager. Vanaf klas 5 wordt er bij leerlingen met

Wanneer deze kinderen de basisstof verwerkt hebben, bieden wij hen verrijkings-en

ernstige rekenproblemen gewerkt met een eigen leerlijn. De leerlingen krijgen dan

verdiepingsstof aan. Binnen het periode-onderwijs werkt de leerkracht dit zelf uit voor

wekelijks instructie en aangepast eigen werk voor in de klas.

de leerlingen. Voor de oefenuren rekenen en taal werken we met materialen en
methodes die speciaal voor deze kinderen ontwikkeld zijn zoals: rekentijgers,

Wanneer een leerling veel moeite heeft met bijvoorbeeld automatiseren van de

rekenpanda’s, rekentoppers, taaltoppers, taalmeesters en lessen Vooruit. Eenmaal

basisvaardigheden, kunnen er hulpmiddelen worden ingezet zoals bijvoorbeeld een

per jaar is er een project, waar verdieping op verschillende vlakken wordt gegeven.

hulpkaart, tafelkaart of rekenmachine. Wanneer de diagnose dyscalculie is gesteld,

Hier mogen alle kinderen van klas 4 tot en met 6 aan meedoen. Wij vinden het op Het

kunnen de adviezen vanuit het onderzoek leiden tot extra individuele aanpassingen.

Zonnewiel belangrijk dat alle kinderen zich getalenteerd voelen. In deze projectweken
kan het kind zich bekwamen in een, door hem of haar zelfgekozen workshop.

Meerbegaafde leerlingen

Omdat we momenteel nog niet kunnen inschatten of het ons gaat lukken om álle extra
uitdaging in de klassen vorm te geven, zal er (in ieder geval de aankomende jaren) een

Doel
We willen dat kinderen zich bij ons op school kunnen ontwikkelen op het gebied van
hoofd, hart en handen, waarbij ze zichzelf, hun talenten en uitdagingen leren kennen.
Kinderen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid hebben voldoende cognitieve
uitdaging nodig en moeten tegelijkertijd ook vaardigheden leren om prettig (samen) te
werken. Om deze beide aspecten van ontwikkeling te kunnen vormgeven hebben we
een aantal uitgangspunten geformuleerd die we vervolgens vertalen naar een
praktische aanpak.

groep buiten de klas zijn waarin deze kinderen extra worden uitgedaagd én alle
basisvaardigheden leren die ze nodig hebben om tot werken te komen. Anita
(leerkracht klas 4) zal aankomend schooljaar het onderwijsaanbod van de kinderen
met (kenmerken van) hoogbegaafdheid vorm gaan geven. We vinden het belangrijk
dat deze groep niet als speciaal/anders ervaren wordt. Daarom gebruiken we een
neutrale naam: Groep juf Anita. Anita gebruikt de eerste weken van het schooljaar om
zich voor te bereiden en de leerlijn te starten voor deze kinderen bij ons op school.
Daarom start ‘Groep juf Anita’ in oktober.
Wanneer een leerling een didactische voorsprong heeft van bijna een jaar of meer,

Uitgangspunten

• We vinden het belangrijk dat deze kinderen zoveel mogelijk in de klassen worden
uitgedaagd:

— In de klas krijgen ze lesstof die past bij hun ontwikkelingsfase
— De klassenleerkracht houdt zo gemakkelijker overzicht op de ontwikkeling van de

kan versnelling overwogen worden. Deze procedure wordt zorgvuldig begeleid vanuit
het in school aanwezige protocol “hoogbegaafdheid”.

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

— kinderen en hun (leer)behoeftes.

• We onderkennen het belang van expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en

Leerlingen met visuele, auditieve of motorische beperkingen en/of een vertraagde

vinden het belangrijk deze kennis in het team op school is (en niet wordt

spraak-taalontwikkeling kunnen wij opvangen. Voorwaarde is wel dat de school

ingevlogen). De meerwerkleerkracht die de kinderen ondersteunt heeft zo korte

specifieke en gerichte begeleiding krijgt en kan beschikken over de hulpmiddelen die

lijntjes met de klassenleerkracht. Met de kennis in het team kunnen we ook verder

de leerling nodig heeft. Ook is het van belang dat er ondersteuning is vanuit de

gaan bouwen aan de kennis in onze school op het gebied van hoogbegaafdheid.

thuissituatie zodat een goede samenwerking gewaarborgd is. Daarbij is het van
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belang dat de begeleiding en specifieke aanpassingen de manier van werken binnen

Vrijeschool Het Zonnewiel is een brede netwerkschool, wat betekent dat wij een

het gedachtegoed van de vrijeschool niet dusdanig beïnvloedt dat zij haar identiteit

basisvoorziening hebben t.a.v. ondersteuning.

niet kan waarborgen.

Leerlingen met psychiatrische problematiek
(ADHD, ADD of autisme spectrum stoornis: ASS)
Wij kunnen leerlingen met een milde mate van bovenstaande psychiatrische
problematiek opvangen, mits zij aanspreekbaar zijn op hun gedrag en wanneer zij in
de thuissituatie goede ondersteuning krijgen. Per leerling zal bekeken moeten worden
of de school de leerling de juiste ondersteuning kan bieden om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. Leerlingen die te vaak grensoverschrijdend gedrag vertonen
kunnen niet worden opgevangen omdat dat een gevaar oplevert voor de andere
leerlingen.

• Wij hebben expertise op gebied van gedrag.
• Leraren zijn voldoende toegerust om getalenteerde leerlingen een breed aanbod
te bieden in het periodeonderwijs.

• Pedagogisch – didactisch aanbod is breed. Dit kan voor leerlingen die baat hebben
bij een zeer duidelijke structuur een belemmerende factor zijn.

• Voor leerlingen met IQ beneden 80 a 85 hebben wij beperkte
ondersteuningscapaciteit.

• Voor ondersteuningsvragen die ons aanbod overstijgen, schakelen wij vanuit de
ondersteuningsroute, het samenwerkingsverband in voor een
ondersteuningstraject met ambulante begeleiding.

Langdurig zieke kinderen
We kunnen langdurig zieke kinderen opvangen, mits de school goede begeleiding

Het gehele Schoolondersteuningsprofiel kan je lezen op onze website

krijgt en indien nodig kan beschikken over hulpmiddelen.

www.zonnewieldebilt.nl

Leerlingen met sociaal emotionele problemen
(faalangst, angststoornissen, perfectionisme)
We kunnen leerlingen met milde sociaal emotionele problemen opvangen en
begeleiden.

Wat onze school biedt
Het vrijeschoolonderwijs spreekt het hele kind aan: alle leerstof wordt zowel door
middel van bewegen, beleven als via denken aangeboden. Naast de vakken rekenen,
taal en zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlessen) worden veel
kunstzinnige en ambachtelijke vakken gegeven. Door deze combinatie bevruchten
denken, voelen en willen elkaar en kan een kind in zijn/haar kwaliteiten tot zijn/haar
recht komen.
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Aanmelden voor de kleuterklassen

Aanname, overgang en afscheid

• Informatie inwinnen door de aanname-coördinator of de intern begeleider bij de
huidige school van je kind.

Wij vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd een fijne school voor je kind kunt
kiezen.

• Afrondend gesprek of een adviesbrief naar aanleiding van bovenstaande stappen,
waarin we aangeven/bespreken of ons onderwijs bij je kind past en of hij/zij bij ons
op school geplaatst kan worden.

Daarom nodigen we geïnteresseerde ouders van harte uit om kennis te maken met
onze school en met ons onderwijs. Dit kan op de open ochtenden. Je krijgt dan een

Het aanmeldingstraject voor klas 1 t/m 6 neemt meestal zo’n 6 tot 10 weken in beslag.

informatiemap mee met een aanmeldformulier.

Overweeg je je kind op onze school aan te melden, dan adviseren wij je tijdig het
aanmeldingstraject in gang te zetten. Minimaal 10 weken voor de gewenste

Het ingevulde formulier kan je afgeven bij het secretariaat, e-mailen naar

ingangsdatum.

info@zonnewieldebilt.nl of per post sturen naar: Het Zonnewiel, Weltevreden 6, 3731
AL De Bilt. Met de gegevens op het aanmeldformulier kijken we vervolgens of er plek

Wil je je kind direct na de zomervakantie bij ons laten instromen, dan is ons advies

is in de juiste klas. Zo nodig volgt een gesprek.

voor 1 mei het aanmeldingstraject te starten. Vanaf 15 juni tot aan de zomervakantie

• Je bezoekt eerst een open ochtend.
• Je krijgt op de open ochtend een informatiemap met aanmeldformulier.
• Het formulier vul je in en je krijgt binnen 3 weken bericht of er voor je kind plaats is.
Als er niet direct plek is, kun je je kind op de wachtlijst laten plaatsen.

• Wanneer je kind al op een kleuterschool is begonnen is er sprake van zij-instroom.

worden in principe geen kinderen meer aangenomen. De procedure wordt dan over
de zomervakantie heen getild.
Meer informatie over aanmelden en maken van een afspraak met de aannamecoördinator vindt je op onze website www.zonnewieldebilt.nl.

Naar de eerste klas

Zij-instromers

In het tweede kleuterjaar wordt zorgvuldig naar ieder kind gekeken met betrekking tot
Het komt voor dat je als ouder halverwege de schoolperiode van je kind, van school

leerrijpheid. We vinden het van belang dat een kleuter de tijd en ruimte krijgt zich op

wilt wisselen en je kind bij ons aanmeldt. Dit kan te maken hebben met een verhuizing

meerdere gebieden te ontwikkelen voordat we ons richten op het leerproces taal en

of met het welbevinden van je kind op de andere school. Wanneer je kind een

rekenen.

ondersteuningsvraag heeft, gaan we hier samen met je over in gesprek.
De kleuterleerkrachten volgen de kleuters met een leerlingvolgsysteem. Instrumenten
Wij vinden het belangrijk om samen met jullie als ouders goed in kaart te brengen wat

hiervoor zijn observaties (met kijkwijzer en checklist1) en individuele testen. De

je kind nodig heeft en te bekijken of wij dat als school kunnen bieden. Daarom bestaat

meetmomenten zijn met 4 jaar, 5 jaar en 6 jaar.

het aanmeldingstraject voor klas 1-6 uit een aantal stappen:

• Kennismakingsgesprek tussen de ouders en de aanname-coördinator.
• Indien van toepassing: beoordeling van de aanvraag door onze intern begeleider
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Er wordt gekeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling, de fysieke rijping, de
spelontwikkeling en de leervoorwaarden taal en rekenen. De spelontwikkeling staat
1

De door ons gebruikte checklist leerrijpheid kan je vinden @het digitale schoolplein, kopje documenten.
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hierin centraal omdat in spel alle facetten van de ontwikkeling zichtbaar worden.
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Eind mei

Daarbij worden door spel ook de leervoorwaarden aangelegd.
Ook belangrijk is om mee te nemen bij de keuze of een kind naar klas 1 kan:

• Komt het kind in een klas met veel jonge kinderen?
• Hoeveel kinderen met een ondersteuningsvraag komen er in de klas?
• Zijn er omgevingsfactoren die meespelen en waar rekening mee moet worden

Bij leerlingen waarover getwijfeld wordt over de juiste keuze, neemt de
intern begeleider aanvullend onderzoek af.

Begin juni

De leerkracht bespreekt de resultaten van de onderzoeken en
observaties met ouders. Er wordt een advies gegeven. De leerkracht
licht dit (eventueel met de ib-er) toe. Indien ouders en leerkrachten niet
op één lijn zitten, wordt er een tweede gesprek gepland half juni.

gehouden?

• Zijn er vroege kenmerken dyslexie of vroege kenmerken rekenproblemen?

Half juni

Eventueel vindt een gesprek plaats waarin ouders en leerkracht een
definitief besluit nemen.

Hierbij hanteren wij de vuistregel:

• Kinderen die vóór 1 september

Juni
2

kennen. De kinderen raken zo alvast een beetje vertrouwd met de

zes jaar worden, gaan in principe door naar klas 1,

leerkracht.

tenzij er gegronde redenen zijn het kind nog een kleuterjaar te bieden.

• Alle kinderen die na 1 september zes jaar worden, blijven in principe in de kleuterklas, tenzij er gegronde redenen zijn het kind door te laten stromen naar klas 1.

Leerkracht eerste klas gaat kijken in kleuterklas om de kinderen te leren

Eind juni

Warme overdracht leerkrachten kleuterbouw aan de leerkrachten van
de eerste klas.

Voor kinderen van vóór 1 september die extra kleuteren, wordt een groeidocument/
handelingsplan ingevuld waarin gericht gewerkt wordt aan de te ontwikkelen

Kennismakingsavond met de nieuwe leerkrachten van klas 1. De datum
van deze avond staat in de agenda van het Weekbericht.

vaardigheden.

Tijdpad

start halverwege het laatste kleuterjaar:

Jan.-febr.

Leerkrachten lichten ouders op een ouderavond in over de procedure
leerrijpheid. De achtergrond en het tijdspad worden uitgelegd. Ook in de

Maart-mei

Begin juli

oudergesprekken komt het onderwerp aan bod.

Naar het voortgezet onderwijs

De school neemt het zes-jarigenonderzoek af bij alle kinderen die voor 1

In de twee laatste jaren van de basisschool gaan ouders en leerlingen zich oriënteren

september zes jaar worden of al zes geworden zijn. Dit gebeurt op

op de vervolgkeuze van een middelbare school. Er is een grote keuze aan scholen in

volgorde van geboortedatum.

de Bilt en omstreken. Leerlingen van Het Zonnewiel gaan naar verschillende
middelbare scholen. De ervaringen met aansluiting vanuit de vrijeschool op

Half mei

Leerkracht en intern begeleider bespreken alle kinderen en hanteren

middelbare scholen zijn goed.

hierbij de vraag: wat is goed voor de ontwikkeling van dit kind?
2

Grens t.a.v. leerrijpheid: als grens stelt het Zonnewiel 1 september.
Wij wijken hier af van de landelijke grens van 1 januari.
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Het is een belangrijk moment, de keuze voor de middelbare school. Wij ondersteunen

Aanname, overgang en afscheid

Februari klas 6

Ouders en leerling geven hun keuze voor een middelbare school

als school dan ook graag de ouders en leerlingen bij de zoektocht naar een fijne en

door aan de leerkracht van klas 6. De leerkracht zorgt voor de

passende middelbare school. Het keuzetraject ziet er ongeveer zo uit:

aanmelding bij de gekozen middelbare school en zorgt ook voor het
onderwijskundig rapport dat ingeleverd wordt.

Najaar klas 6

Het drempelonderzoek wordt afgenomen bij leerlingen indien
Begin april

noodzakelijk..

De plaatsingsbesluiten op het voortgezet onderwijs zijn rond. De
ouders en leerlingen worden door de middelbare school van hun

Najaar klas 6

Er wordt door de school een voorlopig niveau-advies gegeven aan

keuze op de hoogte gebracht. Indien een leerling is uitgeloot is, zal

ouders en leerling. Hierin worden leerling-kenmerken als

samen met de leerkracht van klas 6 een nieuwe middelbare school

werkhouding en intrinsieke motivatie besproken samen met de

uitgekozen worden die nog plaatsingsmogelijkheden heeft.

resultaten van de CITO-toetsen en het drempelonderzoek. Het
beeld van de leerling, de ouders, de leerkrachten en de intern

Eind april

Afname van de (door de overheid verplichte) eindtoets. Wij

begeleider worden als leidraad gebruikt in dit gesprek. Soms kan

gebruiken de IEP-toets. Meestal wordt in dit onderzoek het niveau-

een aanvullend onderzoek helpen om het niveau-advies te

advies van de school bevestigd. Indien de IEP-toets een hoger

onderbouwen.

niveau-advies geeft dan is aangegeven vanuit de school, kan het
niveau-advies heroverwogen worden. Dit gebeurt altijd in overleg

Januari klas 6

De school geeft het niveau-advies. Het beeld en de ervaringen van

met de leerling en de ouders.

het lerarenteam, de leerling en de ouders zijn hierin meegenomen.
Ook zijn de gegevens van de drempeltoets en de gegevens uit het

De uitslag van deze toets kan eventueel nog van invloed zijn op het

CITO-leerlingvolgsysteem hierbij meegewogen.

instapniveau in de brugklas. Dit is echter alleen van toepassing

3

wanneer de IEP-toets een uitslag aangeeft die een hoger niveau
Februari klas 6

Het advies wordt (ruim voor het tijdstip van aanmelden op een

aangeeft dan het advies vanuit onze school.

middelbare school) met ouders en leerling besproken. Het niveauadvies is leidend voor de middelbare school van keuze. De ouders
worden op de hoogte gebracht van de inhoud van het
onderwijskundig rapport dat ingediend zal worden bij de
betreffende middelbare school. Hierin beschrijft de leerkracht de
leerling op cognitief, sociaal- emotioneel en kunstzinnig gebied. Er
wordt in het rapport overgedragen welke factoren in het onderwijs
voor de betreffende leerling positief werken en welke factoren
eventueel belemmerend werken. Voor het vervolgonderwijs is het
vaak prettig om deze informatie te krijgen zodat de leerling zich
goed verder kan ontwikkelen op de middelbare school.
3		

Hiervoor worden de meetresultaten van het kind in de 4e, 5e en 6e klas gebruikt.
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Soort onderwijs

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

VWO

6

Uitstroom

HAVO t/m VWO

3

HAVO

5

Omdat we de kerndoelen van het ministerie per klas hanteren, is de aansluiting met

VMBO TL t/m HAVO

1

alle soorten van voortgezet onderwijs goed. De leerlingen die onze school verlaten,

VMBO GL t/m VMBO TL

hebben een goede basis om elders verder te leren, te groeien en zich te ontwikkelen.

VMBO TL

1

12

7

4

2

2

4

5

5

2

1

10
2

1
4

5

2

Ongeveer een derde van onze leerlingen stroomt door naar voortgezet

VMBO BL, met LWOO

vrijeschoolonderwijs, een derde naar middelbare scholen in De Bilt en een derde naar

VMBO BL t/m VMBO KL

2

VMBO BL t/m VMBO KL,
met LWOO

1

middelbare scholen in de omgeving. De leerlingen stromen o.a. uit naar: De Stichtse
Vrijeschool, Het Utrechts Stedelijk Gymnasium, De werkplaats Kindergemeenschap,
De Tobiasschool, Het Herman-Jordan.

VMBO KL
VMBO KL, met LWOO

Sinds drie jaren nemen wij de Iep-eindtoets af in klas 6 (groep 8).

Totaal aantal leerlingen

8
1

3

Eindniveau:

4

1
1

3
22

19

1
21

23

24

De norm die deze toets aanhoudt als voldoende ligt op 80. Hieronder kan je onze
scores teruglezen:

Toelichting
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

2016: 85

(landelijk gemiddelde van scholen die de Iep gebruiken: 80)

2017: 72

(landelijk gemiddelde van scholen die de Iep gebruiken: 78,3)

2018: 80,8

(landelijk gemiddelde van scholen die de Iep gebruiken: 81)

Uitstroom naar de middelbare school
In onderstaand overzicht kun je zien naar welke vorm van vervolgonderwijs de

Het VMBO kent verschillende leerwegen:
LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs.
BBL

Basis Beroepsgerichte Leerweg

KBL

Kader Beroepsgerichte Leerweg

GL

Gemengde Leerweg

TL

Theoretische Leerweg

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

leerlingen van klas 6 de afgelopen vijf jaren zijn doorgestoomd.

In procenten:
Landelijk gemiddelde:

40% uitstroom HAVO/VWO

60% uitstroom VMBO

Bij ons op school:

Inspectie van het onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en

2013-2014:

64% uitstroom HAVO en VWO

36% uitstroom VMBO

stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. In oktober 2013 is

2014-2015:

57% uitstroom HAVO en VWO

43% uitstroom VMBO

de inspecteur van het onderwijs voor een regulier inspectieonderzoek op Het

2015-2016:

66% uitstroom HAVO en VWO

34% uitstroom VMBO

Zonnewiel geweest. De terugkoppeling vanuit de inspectie was positief. Dat

2016-2017:

60% uitstroom HAVO en VWO

40% uitstroom VMBO

betekent dat we een normaal basistoezicht hebben vanuit de inspectie en aan

2017:2018:

58% uitstroom HAVO en VWO

42% uitstroom VMBO

de vastgestelde inspectienormen voldoen.
Het rapport is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl
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De basis

Prettig en veilig naar school

worden naar een passende vorm om de methode te implementeren in het
kleuteronderwijs.

Lekker in je vel zitten, je ‘gezien voelen’ in die dingen waar je goed in bent en de dingen
die je moeilijker vindt, een fijne omgang met klasgenoten en de leerkracht – het zijn
allemaal basiszaken die zorgen voor het welbevinden van kinderen (en het tot leren
komen).
Gedurende de dag besteedt de leerkracht daarom veel aandacht aan de
omgangswijze van de kinderen met elkaar en de individuele sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen.

In het Rots & Waterprogramma ontwikkelen kinderen spelenderwijs sociale
vaardigheden, zelfkennis, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Hieronder vind je meer
informatie over de methodiek.

Wat is Rots & Water?
Het concept van Rots & Water is zo simpel, het past in een notendop. Het is door het
kleinste kind te begrijpen want Rots & Water kun je voelen, kun je zien, kun je horen, je
kunt er mee lachen en je doet het samen met anderen. Het programma maakt een

Sinds dit schooljaar hebben we een anti-pestcoördinator aangesteld. die
aanspreekpunt is voor kinderen die iets willen vertellen dat ze hebben meegemaakt
op school. Zij kunnen onze anti-pestcoördinator (Vismaya) aanspreken óf een briefje
doen in de hiervoor bestemde brievenbus (vanaf november). Aan het begin van elk
schooljaar komt zij zich voorstellen in de klassen (dit schooljaar in november). Op de
buitendeuren naar het plein toe, vind je een foto van Vismaya.

Taken van de anti-pestcoördinator:

verbinding tussen het hoofd waar je verstand zit, en je hart waar jij je gevoel ervaart.
Hoofd en hart, lichaam en geest worden verbonden, en daarmee worden de
fundamenten gelegd om een werkelijke verbinding met anderen aan te gaan.
De bouwstenen van het Rots & Waterprogramma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en
zelfvertrouwen. Voortbouwend op dit fundament is het mogelijk aandacht te hebben
voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie, en het vinden van een eigen
weg (innerlijk kompas) die met anderen verbindt en richting geeft (solidariteit en

• fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen / belangenbehartiging in

spiritualiteit).

• een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven

ROTS staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige

• fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale

WATER is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te

het kader van het anti-pestbeleid;

van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten;
veiligheid;

• coördinatie van anti-pestbeleid van de school.

reacties.
meegaand, geen grenzen kunnen stellen.
Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van
beide het goede te gebruiken. Sommige kinderen kunnen iets meer Rots ontwikkelen

Rots & Water

en anderen iets meer Water.

Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Ontwikkelingen in de School’, bestuderen wij als

Denk bij samenwerken bijvoorbeeld aan: je eigen ideeën ook los kunnen laten,

team dit schooljaar de Rots & Watermethodiek. We laten ons scholen en doen een

meegaan met de ander (Water). Of juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen

pilot waarbij de klassen 1 t/m 6 allemaal 10 lessen Rots & Watertraining krijgen. In

(Rots).

overleg met onze Rots & Watertrainer Vismaya en de kleuterleerkrachten zal gezocht
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Maar ook:

• voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je
iets niet of juist wel wilt;

• kunnen merken wanneer een ander niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt; en
dan stoppen;

• meer zelfvertrouwen hebben, maar ook vertrouwen in een ander;
• rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een
time-out nemen;

• ruzies voorkomen of oplossen;
• zeggen wat je voelt of denkt, iets voor een groep durven zeggen of doen.

Prettig en veilig naar school

Incidenten-en ongevallenregistratie
De school heeft een protocol voor het veiligheidsbeleid. Het uitgangspunt is dat we
met elkaar zorg dragen voor veiligheid, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid:
leerling, leraar en ouder.
Uiteraard proberen we hieraan zo goed mogelijk te voldoen. Toch kan het voorkomen
dat er sprake is van een incident. Dan gelden de volgende regels:
1. Het slachtoffer (of de ouders) meldt het incident bij de directie van de school.
2. De directie (of betrokken leerkracht) vult het digitale registratieformulier in, in ons
leerlingvolgsysteem ParnasSys.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen handvatten krijgen om te leren

3. Het formulier wordt altijd gelezen door de directie van de school.

communiceren, om te gaan met emoties van henzelf en de ander, in hun kracht te

4. De schoolleiding van de school zorgt voor het analyseren van het incident en het (zo

staan en de balans te vinden tussen rust en actie. De basis hiervan ligt in het contact

nodig) formuleren en uitvoeren van preventieve maatregelen.

met je eigen lijf. Dit geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan een veilige, positieve en
respectvolle sfeer, hetgeen de basis is voor een goed leerklimaat.
De lessen zijn speels, actueel, afgestemd op de groep. Onze ib-ers Vismaya en
Hanneke geven de lessen, zij zijn beide gecertificeerde Rots en Watertrainer. De eigen
leerkracht is aanwezig om te observeren en het geleerde toe te passen in andere
lessen en in de pauzes.
De leerkrachten zelf worden ook als team getraind.

BHV
Op onze school is een team van Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) actief.
Zij zijn geschoold in brandbestrijding, ontruiming bij calamiteiten en EHBO. Zij gaan
jaarlijks op een herhalingstraining.
Er zijn op school altijd twee hoofd BHV-ers aanwezig die een eventuele ontruimingen
leiden. Zij zijn tijdens de ontruiming te herkennen aan de reflectiehesjes.

Lesthema’s zijn o.a.:

• grenzen ervaren, respecteren, stellen
• zelfbeheersing
• lichaamstaal ervaren, lezen, inzetten
• ademkracht ervaren en inzetten
• stress loslaten/met stress leren omgaan
• prettige omgang met elkaar
• elkaar helpen bij problemen

Brandoefeningen
Een aantal malen per jaar wordt door de school samen met het Kindercentrum
Weltevreden een ontruiming geoefend. Dit zodat kinderen en medewerkers weten
wat zij moeten doen bij een alarmmelding. Van iedere oefening wordt een verslag
gemaakt dat jaarlijks door de brandweer ingezien wordt.

Voor meer informatie kun je kijken op www.rotsenwater.nl of stel je vraag aan onze

Ook de brandveiligheid van de school en de brandblusapparaten worden jaarlijks

ib-er Vismaya vbakker@zonnewieldebilt.nl.

gecontroleerd door de brandweer.
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Digitale veiligheid; gebruik fotomateriaal

Prettig en veilig naar school

Kinderen vanaf 1,35m
Kinderen vanaf 1,35m (en volwassenen) moeten gebruik maken van de

Op onze school laten wij met foto’s en (een enkele keer) video’s aan ouders zien waar

veiligheidsgordel. Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels

we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens activiteiten, schoolreisjes en

aanwezig zijn.

lessen. Soms willen we een leuke foto graag bij een krantenbericht plaatsen of op
onze website. Natuurlijk gaan wij hier zorgvuldig mee om en vragen we ouders eerst
om toestemming via het toestemmingsformulier op het digitale schoolplein.
Het meeste beeldmateriaal wordt gebruikt in een besloten omgeving , die alleen voor
ouders van onze school en het team toegankelijk is: ons digitale schoolplein. Het is veel
werk om op de foto’s op het digitale schoolplein redactie te voeren. Daarom hopen wij
dat je geen bezwaar hebt tegen het delen van foto’s op deze besloten site.

Autostoeltjes bij schoolreisjes

Non-discriminatiecode van vrijescholen
De Vereniging van Vrijescholen heeft een Non-discriminatiecode van vrijescholen. Het
doel van deze code is het voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme in
het vrijeschoolonderwijs en het bevorderen dat iedereen ongeacht zijn of haar
etnische afkomst, geloof, sociaal-economisch milieu, huidkleur, levensovertuiging,
culturele achtergrond, sekse, seksuele voorkeur of fysieke verschijning, op een
volwaardige en gelijkwaardige manier onderwijs kan volgen. Onze school sluit zich aan
bij de code van de Vereniging van Vrijescholen.
Voor meer informatie zie www.vrijescholen.nl non-discriminatiecode

Wanneer we met een klas een activiteit gaan doen die verder weg is, vragen we aan
ouders of ze willen rijden.

Wij vinden het zeer belangrijk dat:

• Auto’s van vervoerende ouders uit een bouwjaar na 1995 zijn en een geldige APKkeuring hebben.

• Het rijbewijs van de rijdende ouder geldig is.
• Alle noodzakelijke verzekeringen geldig zijn.
• Auto’s gordels hebben op de zitplekken die worden gebruikt door de kinderen.
• Alle kinderen op een zitplek zitten- niet op de grond of in de achterbak.
Kinderen kleiner dan 1,35m
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Ouders zijn verantwoordelijk voor een
passend zitje en geven dit, indien gewenst, mee op de dag van de activiteit.
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Op onze school besteden we veel aandacht aan de seizoenen en de jaarfeesten.
Jaarfeesten markeren belangrijke momenten in het jaar. Door deze samen te vieren
kunnen het ritme van het jaar en de veranderingen in de natuur en het karakter van
de seizoenen sterker beleefd worden en vinden de kinderen houvast in het
tijdsverloop van een jaar.

De jaarfeesten

Sint-Maarten – 11 november
Sint Maarten is het eerste ‘lichtfeest’ in een reeks van feesten als voorbereiding op
het kerstfeest. In de natuur om ons heen is zichtbaar en voelbaar dat de winter
nadert. Het wordt donker. Symbolisch ontsteken we een licht door een kaarsje te laten

De feesten vormen een belangrijk element voor de school als sociale gemeenschap.
Het zijn bij uitstek dé momenten waarop leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar
kunnen ontmoeten.

branden in een vrucht, die de aarde ons in de zomer heeft geschonken. Dit is een
winterwortel bij de kleuters en een pompoen in de klassen 1 tot en met 4.
De kinderen hollen op school hun vrucht uit. De lagere klassen krijgen hierbij hulp van

Sommige feesten worden gevierd in de klas, andere met de hele school. Ieder
jaarfeest heeft zijn eigen karakter. De belangrijkste jaarfeesten zijn het Michaëlfeest,
Kerstmis, Pasen en Sint-Jan. Daarnaast vieren we Sint-Maarten, Advent, SintNicolaas, carnaval, Palmpasen en Pinksteren.

Sint-Michaël – 29 september

de hoogste klassen. Op de avond van Sint-Maarten vormen de kinderen met hun
lampionnen een mooie optocht. Ze trekken zingend in groepjes over het plein en de
hogere klassen mogen langs de huizen.
De kinderen van klas 6 hebben zelf hutjes gebouwd, waarin ze de kleuters ontvangen
en lekkers uitdelen. De vijfde klas speelt het Sint-Maartenspel voor de wachtende
ouders, de vierdeklassers brengen zang en lampionnen naar het verpleegtehuis
Leendert Mees.

Het Michaëlsfeest is het eerste jaarfeest in het begin van het schooljaar. Het grijpt
terug naar de legende van Joris en de Draak, waarin dappere Joris met hulp van de
engel Michaël de draak verslaat. Dit is een prachtige legende over het tonen van
moed. Daarnaast is eind september de herfst aangebroken en de natuur trekt zich
steeds meer terug. Bloesems en bloemen veranderden in vruchten en zaden. Het is
oogsttijd. De dagen worden korter, de nachten langer en de natuur verstilt. Met het
Michaëlsfeest wordt ook gevierd dat de oogst binnen is.
Op de dag van het feest wordt het grote plein omgetoverd tot een ambachtenplein,
waar de kinderen houthakken, boomstammen zagen, appelmoes en groentesoep
boven een vuur maken, appels persen tot appelsap, mais poffen en wolkaarden en
spinnen.

Sint-Nicolaas – 5 december
Dit feest wordt gevierd met een bezoek van de Sint en zijn pieten aan onze school. Er
is onder leiding van een leerkracht een Pietenorkest samengesteld van kinderen, die
op een eigen instrument gezamenlijk Sinterklaasliederen spelen. Ook mogen de
kinderen in de klas hun schoen zetten. Bij de kleuters en klas 1 tot en met klas 3 komen
Sint-Nicolaas en de pieten in de klas met een zak vol geschenken.
Vanaf klas 4 trekken de kinderen lootjes: leren schenken om te kunnen ontvangen. Het
feest van Sint-Nicolaas is een feest dat gevoelens van dankbaarheid oproept voor
alles dat het leven ons schenkt.

De kinderen uit de hogere klassen tonen hun moed en doorzettingsvermogen in
allerlei activiteiten zoals boogschieten, fakkelloop, boomklimmen en via een touwbrug
boven het water lopen. De kleuters vieren hun eigen Michaëlsfeest op het kleuterplein.
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Advent – 4 zondagen voor Kerstmis

Carnaval

De Adventstijd begint vier weken voor het kerstfeest. Het is een tijd vol verwachting.

In het vroege voorjaar, wanneer de natuur weer wakker wordt, de nachtvorst en de

Op de maandag na de eerste adventzondag lopen de kinderen in de kleuterklas het

eerste warme zonnestralen elkaar afwisselen en de vogels hun lokroep beginnen te

‘Adventstuintje’. Voor de oudere kinderen is er iedere week op maandag een

zingen, vieren we het Carnavalsfeest. In de kleuterklassen is het de viering van het

Adventsviering in de zaal, waarin verhalen worden verteld en muziek wordt gemaakt.

eerste ontwaken in de natuur: Moeder Aarde die de wortelkinderen wakker maakt,

Op deze vieringen en in de klas wordt er elke week een kaars in de Adventskrans

zodat alles weer kan groeien en bloeien. Er worden pannenkoeken gegeten en het

aangestoken. De eerste week brandt er dus één kaars, de tweede week twee… en na

oudermuziekorkest komt langs met vrolijke muziek. De kinderen en de leerkrachten

vier weken, op het kerstfeest branden er vier!

van klas 1 tot en met klas 6 komen die dag verkleed op school. Elke klas heeft een
eigen thema. Klas 6 opent het feest op het plein met een zelfbedachte naam voor de

Kerstmis

school. In de klassen en in de zaal wordt het feest voortgezet met spel, muziek en
creatieve optredens.

Als we de donkerste dagen van het jaar bereiken, vieren we voor de kerstvakantie
begint, de geboorte van het Christuskind. Het Christuskind staat symbool voor het

Palm Pasen en Pasen

licht dat midden in de duisternis verschijnt. Hoogtepunt is ieder jaar de opvoering van
het Oberufer kerstspel, dat door de leerkrachten wordt gespeeld voor de kinderen, de

Als de lente in het land is gekomen en de dagen weer langer worden, vieren we het

ouders en belangstellenden op de (op één na) laatste dag voor de kerstvakantie.

Palmpaasfeest als opmaat voor Pasen. De kinderen maken een eigen Palmpaasstok.

Leerlingen uit de hoogste klas van de Stichtse Vrije School spelen dit spel in verkorte

De kleuters maken deze samen met hun juffen en de kinderen van klas 1 en 2 met

vorm een paar dagen eerder voor de kleuters.

behulp van de hogere klassen. Op de vrijdag voor Palmzondag lopen de kinderen
zingend in de Palmpaasoptocht door de straten. De ouders verwelkomen de stoet op

Driekoningen

de terugweg door op het plein een haag te vormen met een boog van
voorjaarstakken. De kinderen van klas 4 brengen de Palmpaasstokken met mooie

Na de kerstvakantie, als er weer een nieuw jaar is aangebroken, en Koning Winter nog
volop zijn scepter zwaait, horen de kinderen het verhaal van de drie koningen, die uit
het Morgenland zelf op weg gaan om het Christuskind te zoeken om op hun vorstelijke
geschenken aan te bieden.

liederen als geschenk naar het verpleeghuis Leendert Mees.
Op de laatste schooldag voor Pasen wordt er in de kleutertuin gezocht naar
paaseieren en is er een Paasmaaltijd in de klas. De kinderen uit de hoogste klassen
maken gezamenlijk voor elkaar een paasbuffet. In de zaal is er een Paasviering met

In de loop van de weken wordt het kleine Driekoningenspel opgevoerd voor de
kleuters en de kinderen van klas 1 en 2 door een aantal ouders uit die klassen.

muziek, zingen en een verhaal. In de klassen worden mooie tekeningen, schilderingen
en boetseerwerk gemaakt rond de thema’s nieuwleven, ontwikkeling, metamorfosen.

Voor de klassen 4 tot en met 6 wordt het grote Driekoningenspel opgevoerd door een
spelersgroep uit de regio.
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Pinksterfeest
Pinksteren wordt vijftig dagen na Pasen gevierd. De naam Pinksteren komt van het
Griekse woord pentékosté wat vijftig betekent. Pinksteren is op school een feest van
licht en kleur. De oudste jongen en het oudste meisje uit de kleuterklas vormen een
bruidspaar. Dit Pinksterbruidspaar symboliseert ‘het huwelijk’ tussen moeder aarde
en de zon, waardoor het land weer vruchtbaar wordt. De bloemen in de boog en in de
kransen van de kinderen zijn zelfgemaakt, van papier. Dit symboliseert het
mensenwerk dat nodig is om de wereld een beetje mooier te maken. De kinderen
dansen op het schoolplein rond de meiboom. De boom draagt kleurige linten,
waarmee de kinderen uit de hogere klassen ingewikkelde vlechtpatronen maken.

Sint-Jan – 24 juni
Sint-Jan markeert een overgangsperiode in de natuur. Deze dag valt samen met het
midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd. Het SintJansfeest neemt als zomerfeest een belangrijke plaats in om stil te staan bij de
jaarcyclus. We vieren dit met alle ouders en kinderen in het open veld. Er worden
kransen gevlochten van gras met bloemen erin. Er is een orkest, gevormd door
leerkrachten en ouders. Er wordt samen gegeten. Iedereen neemt iets mee voor het
zomerbuffet. Er worden allerhande spelletjes gedaan, geschikt voor jong en oud.
Tenslotte wordt met fakkels het grote vuur ontstoken door de kinderen van de vijfde
klas. We zingen samen liederen en luisteren naar een verhaal. Als het vuur wat lager
brandt, springen de kinderen over het vuur heen. De eersteklassers en
tweedeklassers met hun ouders, de oudere kinderen alleen. Zo sluiten we de rij van
jaarfeesten af voor de zomervakantie begint.
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Waar kinderen en ouders zich thuis
mogen voelen
Een ontmoetingsplek met inspirerende
activiteiten voor ouders en voor ouders
met hun kinderen samen.

Wie zijn wij?

Wat vinden wij belangrijk?

In het gebouw van het Zonnewiel is ook Kindercentrum Weltevreden gevestigd, dat

Wij geven onze activiteiten vorm vanuit onze uitgangspunten:

vanuit dezelfde pedagogische visie werkt als de school. De kinderen worden in een
warme, huiselijke omgeving opgevangen en worden begeleid door pedagogisch
medewerkers die het leuk vinden om met kinderen te werken. Ze zijn betrokken en
zorgen voor een sfeer op de groep waarbinnen de kinderen zich kunnen ontspannen.

Levensvreugde. Eigenheid en Autonomie.
Aandacht voor en spelen in de natuur.

De kinderen krijgen volop de gelegenheid om zich via spel, in hun eigen tempo, te
ontwikkelen.

Meer informatie is te lezen op onze website www.kcweltevreden.nl.

Wat kunt u verwachten van Kindercentrum Weltevreden?

Voor een vrijblijvende kennismaking kan je contact opnemen met Nanja van der Horst

• Een verzorgende en liefdevolle halve- en hele dagopvang voor kinderen tussen

(directeur kindercentrum). Ik ben te bereiken via (030) 220 27 66 of via

0 en 4 jaar.

nanja@kcweltevreden.nl

middag een plek biedt om samen te spelen en te ontdekken.

Hartelijke groet en wie weet tot ziens,

• Een avontuurlijke buitenschoolseopvang, die kinderen tussen de 4 en 12 jaar in de

Nanja van der Horst directie van Kindercentrum Weltevreden
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Wijzigen van gegevens
Verhuis je, of verandert je (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres? Wij vernemen

Ieder jaar wordt de vraag aan alle ouders gesteld om naar draagkracht bij te dragen.

wijzigingen in je persoonlijke gegevens graag zo spoedig mogelijk, zodat onze

Het mag echter geen belemmering vormen om je kind naar deze school te laten gaan.

leerlingenadministratie up-to-date blijft.

De ouderbijdrage is voor alle ouders vrijwillig.

Wijzigingen kun je doorgeven aan het secretariaat (bij voorkeur per mail:

Heb je vragen over de ouderbijdrage, dan kan je contact opnemen met de directie

info@zonnewieldebilt.nl). Geef wijzigingen ook door aan de leerkracht en de

directie@zonnewieldebilt.nl.

klassenouders (in verband met de telefooncirkel en dergelijke).

Sponsoring

Ouderbijdrage

Onze school staat in principe niet afwijzend tegenover sponsoring. Door sponsoring
Aan de ouders van leerlingen van vrijeschool het Zonnewiel wordt jaarlijks een

kan de school financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het

vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend;

onderwijs als allerlei nevenactiviteiten.

de bijdrage is nodig om ons vrijeschoolonderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken.
Sponsoring moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:
Op de vrijeschool gaat onderwijs verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Ieder
kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het kind deze kan
ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling
van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en
creativiteit. De uitvoering van deze visie op onderwijs brengt extra kosten met zich
mee.
De school krijgt een groot deel van haar budget van het ministerie van Onderwijs.

• het moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school;

• objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het
onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen moeten gegarandeerd zijn;

• onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs zijn onafhankelijk;
• sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal wijzen we af;
• bovengenoemde punten vinden hun basis in ‘het convenant sponsoring’, dat de
staatssecretaris van Onderwijs en alle landelijke onderwijsorganisaties van

Daarnaast betalen ouders jaarlijks een ouderbijdrage. De hoogte van die bijdrage is

besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties -

afhankelijk van het inkomen van de ouders.

waaronder de Consumentenbond hebben ondertekend;

Ouders ontvangen aan het einde van elk schooljaar een brief over de ouderbijdrage
en een tabel waarin je kunt zien welk bedrag in jouw situatie van toepassing is. De
school werkt met een jaarlijks formulier waarbij de ouders een bijdrage toezeggen. De
ouderbijdragetabel (op te vragen bij de directie) werkt daarbij als een richtlijn.

• alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt behoeven de goedkeuring van
het College van Bestuur en de instemming van de directeur en de
medezeggenschapsraad;

• ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet
akkoord gaan met de weder prestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen
een klacht indienen bij de directeur en/of het bestuur.
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Op het moment dat de school een sponsoractiviteit opzet, zullen we ouders altijd

Diverse praktische zaken

We willen groeien als school!

vooraf informeren in het weekbericht. Meer informatie over sponsoring kan je vinden
via de volgende links:

Regelmatig is er een open ochtend voor ouders die op zoek zijn naar een (andere)
school voor hun kind(eren) en die kennis willen maken met ons onderwijs. De data

www.rijksoverheid.nl spelregels sponsoring

hiervan staan vermeld op de website. Ken je ouders die op zoek zijn naar een school?

www.rijksoverheid.nl convenant scholen

Nodig hen gerust uit voor een open ochtend bij ons of geef hen zelf een rondleiding
door de school!

Regeling voor een beperkt budget
Ouders met beperkte financiële middelen kunnen gebruiken maken van enkele
financiële regelingen:

Tijdig inschrijven broertjes en zusjes
Komt een broertje en/of zusje van jouw kind(eren) ook bij ons op school? Dan
ontvangen wij graag ook voor hem/haar een aanmeldingsformulier voordat het kind
1,5 jaar wordt. Kinderen die later worden aangemeld kunnen we helaas geen plek

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld De Bilt biedt aan ouders met een laag inkomen (tot 120% van het
minimumloon) financiële ondersteuning, zodat kinderen mee kunnen doen aan
buitenschoolse activiteiten als sporten, muziekles of kunstzinnige vorming.
De regeling geldt voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Voorwaarde is dat zij in de gemeente
De Bilt wonen. Na het indienen van een aanvraag komt een vrijwilliger op huisbezoek
om de mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met het invullen van

garanderen.
Het aanmeldingsformulier kun je opvragen via info@zonnewieldebilt.nl. Ongeveer drie
weken na het inleveren van het formulier ontvang je een bevestiging van de
inschrijving.

Luizenprotocol

formulieren. De vrijwilliger gaat eerst na of een gezin een beroep kan doen op andere
voorzieningen en geeft hier advies over. Kan dat niet, dan biedt Stichting Leergeld ook

Net als op andere scholen wordt er ook bij onze leerlingen af en toe hoofdluis ontdekt.

hulp in de vorm van een gift, voorschot, renteloze lening of hulp in natura.

Om te voorkomen dat een luizenbesmetting zich uitbreidt, is op school een systeem

Zie voor meer informatie www.leergeld.nl/debilt.

van luizencontrole opgezet. Deze controles zijn vormgegeven naar de richtlijnen van
de GGD en het RIVM.

U-Pas
Met een U-pas kan via de school subsidie aangevraagd worden voor de vrijwillige

Een grote groep vrijwilligers, aangestuurd door een coördinator, neemt jaarlijks de

ouderbijdrage of het schoolkamp in klas 5 en 6. Zie voor meer informatie u-pas.nl

taak op zich deze hoofdluiscontroles in de klassen uit te voeren. Het blijft echter de
verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen regelmatig te controleren en
indien nodig te behandelen.
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Hieronder kun je lezen hoe we onze school een luis-vrije-school maken:

• Vóór en ná elke schoolvakantie zijn er luizencontroles in alle klassen.
• Ouders worden op de hoogte gesteld door de leerkracht wanneer er luizen zijn
aangetroffen bij hun kind.

• Er komt een bericht in het Weekbericht aan alle ouders, om thuis extra te

Diverse praktische zaken

Gevonden voorwerpen
Bent je iets kwijt van je kind? Gevonden voorwerpen (zoals kledingstukken, tassen,
schoenen) liggen in de kist in de hal van de lagere school en in de kist in de hal van de
kleuterschool. De kleinere gevonden voorwerpen (bijvoorbeeld fietssleutels) liggen in
een bakje in de keuken.

controleren.

In het alleruiterste geval, indien blijvend veel luizen worden geconstateerd, kan ouders
door de schoolleiding worden gevraagd het kind op te halen om het direct goed te
behandelen.

Begeleidingsdienst Vrijescholen
BVS-schooladvies is al meer dan 34 jaar een landelijk kennis- en expertisecentrum
voor vrijeschoolonderwijs. Zij richten zich op de begeleiding van het onderwijs op

Het complete luizenprotocol kun je nalezen op Het Digitale Schoolplein.

Sportactiviteiten buiten de school

vrijescholen en de schoolorganisatie. Centraal staat de inrichting van het
vrijeschoolonderwijs. De begeleidingsdienst heeft, ter ondersteuning van de
kleuterleidster en leraar, webapplicaties en publicaties gemaakt.
BVS-schooladvies heeft adviseurs met kennis over de volgende onderwerpen:

Het Zonnewiel doet met de hogere klassen mee aan de Biltse schoolsportactiviteiten.
Deze worden vanuit de gemeente georganiseerd. Ouders worden gevraagd om op
deze sportdagen de kinderen samen met de leerkracht te begeleiden. Hiervoor wordt
een oproep gedaan door de klassenouders.
De jaarlijkse avondvierdaagse wordt georganiseerd en begeleid door enkele ouders

• inhoudelijke thema’s rond het vrijeschoolonderwijs
• schoolorganisatie
• inhoud van het onderwijs, zoals didactiek, handelingsgericht werken, sociaalemotionele ontwikkeling

• leerlingenzorg/ondersteuning

bij ons op school. De avondvierdaagse valt bijna altijd in de periode dat we toetsen

Bovenstaande diensten worden aangevraagd door vertegenwoordigers van de

afnemen op school. Omdat kinderen moe kunnen zijn van de vierdaagse, plannen we

school. Ook ouders kunnen hier terecht voor vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun

de toetsmomenten nooit op de dag na een wandelavond.

kind. Voor uitgebreide informatie van hun complete aanbod (voor scholen en ouders)
kun je een bezoek brengen aan de website: www.bvs-schooladvies.nl. Je kunt de
begeleidingsdienst ook bellen of mailen: (030) 281 96 56 admin@bvs-schooladvies.nl.

School T-shirts
Op sportdagen en tijdens de avondvierdaagse dragen de kinderen een T-shirt met de
naam van de school. De school geeft de T-shirts in bruikleen. Wil je na afloop van elk
evenement het T-shirts ONGEWASSEN weer bij de leerkracht inleveren? De shirts
worden centraal gewassen.
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Vereniging van vrijescholen
De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijeschoolbesturen. Eind 2017 telde Nederland in totaal 106 locaties voor vrijeschoolonderwijs.
Er zijn in Nederland bijna 28.000 leerlingen die op een vrijeschool zitten. De laatste
vijf jaar groeide het aantal leerlingen op de vrijeschool landelijk met bijna 25%.

Taken van de Vereniging van vrijescholen:

• Ondersteunen bij bestuurlijke en managementvraagstukken;
• Behartigen van de belangen van vrijescholen op landelijk niveau;
• Werken aan de ontwikkeling en de borging van de kwaliteit van
vrijeschoolonderwijs;

• Stimuleren van nationale- en internationale samenwerking in de
vrijeschoolbeweging.

Meer weten?
Abonneer je op de nieuwsbrief en bezoek de website www.vrijescholen.nl
en www.kiezenvoordevrijeschool.nl
				

Wensen voor de volgende druk
In de volgende editie van deze schoolgids willen we ook graag (meer) informatie geven
over:

• de begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong/
ontwikkelingsachterstand;

• de ontwikkelingsgerichte jaarthema’s van de verschillende klassen;
• hoe we zelfstandigheid stimuleren;
• onze visie op ICT in de school;
• de bijdrage van de school aan mediawijsheid bij kinderen;
• de geschiedenis van de school;
• de rol van het bestuur, MR, de vertrouwenspersoon;
• bijdrage aan kamp en schoolreisjes;
• mobieltjes op school.
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