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Voorwoord 
 
Beste ouders, 

Dit is de jaarlijks geactualiseerde schoolgids. Je vindt hier als ouders alle informatie die je nodig hebt om 

de weg te vinden in de school, hoe het werkt en wat je kunt verwachten. Ook vind je er onze visie in 

beschreven en hoe je dat terug ziet in de school en in de klassen. Alle praktische informatie staat er per 

onderwerp in gerangschikt. De inhoudsopgave helpt je elk onderwerp makkelijk te vinden. Het kan 

gebeuren dat je als ouder toch iets mist: laat het ons dan weten. We willen graag zo volledig mogelijk 

zijn. 

We kijken er als team naar uit om jullie als ouders weer zoveel mogelijk in het echt te ontmoeten. Jullie 

aanwezigheid op de ouderavonden, jaarfeesten en bij het helpen in de school is niet alleen leuk en 

handig. Wij maken samen deel uit van een gemeenschap waarbij jullie als ouders samen met ons als 

team om de kinderen heen staan.  

Ik wens ons daarom allemaal van harte een gezamenlijk goed, mooi en wijs jaar toe! 

 
Hetty Hospes – van Rijn       Vrijeschool De Es 
Directeur        Tuinstraat 1 
zomer 2021        9404 KK Assen 

0592 - 309 105 
info@vrijeschoolassen.nl 
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1 Identiteit 
 

Oprichting Vrije scholen in de wereld en van De Es in Assen 
De vrijescholen zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger 
van de antroposofie. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog zette hij zich sterk in 
voor een sociale vernieuwing, die de mensen zou moeten bevrijden uit de 
loonslavernij. Steiner hield veel voordrachten over het sociale vraagstuk, onder 
andere voor arbeiders in de Waldorf-Astoriafabriek. Toen hij daar een pleidooi hield 
om kinderen langer naar school te laten gaan om ze meer ontplooiingskansen te 
geven sloeg dat aan bij deze mensen. Deze arbeiders wilden graag zo'n school voor 
hun kinderen. Emil Molt, de directeur van de fabriek, vroeg aan Steiner of hij de 
leiding ervan op zich zou willen nemen. Zo ontstond in 1919 in Stuttgart de eerste 
vrijeschool, de Freie Waldorfschule.  
 
Rudolf Steiner beschouwde opvoeden als een kunst: 
Met de intentie van een geïnspireerde kunstenaar die met zijn licht en kleuren een mooi schilderij wil 
maken, proberen wij als opvoeder vanuit een geïnspireerde levenshouding de juiste voorwaarden te 
scheppen waarin het kind zijn talenten kan ontplooien en zich kan ontwikkelen tot een mooi mens in de 
context van een sociale omgeving. Een zelfstandig en onzelfzuchtig, sociaal mens dat frank en vrij de 
wereld tegemoet kan treden, dat hem geschikt maakt om samen met  de wereld en zijn medemens 
werkzaam te kunnen zijn in het leven. 
(vrij vertaald naar Rudolf Steiner) 
 
De school in Stuttgart groeide snel en wekte enthousiasme bij haar bezoekers. Tijdens een congres 
(1922) in het Gymnasium Haganum besloot een aantal toehoorders om in Den Haag ook zo'n school te 
stichten. In 1923 kwamen de eerste kinderen bij elkaar in een huiskamer in de Columbusstraat.  
 
Dat was de eerste vrijeschool in Nederland. De school groeide op bijzonder snelle wijze, zodat in 1929 
een groot eigen gebouw aan de Waalsdorperweg kon worden gebouwd. In 1982 kwam daar het 
eveneens in organische architectuur ontworpen gebouw aan de Abbenbroekweg bij.  
 
Tot in de jaren ’60 was er slechts een tiental vrijescholen in Nederland. In de jaren ’70 en ’80 groeide de 
beweging explosief en nu zijn er in Nederland meer dan 100 vrijescholen met bijna 30.000 leerlingen. 
Ook in andere landen ontstonden vrijescholen, eerst in de Scandinavische landen en Engeland, later ook 
in andere landen en op andere continenten. Er zijn nu zo'n 900 vrijescholen in 50 landen over de hele 
wereld. 
 
Het doel van vrijeschoolonderwijs is om bij de leerlingen een veelzijdige belangstelling op te wekken en 
de kinderen te helpen hun persoonlijkheid tot ontplooiing te brengen. Daarbij hoort vrijheid van denken 
en de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. 
 
Vrijeschool de Es is in 1983 opgericht in Assen door een groep enthousiaste ouders.  
Deze ouders begonnen met een kleine kleuterklas. Door de jaren heen is de school gegroeid tot een 

volwaardige basisschool met inmiddels meer dan 200 leerlingen. Sinds februari 2005 is De Es gehuisvest 

aan de Tuinstraat in een schoolgebouw, dat is gebouwd met het oog op de visie van de school. Dit 

gebouw delen we met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang Koala. De Es en Koala werken samen 

als Integraal Kind Centrum met regelmatig onderling overleg en uitwisseling. 

 

Hoe werken wij aan kwaliteit? 
Als school werken wij voortdurend aan onze kwaliteit. Dat doen wij tijdens onze teamvergaderingen, 
tijdens studiedagen en ook 
door het volgen van individuele scholing/cursussen. De onderwerpen waar wij aan werken staan 
beschreven in het school– en jaarplan. Het schoolplan wordt elke vier jaar herschreven. Leerkrachten 
gaan zich dit jaar, naast de teamscholing, ook persoonlijk scholen op verschillende gebieden. Er worden 
door Stichting Vrijescholen Athena scholingstrajecten aangeboden op het gebied van lezen, rekenen en 
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kleuteronderwijs. Onze school is bij al deze trajecten vertegenwoordigd. Terugkoppeling naar het team 
vindt plaats tijdens de vergadering, zodat het hele team profiteert van de scholingstrajecten. Een aantal 
leerkrachten volgt de Zomercursus voor leraren (pedagogische scholing vrijescholen). 
 

Het kind voorop 
Het vrijeschoolonderwijs geeft aan elke school ruimte voor een eigen invulling. Die ruimte biedt 
mogelijkheden om het onderwijs in 
te richten aangepast aan de eigen situatie. Vrije School De Es is één van de ruim 90 vrijescholen in 
Nederland. Wat hebben al deze scholen gemeen? Allereerst het predicaat “vrij”. Dit heeft betrekking op 
twee dingen: 
- Het doel kinderen op te voeden tot vrijheid; 
- Het streven naar “vrijheid van onderwijs”. 
Dit vraagt enige toelichting. Over “opvoeden tot vrijheid” valt veel te zeggen. Het betekent niet dat 
kinderen alles mogen en niets moeten. Dat zou geen opvoeden zijn. Opvoeden tot vrijheid betekent dat 
men het kind helpt zich bewust te worden van zijn eigen levensmotief, zijn eigen vermogens en de 
verantwoording leert nemen voor zijn eigen handelen. De kernvragen van elk kind, wie ben ik, wat wil 
ik, wat kan ik, spelen op de achtergrond door het gehele vrijeschoolonderwijs heen. Zij zijn ook op latere 
leeftijd vaak nog actueel, maar in de schoolperiode moet het kind een voorlopig antwoord op deze 
vragen vinden. Pas dan kan het als jongvolwassene stevig met beide benen op de grond staan. Dat de 
leerkracht grenzen aangeeft, is daarbij onmiskenbaar van belang. “Vrijheid van onderwijs” is een 
grondwettelijk recht. Al staat die vrijheid van alle kanten onder druk, toch trachten we speelruimte te 
scheppen om steeds de belangen van de kinderen te kunnen dienen, zodat we hun 
ontwikkelingsmogelijkheden kunnen stimuleren. 
 

Grondsteenspreuk 
 

Wij willen bouwen aan een huis 
Waar licht en liefde wevend werken. 
Opdat de kinderen die hier komen 

In deze gemeenschap kunnen groeien 
En vol vreugde mogen leren. 
In de stroom van het leven, 

Door de kracht van het woord 
 

Zuiver denken, 
Waarachtig voelen, 
Liefdevol handelen. 
Dat is ons streven. 

 
Mogen de aardse en hemelse krachten 

 ons daarbij begeleiden. 
 
Deze spreuk wordt aan het eind van iedere vergadering door het team uitgesproken. 

 

Onderwijsvisie Bestuur Vrijescholen Athena 
Bloeiend Vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind 
tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier 
in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.  
 
Kernwaarden: 
• Aandacht 
• Meesterschap 
• Samenhang 
• Creëren in vrijheid 
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• Vitaliteit 
• Moed 
 
Vrijeschool De Es heeft net als iedere school die bij Athena hoort een eigen strategisch beleidsplan 
gebaseerd op het plan van het bestuur en aangepast naar de situatie van De Es waar noodzakelijk. 
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2 Ons onderwijs 

 

De klassen 
Op onze school zijn er net als op andere scholen jaargroepen die in één lokaal les krijgen. Wij spreken 
van klassen. 
 
Op De Es zijn er twee kleuterklassen waarin kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar zitten. In de loop 
van het schooljaar kan een instroomklas voor vierjarigen geopend worden zodat de andere twee 
kleuterklassen niet te groot worden. Daarnaast hebben wij de klassen 1 tot en met 6 (equivalent aan 
groep 3 tot en met 8). 
 

Het onderwijs in de kleuterklassen 
Kleuters maken kennis met de wereld om zich heen door wat ze ervaren na te bootsen, ingebed in de 
volwassen wereld. De kleuterleerkracht is daarbij voor hen het voorbeeld. Die leidt de kleuters als 
vanzelfsprekend door het programma van de ochtend. Regelmaat en herhaling in spel, muziek, 
beweging en spraak creëren veiligheid en laten het kind kennis maken met de rijkdom van de wereld. 
 
In alle kleuterklassen zitten kinderen van vier tot zes jaar. In principe blijven zij gedurende hun 

kleutertijd bij dezelfde kleuterleerkracht. De kleuterklassen zijn huiselijk en met bijzondere aandacht 

ingericht. Al het materiaal is mooi gevormd en zoveel mogelijk van natuurlijke grondstoffen: 

lappenpoppen, kabouters, muziekblokjes, blokken, planken, keukengerei, verkleedlappen en kleren. Het 

speelmateriaal is niet ‘af’, het is bruikbaar voor meerdere doeleinden en stimuleert de fantasie. Wij gaan 

zorgzaam met de materialen om en stimuleren de verwondering over de seizoenen en de verrassingen 

die de natuur biedt. De seizoenen en de daarbij behorende feesten worden meebeleefd en gevierd. 

Aan de levensbehoefte om te spelen wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Spelen is noodzakelijk 
voor een gezonde lichamelijke en motorische ontwikkeling en het brengt de fantasie in beweging.  
Deze scheppende fantasie is de basis voor creatief- en probleemoplossend denken op latere leeftijd. Ook 
worden sociale vaardigheden ontwikkeld en geoefend in het vrije spel, mede door het feit dat kleuters 
van verschillende leeftijden met elkaar omgaan. 
 
Een gezamenlijk klassikaal deel van de ochtend bestaat uit het dagelijkse ambacht- of ochtendspel. Dit 
spel sluit aan op de seizoenen en de jaarfeesten en gaat gepaard met muziek, zang en beweging. Zo 
kan het bijvoorbeeld gaan om zaaien, oogsten, spinnen, weven, haken en zagen. 
  
Elke ochtend is er het vrije spel. De kleuters spelen dan naar eigen voorkeur. De kleuterleerkracht 
begeleidt dit geheel en observeert de kinderen. Vaak ook is de kleuterleerkracht tijdens dit spel actief 
bezig met allerlei huishoudelijk werk, zoals koken, (brood)bakken of de was doen. Elementen hiervan 
komen weer terug in het kleuterspel. 
 
Dagelijks worden er verschillende activiteiten gedaan, zoals tekenen, schilderen met waterverf, 
boetseren en knutselen met allerlei materialen, spelletjes die de voorwaarden om straks te leren lezen 
en rekenen stimuleren.  
Steeds meer wordt dit in kleinere groepen gedaan, zodat de kinderen zich individueler kunnen uiten en 
ieder kind zijn eigen taal kan spreken. De zelfredzaamheid van de kinderen wordt gestimuleerd. Iedere 
dag wordt er buiten op het plein gespeeld. 
 
Een rustpunt in de ochtend is de gezamenlijke maaltijd. Vanuit school wordt er fruit verzorgd en vanuit 
huis nemen de kinderen een boterham mee. Aan het eind van de ochtend wordt er door de kleuterjuf 
verteld. Meestal zijn het sprookjes of verhalen, die  
 
aansluiten bij het seizoen.  De beelden die in de sprookjes naar voren komen, zijn belangrijk voor het 
kind. Het mooie taalgebruik in de sprookjes is belangrijk voor de taalontwikkeling en legt een fundament 
voor genuanceerd taalgebruik op latere leeftijd. 
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Een kleuter heeft twee jaar lang dezelfde kleuterleerkracht(en). Gedurende het schooljaar stromen 
kleuters in de kleuterklas in omdat zij net hun 4e verjaardag gevierd hebben.  
 

De middag voor de oudste kleuters 
Kleuters van 4 jaar starten altijd eerst met 4 ochtenden school (ma-di- do vr) en zijn dus elke woensdag 
vrij. Na overleg tussen leerkracht en ouders mogen zij ook op woensdagochtend naar school. In de 
periode van de zomer tot de herfstvakantie zijn 4-jarigen altijd vrij op woensdag. Als een kleuter van 4 
jaar een rustdag nodig heeft is dat altijd op de woensdag. Zo wordt het ritme voor de klas en voor de 
kleuter zelf in stand gehouden. 
Jongste kleuters zijn kleuters van 4 en 5 jaar die het schooljaar daarna niet naar klas 1 gaan. Zij gaan 
nooit de middagen naar school. 
 
Oudste kleuters zijn kleuters die voor 1 oktober van het volgende schooljaar 6 jaar worden. Deze 
kleuters gaan op alle ochtenden en op dinsdag – en donderdagmiddag naar school. De overgang naar 
klas 1 wordt zorgvuldig en individueel bekeken. We hanteren daarbij de genoemde grens van 1 oktober. 
In individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken.  
 

Naar de eerste klas, leerrijpheid 
In principe gaan de kinderen die vóór 1 oktober 6 jaar zijn geworden na de zomer naar de eerste klas. 
Een leerling moet dan wel toe zijn aan het onderwijsleerproces in klas 1.  
 
Om dat te kunnen beoordelen 
wordt voorafgaand aan de 
overgang van kleuterklas naar 
eerste klas wordt in 
januari/februari door de leerkracht 
en/of Intern Begeleider bij de 
oudste kleuters een 
leerrijpheidsonderzoek uitgevoerd. 
Daarin wordt onder andere 
gekeken naar: 

- de aanwezigheid van 
voorwaarden om tot leren 
te komen 

- motorische en sociale 
ontwikkeling 

- taakgerichtheid 
De uitkomsten van dit onderzoek 
worden met de ouders besproken. 
Bij twijfel of het kind naar de eerste klas kan gaan wordt dat in het voorjaar al aangegeven aan de 
ouders. Eventueel wordt er ook een externe deskundige gevraagd om mee te kijken naar de leerrijpheid 
van het kind. De directeur van de school neemt uiteindelijk het besluit of een kind een jaar langer in de 
kleuterklas blijft of naar de eerste klas kan. 
 

Het onderwijs in klas 1 t/m 6 
De Vrijeschoolpedagogiek onderscheidt in de ontwikkeling van het kind een aantal fasen waarin het kind 
anders in de wereld staat en op een andere manier leert. De leerstof is ondersteunend als middel om de 
kinderen tot ontwikkeling te laten komen.  
 
Naast kennisvakken die het denken aanspreken, zoals rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie en natuurkunde (denken-hoofd), geven we kunstzinnige vakken; zoals schilderen, tekenen, 
muziek, boetseren en toneel, die het sociale en het kunstzinnige in het kind ontwikkelen (voelen-hart). 
Verder zijn er ambachtelijke vakken en bewegingsvakken zoals handvaardigheid, handenarbeid, 
handwerken, schooltuin en gymnastiek (willen-handen). 
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Voor klas 1 t/m 6) is het de intentie om de leerkracht meerdere jaren bij dezelfde klas te houden. Er 
kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor we dit principe los laten. 
 

Oefenuren in rekenen en taal, werken met methodes 
Voor het aanvankelijk lezen maken we gebruik van de methode “Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen” 
van José Schraven. Hierbij leren kinderen de letters met een klankgebaar wat ondersteunend werkt en 
waardoor meerdere zintuigen worden ingeschakeld. Het lezen is gekoppeld aan schrijven en spelling 
krijgt daardoor evenveel aandacht als lezen. 
In alle klassen wordt voor de spellingleergang voorts gewerkt met de methode Staal. 
 
Ook is er elke dag een rekenles waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode Alles Telt.  In deze 
lessen wordt ook de zelfstandigheid van de kinderen gestimuleerd. 
 

Periodeonderwijs 
In het periodeonderwijs worden 
bepaalde vakken en/of nieuwe 
leerstof geïntroduceerd. Eén vak 
wordt dagelijks aangeboden 
gedurende een periode van drie 
à vier weken. De periode wordt 
‘s ochtend gegeven en duurt 
ruim een uur. Het onderwerp 
komt dagelijks terug, de opbouw 
komt goed en samenhangend tot 
stand.  
 
De leerkracht stemt de leerstof, 
met inachtneming van de 
kerndoelen, af op zijn klas en 
integreert het met verhalen, 
tekenen of schilderen, poëzie en 
met ritme of beweging. Zo 
kunnen kinderen zich sterk met het vak ( onderwerp) verbinden. Het kind beschrijft, tekent, schildert de 
periodestof in een periodeschrift, dat na verloop van tijd een zelfgemaakt leerboekje wordt. Deze 
leerstof is tevens ontwikkelingsstof. De kinderen krijgen de kans de stof te laten bezinken en zich deze 
eigen te maken. 
 

Vaklessen 
Een aantal vaklessen wordt in klas 1 t/m 6 deels verzorgd door de eigen leerkracht en deels door 
leerkrachten uit een andere klas. Dit zijn vakken als gymnastiek, Engels, vormtekenen, tekenen, 
schilderen, handwerken, toneel, boetseren, houtbewerken, muziek, koorzang. 
 
Kunstzinnige vakken zijn een wezenlijk bestanddeel van ons lesprogramma. Sterker nog, alle vakken 
krijgen op de Vrijeschool een kunstzinnige verwerking.  Op die manier wordt het intellect gevormd 
vanuit het gevoelsgebied.  De keuze voor de verwerking is steeds passend bij de ontwikkelingsfase van 
het basisschoolkind. 
 
Voor wat betreft gymnastiek: vanaf klas twee krijgen de leerlingen elke week gymnastiek in de gymzaal 
aan de overkant van de school. Het onderwijs in bewegen is zo ingericht dat de leerlingen de kans 
krijgen om eigen mogelijkheden en grenzen te verkennen.  
 
Zij leren rekening houden met anderen, samenwerken en samen spelen. Het belangrijkste is plezier te 
hebben in het bewegen. 
Daarnaast wordt er veel bewogen in de klas, zijn er extra beweeglessen in de zaal van onze school of op 
het plein. 
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Sociaal –emotionele ontwikkeling 
Kinderen laten soms moeilijk verstaanbaar gedrag zien. Voor ouders en leerkrachten is dat niet altijd 
gemakkelijk om mee om te gaan. De Regenboogtraining richt zich op het samenspel tussen leerkracht 
en kind (ouders) en kinderen onderling. Het spel in letterlijke zin wordt daarbij gebruikt voor de basis 
van de sociaal emotionele ontwikkeling. 
Op De Es hebben alle leerkrachten een uitgebreide training gevolgd om als team álle leerlingen te 
steunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Twee leerkrachten borgen dit in de school: zij bezoeken 
de nascholingsdagen en trainen het team verder.  
 

Getuigschriften 
Aan het einde van ieder schooljaar 
ontvangen de leerlingen van klas 1 t/m 
6 een geschreven rapport: het 
getuigschrift.  Dit is een door de 
leerkracht persoonlijk uitgewerkte 
individuele beschrijving van het kind. 
Dit getuigschrift bestaat uit twee delen. 
1. Een deel bestemd voor de ouders. 
Dit deel beschrijft de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind, 
zijn belangstelling voor de verschillende 
schoolvakken en in het algemeen, 
concentratie, werktempo, 
werkverzorging en zelfstandigheid. 
Daarnaast zijn de vorderingen in het 
(periode)onderwijs en de vaklessen 
beschreven. 
 
2. Het kind krijgt een apart, kleiner getuigschrift. Daarin schrijft de leerkracht een passend verhaal, 
gedicht of spreuk met een bijbehorende tekening, schildering of afbeelding. Hierin geeft de leerkracht 
ieder kind, individueel, een beeld mee, waarmee het zich in het daaropvolgende schooljaar verder kan 
ontwikkelen. 
 

Leerlingvolgsysteem en toetsen 
Het is de opdracht van elke school om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en voor ieder kind een 
ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken. Hierbij kijken we niet alleen naar de cognitieve 
ontwikkeling maar ook naar de sociale en motorische ontwikkeling.  
 
Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen maken we gebruik van een aantal meetinstrumenten, te 
denken valt aan: 

- Observatielijsten 
- Methode-afhankelijke toetsen die horen bij Alles telt en Staal 
- Methode-onafhankelijke toetsen (de landelijke Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem en in klas 

6 de eindtoets) 
- Beoordeling van de resultaten door de leerkrachten 
- Gesprekken met ouders en kind 
- Periodetoetsen of afsluitende opdracht 

 
De resultaten houden we bij in een leerlingvolgsysteem (Parnassys) en in het kleuter-volgsysteem 
ontwikkeld door de schoolbegeleidingsdienst voor Vrijescholen.  
 
Vanuit de overheid heeft iedere school de vrijheid om zelf te bepalen hoe vaak en wat je toetst. Alleen 
de eindtoets is verplicht.  Om goed en objectief zicht te houden op de ontwikkeling van de kinderen 
neemt Vrijeschool de Es tweemaal per jaar vanaf klas 1 citotoetsen af voor de onderdelen lezen, spelling 
en rekenen. Deze toetsen zijn objectief en landelijk genormeerd.  
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Deze toetsen maken het ons mogelijk de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling op deze 
vakgebieden en dus ook om eventuele aanpassingen aan te brengen in het onderwijsaanbod. 
 
De methode-onafhankelijke toetsen worden weergegeven op een toetskalender. Deze kalender geeft 
aan wanneer een toets in een bepaalde groep dient te worden afgenomen. De kalender wordt opgesteld 
door de IB-er in overleg met de directie en is te vinden op de jaarkalender. 
 

Eindtoets 
In april in groep 8/klas 6 wordt bij alle kinderen in Nederland de verplichte landelijke eindtoets 
afgenomen. Vrijeschool de Es heeft gekozen om gebruik te maken van de eindtoets IEP. 
 
De IEP Eindtoets van Bureau ICE is één van de door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoetsen 
waar basisscholen voor kunnen kiezen.  
De IEP Eindtoets wordt afgenomen op twee ochtenden en duurt beide dagdelen maximaal twee uur. Op 
elk dagdeel krijgen de leerlingen zowel taal als rekenen aangeboden. De leerlingen maken de toets in 
het boekje waarin de teksten en vragen staan. Ze werken niet met verschillende opdracht- en 
antwoordformulieren en kunnen zich hierdoor volledig concentreren op de toets zelf. Anders dan bij de 
centrale eindtoets mogen de kinderen bij de IEP Eindtoets het antwoord in het boekje schrijven of 
aankruisen. Dat zien we als een groot voordeel. 
 
Ouders ontvangen medio mei de uitslag via de leerkracht en tevens op papier. Bij de uitslag zit tevens 
het passende schooltype voor het Voortgezet Onderwijs op basis van de gemaakt toets. Als dit 
schooladvies afwijkt van het eerder door de Es gegeven schooladvies nemen wij altijd contact op met de 
ouders en kan het VO-advies worden heroverwogen. 
 

Overgang naar het voortgezet onderwijs 
Als de kinderen de zesde klas verlaten volgt de overstap naar het voortgezet onderwijs. Er kan gekozen 
worden voor een middelbare school in de buurt of er kan gekozen worden voor het Parcival College in 
Groningen, het voortgezet vrijeschool onderwijs van onze regio.  
 
De instroom van vanuit de vrijeschool naar een reguliere middelbare school verloopt goed. De leerlingen 
hebben aan het einde van de zesde klas een kennis- en vaardigheidsniveau dat goed aansluit. 
 
In de maanden januari tot en met maart hebben ouders en kinderen de mogelijkheid om de open dagen 
van de verschillende middelbare scholen te bezoeken. Informatie daarover wordt tegen die tijd aan de 
kinderen mee gegeven en aan de ouders gestuurd. Uiteindelijk wordt door de ouders na overleg met de 
leerkracht voor een school gekozen. Ouders melden hun kind zelf aan en de overdracht volgt door De Es 
aan de nieuwe school. Dit wordt gedaan door de leerkracht, Intern Begeleider en de directeur. 
 

Kengetallen afgelopen 5 jaar 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Aantal leerlingen 

(teldatum 1 okt) 

170 166 182 189 183 192 

Aantal rugzak 

leerlingen Cluster 1  

1 1 1 1 1 1 

Aantal rugzak 

leerlingen Cluster 2  

1 1 1 1 1 1 

Aantal rugzak 

leerlingen Cluster 3  

0 0 0 0 0 0 

Aantal rugzak 

leerlingen Cluster 4  

0 0 0 0 0 0 

Aantal verwijzingen 

naar SBO  

1 1 2 2 4 1 

Met opmerkingen [HR2R1]: @Administratie de Es  

mailto:administratie@vrijeschoolassen.nl
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Aantal verwijzingen 

SO  

0 0 0 0    0 0 

Aantal terugplaatsingen 

S(B)O  

0 0 0 0 0 0 

Gemiddelde 

groepsgrootte alle 

klassen 

21 20,75 22,75 21 22,2 24 

Percentage leerlingen 

met leerlinggewicht 

0 0 0    0 0 0 

Groepsgrootte klas 6 21 17 22 24 12 22 

Eindopbrengsten klas 6 

(gr 8) 

76 75,9 89,2 85  Nvt 79.9 

Eindtoets ( + 

herberekening) 

IEP  

 

IEP 

(79) 

IEP IEP Nvt IEP 

 

Uitstroom Voortgezet Onderwijs  
 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

VWO  /TTO/ 

gymnasium 

10 4 12 11  3 4 

VWO/Havo 3 6 6 6 7 5 

HAVO      2 

HAVO/VMBO-TL      4 

VMBO- TL 7 7 1 5 1 3 

VMBO- TL/KB 0 - - - - 3 

VMBO- KB 0 - 3 2 waarvan 1 met LWOO 1 0 

VMBO- BB 1 met 

LWOO 

- - - - 0 

PRO 0 - - - - 0 

VSO 0 - -  - HAVO-Renn 4: 1 

Waarvan naar Parcival:  10 11 

(waarvan 

2x C-

stroom) 

8 - 9 

 

Parcivalcollege Groningen 
Doorstromen naar het Parcivalcollege in Groningen (ook wel de “bovenbouw”) genoemd) betekent voor 
de leerling een organische overgang naar een naadloos aansluitende vorm van onderwijs. De 
pedagogische visie, de kunstzinnige en cultureel historische vakken vormen ook daar een rode draad 
door het onderwijsprogramma heen. Aan het einde van deze school kan eindexamen worden gedaan op 
VMBO-, HAVO- of VWO-niveau. Meer informatie is te vinden op de website www.parcivalcollege.nl.  
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.parcivalcollege.nl/


 
 

14 

 

3 Extra hulp en leerlingenzorg, passend onderwijs 

Samenwerking in de zorg voor leerlingen 
Sinds 1 augustus is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Vrijeschool de Es valt onder het 
samenwerkingsverband P.O. 22-01 Regio Assen. De doelstelling is om voor ieder kind Passend onderwijs 
te verzorgen en thuis zitten te voorkomen. De zorgplicht voor onderwijs komt onder 
verantwoordelijkheid van de scholen te liggen. Mocht een situatie van thuiszitten (al dan niet tijdelijk) 
toch ontstaan dan worden deze leerlingen door het Samenwerkingsverband gevolgd. 
 
Waar kijken we onder andere naar om gewenste zorg aan de kinderen te kunnen geven: 

- het aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoefte per klas 
- Hebben we voldoende expertise (naast de basisondersteuning) in huis om de onderwijsbehoefte 

van een kind goed te kunnen verzorgen.    
 
In het School Ondersteunings Profiel (SOP) staat beschreven hoe de Vrijeschool De Es invulling geeft 
aan Passend Onderwijs. In het SOP staat de basisondersteuning en extra ondersteuning van de 
Vrijeschool de Es beschreven. Dit document is te downloaden op de website van onze school. 
 

Intern Begeleider 
De Intern Begeleider draagt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, het uitvoeren en het 
coördineren van de leerlingenzorg. De IB’er: 

- Houdt overleg met de klassenleerkrachten over leerlingen of klassen die extra zorg nodig hebben 
- Ziet erop toe dat alle leerlingen regelmatig worden getoetst en bespreekt de resultaten met de 

leerkrachten 
- Geeft onderwijskundige- of handelingsadviezen aan leerkrachten 
- Ziet erop toe dat groepsplannnen, groepsoverzichten en handelingsplannen gemaakt en 

uitgevoerd worden 
- Bewaakt de uitvoering van protocollen en/of procedures met betrekking tot bijvoorbeeld dyslexie 

en hoogbegaafdheid 
- Onderhoudt contact met collega’s uit het samenwerkingsverband in de regio, het netwerk Intern 

Begeleiders binnen Athena, de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen, externen deskundigen die 
bij de school betrokken worden, het Zorgadviesteam en de verschillende zorginstanties in de 
regio 

- Coördineert eventuele onderzoeksaanvragen, ambulante begeleiding 
- Is verantwoordelijk voor correcte afhandeling van verwijzing naar commissies en andere scholen 
- Is actief betrokken bij de totstandkoming van onderwijskundige veranderprocessen die het team 

en/of het team nodig vinden 
- Voert wekelijks overleg over de taken met de directeur 

 

Onderwijsondersteuning 
De onderwijsondersteuners werken nauw samen met de leerkracht.  
 
Leerkrachtondersteuner:  

- Leerlingen begeleiden bij het maken van een opdracht nadat de instructie door de leerkracht is 
gegeven 

- Hand- en spandiensten in de klas (bijvoorbeeld materialen verzorgen en klaarzetten, deel van het 
nakijkwerk doen) 

- Geeft zelfstandig kunstzinnige lessen 
 
De remedial teacher: 

- doet didactische onderzoekjes bij leerlingen, bespreekt dit met de leerkracht/ib’er en geeft 
daarbij adviezen. 

- Reikt specifiek lesmateriaal aan voor leerlingen die dat nodig hebben 
- Volgt en begeleidt leerlingen voor langere tijd 
- Werkt samen met de ib-er 
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Hoogbegaafdheidsspecialist: 
- Begeleid leerlingen in de Huiskamer klas, de kinderen nemen hun opdrachten mee de week in bij 

de eigen leerkracht 
- Houdt contact met de leerkrachten over de opdrachten die mee worden genomen naar de klas 
- Volgt en begeleidt leerlingen voor langere tijd 

- Werkt samen met de ib-er 
 

Vertrouwenspersoon 
Binnen onze school is een intern vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is het 
aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten die ontevreden zijn over de school en/of  een 
klacht hebben en hanteert het veiligheidsbeleid binnen de school.  
Ieder jaar gaat de vertrouwenspersoon gaat langs de klassen om zich voor te stellen en geeft uitleg over 
de functie en wat zij voor de kinderen kan betekenen. Kinderen die zich in elk sociaal opzicht niet veilig 
voelen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. Om de drempel kleiner te maken hangt in de hal een 
brievenbus. Hier kunnen kinderen d.m.v. een briefje een probleem of klacht kenbaar maken waarna de 
vertrouwenspersoon een moment inplant om samen met dit kind in gesprek te gaan. 
 
Twee keer per jaar nemen wij een vragenlijst af bij de leerlingen en leerkrachten die ingaat op het leer- 
en leefklimaat binnen de klas. Aan de hand hiervan worden analyses gemaakt welke met de 
klassenleerkracht worden besproken. Specifieke uitkomsten van leerlingen wordt door de 
vertrouwenspersoon opgepakt door met de betreffende leerling in gesprek te gaan.   
Om het sociale- en emotionele leerproces te ontwikkelen maken wij gebruik van ‘De Regenboogtraining’. 
 
De intern vertrouwenspersoon kan elk gewenst moment doorverwijzen naar de extern 
vertrouwenspersoon Mieke Gondrie. Voor boven schoolse zaken of klachten liever niet te melden bij de 
intern vertrouwenspersoon kunt u altijd contact opnemen met de extern vertrouwenspersoon. 
 
Contactgegevens Intern vertrouwenspersoon 
Naam: vacant 
Email: internevertrouwenspersoon@vrijeschoolassen.nl 
 

Contactgegevens Extern vertrouwenspersoon 
Naam: M. Gondrie 
Zij is op alle werkdagen bereikbaar via email, info@gripopconflict.nl of telefonisch op  
06 – 826 05 478 
 

Kinderbespreking 
Bij specifieke zorgvragen van meer pedagogische aard, kan een klassenleerkracht de zorgvraag in de 
pedagogische vergadering neerleggen. Via een effectieve intervisie methode worden de zorgvragen 
behandeld.  
De leerkrachten maken zich een voorstelling van hoe het kind zich feitelijk aan hen voordoet. Ze 
gebruiken menskundige begrippen om het kind beter te kunnen begrijpen en zoeken naar de „volgende 
stap‟ in de begeleiding van het kind. 
Hierop volgen adviezen van de collega’s. Deze adviezen vormen een waardevolle bijdrage om tot een 
eventueel plan van aanpak of handelingsplan te komen. De adviezen die voortkomen uit de 
kinderbespreking worden met de ouders besproken. Mocht het zo zijn dat een handelingsplan 
geschreven wordt, dan worden de ouders uiteraard betrokken in de zorgafspraken. 
 

Zorgteam op schoolniveau 
 

Naam Functie Bereikbaar  

Anke van Helden 
 

Orthopedagoog - Generalist  
Contacten lopen via de ib’er  

Margriet Hilbolling Remedial Teacher 
 

mailto:internevertrouwenspersoon@vrijeschoolassen.nl
mailto:info@gripopconflict.nl
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Hetty Hospes-van Rijn 
 

Directeur directie@vrijeschoolassen.nl  

Vertrouwens-persoon  
vacant 

vertrouwenspersoon@vrijeschoolassen.nl 

Frederike Statema 
 

Intern begeleider ib@vrijeschoolassen.nl  

 

Extern Zorg Advies Team (ZAT) 
Het ZAT is een team waarin onderwijs en jeugdzorg samen vertegenwoordigd zijn. In het team zitten 
jeugdverpleegkundige van de GGD, schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. De IB’er heeft enkele 
keren per jaar overleg met het ZAT. Soms zijn er kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Dit 
kunnen leerlingen zijn met gedrags- ontwikkelings- of leerproblemen. Maar ook leerlingen die thuis 
problemen hebben of waarbij de thuissituatie om meer ondersteuning vraagt.  
Dit kan een reden voor de school zijn om dit kind te bespreken in het ZAT, desgewenst met de 
betrokken ouder(s) erbij. 
Korte lijnen tussen school en professionals uit de jeugdhulpverlening zijn belangrijk. Via het ZAT kan er 
snel passende hulp geboden worden. 

Naam Functie Bereikbaar 
 

Henriët 
Snippe 

 

 Schoolarts 06-23183094 
h.snippe@ggddrenthe.nl  

Gerda 
Sinkgraven 

jeugdverpleegkundige  
GGD Drenthe 

g.sinkgraven@ggddrenthe.nl 
www.ggddrenthe.nl 
088-2460246, +31651712349 
Bezoekadres: M.Ruysweg 1, 9408 
KA Assen 
Postadres: Postbus 144, 9400 AC 
Assen  

Julia Bosma Buurt- en Jeugdmaat-

schappelijk werker Assen 

Oost 

 

j.bosma@vaartwelzijn.nl   

06-515 449 35 ● (088) 030 51 60 

www.vaartwelzijn.nl 

 

 

Artikel van de GGD 
Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij 
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de 
basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De 
jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen 
van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen.  
 
Wat doet de GGD op school? 
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen 
over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er 
zorgen zijn. We werken hierbij samen met de maatschappelijk werker en de intern begeleider. De assistent voert 
het  gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit: 
het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders 
het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind. 
 
Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen.  In dit ouderportaal, welke te 
benaderen is via www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en 
opvoeding van uw kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.   
 
De GGD heeft ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. Een aan school gekoppelde logopedist voert een 
logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit: 
het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders en het opvragen van gegevens over de spraak-
taalontwikkeling bij de leerkracht. 

mailto:directie@vrijeschoolassen.nl
mailto:ib@vrijeschoolassen.nl
mailto:h.snippe@ggddrenthe.nl
mailto:g.sinkgraven@ggddrenthe.nl
http://www.ggddrenthe.nl/
mailto:j.bosma@vaartwelzijn.nl
http://www.vaartwelzijn.nl/
http://www.mijnkinddossier.nl/
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Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek bij een 
vrijgevestigde logopedist. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts niet nodig. Logopedie wordt vergoed vanuit 
de basisverzekering. 
 
Vragen aan de JGZ 
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze 
jeugdverpleegkundigen en -artsen denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor 
een afspraak op  het spreekuur van de arts of jeugdverpleegkundige.   
 
Contact met de JGZ 
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar jgz@ggddrenthe.nl en 
vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur 
bellen naar 088-2460246. 

 
 
 
 

  

mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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4 Schoolorganisatie 
  

De medewerkers 
Op De Es draagt de groep medewerkers de basis van de school als sociale gemeenschap en de 
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op pedagogisch en organisatorisch gebied. 
Deze groep medewerkers bestaat uit de Intern Begeleider, de leerkrachten, onderwijsassistenten, 
conciërge en directeur. De laatste draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor alles dat er op 
school gebeurt.  
Ook is er een medewerker aangesteld ter ondersteuning voor het administratieve werk. 
Elk jaar wordt een contract afgesloten met een vaste remedial teacher en orthopedagoge. Daardoor zijn 
deze externe medewerkers vertrouwd met de school en de school met hen. 
 

De directeur 
Algehele leiding van de school ligt in handen van de directeur. Bij het uitvoeren van deze taak is er 
ondersteuning door bestuurder en stafmedewerkers van het bestuurskantoor van Stichting Vrijescholen 
Athena.  
 
Uiteraard heeft de directeur de verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken rond het 
personeel, zowel technisch (o.a. aanstellingen en verlof) als inhoudelijk (o.a. functionering- en 
voortgangsgesprekken). De directeur draagt verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs en 
zorgt voor de kwaliteitszorg en zet dit uit in de bijbehorende beleidsstukken. 
 
De directeur verzorgt een aantal praktische zaken binnen de school, waaronder het schoolplan, het 
jaarplan, de schoolgids, vervanging bij ziekte, het rooster, de afstemming met het ondersteunend 
personeel. Daarnaast draagt zij zorg voor de interne en externe contacten als het gaat om schoolzaken. 
Zij is het aanspreekpunt voor ouders en neemt deel aan het schoolleidersoverleg van Stichting 
Vrijescholen Athena en het regio-overleg. In het schoolleidersoverleg worden beleidsvoorstellen 
besproken en worden er adviezen gegeven.  
 
Binnen dit overleg functioneren expertisegroepen die in nauwe samenwerking met het college van 
bestuur beleidsvoorstellen  ontwikkelen. 
 
De directeur beslist bij/over:  

- de organisatie van de school, onderwijs en leerlingenzorg 
- het vertalen van de door de bestuurder vastgestelde beleidslijnen in meerjarenschoolplan en 

jaarplannen voor de school 
- het opstellen van de conceptbegroting en het jaarverslag van de school 
- het leiding geven aan de medewerkers op de school 

 
Het kader waarin gewerkt wordt:  

- de onderwijswet- en regelgeving 
- het voor de school beschikbare budget en de vastgestelde beleidskaders van het bestuur 
- kwaliteitshandboek van de stichting Vrijescholen Athena. 

 
Door de directeur wordt verantwoording afgelegd aan de bestuurder over de leiding en sturing aan de 
organisatie van de school, over het bewaken van de visie, doelstelling en identiteit en het ontwikkelde 
beleid van de school, het onderwijskundig leiderschap, de uitvoering van het onderwijsproces, het 
personeelsmanagement en de totale bedrijfsvoering. 
 

De leerkrachten 
Iedere klas heeft één of twee vaste klassenleerkrachten. Zij zijn verantwoordelijk voor de activiteiten, 
het onderwijs en de cultuur binnen de klas. De klassenleerkrachten blijven in principe meerdere jaren 
aan een klas verbonden. 
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De leerkrachten hebben allen de opleiding voor leraar basisonderwijs gevolgd. Dat kan zijn aan 
Vrijeschool Pabo of de reguliere Pabo aangevuld met de opleiding voor Vrijeschool leerkracht. Jaarlijks 
worden met het team en / of individueel nascholingen gevolgd op het gebied van vrijeschoolonderwijs. 
 
De leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor hun klas en voor de dagelijkse gang van zaken binnen 
de school.  
Belangrijkste taken: 

- lessen voorbereiden en lesgeven aan de eigen klas 
- het voeren van een goed inzichtelijk klassenmanagement 
- het bijhouden van het leerlingvolgsysteem 
- oudergesprekken en ouderavonden organiseren en uitvoeren 
- jaarfeesten organiseren 
- volgen van nascholing 
- begeleiding van nieuwe leerkrachten en stagiaires 
- vergaderingen bijwonen en mede inhoud geven. 

 

Leerkrachtondersteuner 
Deze staat beschreven in hoofdstuk 3: Extra hulp en leerlingzorg, passend onderwijs 
 

Stagiaires  
De Es is een officiële werkleerplek voor het MBO en voor de PABO. In het bijzonder zijn we gelieerd aan 
de Vrijeschool Pabo in Leiden. Daarmee doen we het traject Samen Opleidend Leren:  
https://www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo-deeltijd/samen-opleidend-leren/index.html  
 
We hopen op die manier toekomstige leerkrachten voor de vrijescholen in het noorden op te leiden en 
voor te bereiden op het werken op één van onze vrijescholen. 
 
De leerkrachten zijn toegerust om toekomstige klassenassistenten, leerkrachtondersteuners en 
leerkrachten te begeleiden bij hun praktijkervaringen op onze school. De toelating tot een stage gaat 
altijd in overleg met de opleidingsschool en heeft een Verklaring Omtrent Gedrag als eis. 
 

Afwezigheid van leerkrachten 
Leerkrachten hebben soms een studiedag, verlof en zijn helaas soms ziek. Dan wordt er door de 
directeur naar een vervanger gezocht. We streven ernaar om daarbij gebruik te maken van de vaste 
invallers van Athena: dat is voor zowel het team als voor de kinderen prettig werken want we kennen 
elkaar. In een enkel geval zal een klassenassistent of leerkrachtondersteuner een begeleidende taak 
krijgen waarbij altijd één van de leerkrachten die wel op school is en voor de eigen klas staat de 
eindverantwoordelijke is.  
 
Mocht er geen invaller of andere oplossing worden gevonden dan doet de directeur een oproep naar de 
ouders om hun kind zoveel mogelijk thuis te houden. Deze uiterste maatregel is bedoeld omdat klassen 
verdelen veel extra werkdruk geeft bij de leerkrachten en het voor alle leerlingen verstorend kan zijn, 
zowel die van de klas die wel een leerkracht heeft als van de te verdelen kinderen.  
Wij zullen altijd kinderen die niet thuis kunnen worden gehouden alsnog op school opvangen uit begrip 
voor de ouders die een opvangprobleem hebben bij onze acute vraag. 
 

Schoolplan, kwaliteitszorg- en verbetering 
Elke vier jaar wordt er op De Es een nieuw schoolplan gemaakt dat de beleidskoers voor de komende 
vier jaren omvat. Uit het Schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. In deze plannen  omschrijft 
de school de doelen van het te voeren beleid, de prioritering daarbinnen en de kwaliteitszorg.  
 
Daarnaast werken we met een kwaliteitshandboek waarin alle processen binnen De Es beschreven 
staan. Vanuit het bestuur van Athena worden ieder jaar audits georganiseerd waarbij de kwaliteitszorg 
getoetst wordt. Bij de balie staat een exemplaar van het kwaliteitshandboek ter inzage zodat het voor 
ieder inzichtelijk is. 
 

https://www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo-deeltijd/samen-opleidend-leren/index.html
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Intern werkt De Es ook aan het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de 
zorg. Dit gebeurt onder andere door de vakkundigheid van de leerkrachten te bevorderen door middel 
van studiedagen en nascholing. Het hele team heeft de Regenboog training gevolgd zodat er in het 
pedagogisch handelen en het omgaan met sociale situaties nog duidelijk één aanpak is. Dat is voor de 
kinderen duidelijk en prettig. 
 
Daarnaast zijn er leerkrachten gespecialiseerd op één gebied, scholen zij zich jaarlijks daarin en delen zij 
hun kennis en vaardigheden met het team. Dat is op het gebied van o.a. taal, rekenen, 
hoogbegaafdheid, Regenboog en de kinderbespreking. 
 
Als team kiezen we elk jaar voor scholing die ons op dat moment goed van pas komt. Samen studeren 
we ook uit werk van de grondlegger van de vrijeschool: Rudolf Steiner. 
 
Veel leerkrachten van De Es volgen de Zomercursus in de eerste week van augustus. Dat is een cursus 
speciaal voor leerkrachten van vrijescholen. Hun eigen ontwikkeling als leerkracht, de voorbereiding op 
het komende schooljaar en antroposofische verdieping staan daarbij centraal.  
 

Medewerkers 2021-2022 
Directie 

Hetty Hospes-van Rijn  directeur   directie@vrijeschoolassen.nl 

 

Onderwijzend personeel 

Carin Buysman  kleuterleerkracht  c.buijsman@vrijeschoolassen.nl 

Sonja Speelman  kleuterleerkracht  s.speelman@vrijeschoolassen.nl 

Jacqueline Siers  klas 1    j.siers@vrijeschoolassen.nl 

Tamarah Muizer  klas 1    t.muizer@vrijeschoolassen.nl 

Károly Versluys  klas 2    k.versluys@vrijeschoolassen.nl 

Harriet van Drimmelen klas 3    h.drimmelen@vrijeschoolassen.nl 

Viveka Dijkstra  klas 3, kleuters  v.dijkstra@vrijeschoolassen.nl 

Martha van der Steen  klas 4    m.vandersteen@vrijeschoolassen.nl 

Inger Kroes   klas 4, klas 6   i.kroes@vrijeschoolassen.nl 

Dieuwertje Meijer  klas 5    d.meijer@vrijeschoolassen.nl 

Martine Blansjaar  klas 6    m.blansjaar@vrijeschoolassen.nl 

 

Onderwijsondersteunend personeel 

Fabian Smit    conciërge   concierge@vrijeschoolassen.nl 

Arnika Smit   leerkrachtondersteuner a.smit@vrijeschoolassen.nl 

Frederike Statema  intern begeleider  ib@vrijeschoolassen.nl   

Tineke Braspenning  managementassistent  administratie@vrijeschoolassen.nl 

Medezeggenschapsraad     mr@vrijeschoolassen.nl 

Oudergeleding: Peter-Paul Draaijer, Josien Buiter, Madelon van de Hemel-Ruiter 

Personeelsgeleding: Frederike Statema, Dieuwertje Meijer, Tineke Braspenning 
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5 Procedures en afspraken 
 

Aanname van leerlingen 
Als u belangstelling heeft voor De Es kunt u tijdens werkdagen telefonisch contact met ons opnemen op 
0592-309105. 
Als het instroom in de kleuterklas betreft, zal een medewerker kijken of er nog plaats is voor uw kind. Is 
er plaats, dan zetten wij uw kind op een voorlopige lijst met belangstellenden. Daarvoor stuurt u een 
email met uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van uw kind. 
U kunt hieraan nog geen rechten ontlenen. Het is nog geen inschrijving! Maar wij houden wel voorlopig 
een plekje vrij voor uw kind. 
Wij maken dan binnen drie maanden een afspraak voor een kennismaking met de kleuterjuf. Na dit 
gesprek krijgt u een inschrijfformulier mee. U dient dit formulier binnen twee weken ingevuld in te 
leveren. Als u het formulier niet op tijd inlevert, vervalt de vrijgehouden plek. 
Bij aanname van een zij-instromer vindt er eerst een algemeen informatief gesprek plaats met de 
directeur en / of de IB’er en de ouders. 
Bij zij-instromers neemt de IB’er, het informatief gesprek en na toestemming van de ouders, contact op 
met de school van herkomst. Als het een kind betreft met een specifieke onderwijsbehoefte wordt deze 
eerst goed in kaart gebracht, alvorens tot plaatsing over te gaan. 
 
Indien ouders weigeren de grondslag van de school te respecteren of te onderschrijven en wanneer wij 
niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen van het kind mag de school een leerling weigeren. Ook 
de samenstelling van de klas waarin het kind zou komen en de belastbaarheid van de klas en de 
leerkracht spelen een rol bij het besluit om een leerling te weigeren. 
De inschrijving is pas definitief als aan alle voorwaarden zoals vermeld hierboven en op het 
inschrijvingsformulier is voldaan en de directeur het formulier heeft ondertekend. U ontvangt hiervan 
bericht. 
Aanname van een leerling gebeurt zorgvuldig: we brengen de onderwijsbehoeften in kaart en kijken 
vervolgens of wij die als school in voldoende mate kunnen bieden. 
  
Bij de aanname vindt er eerst een algemeen informatief gesprek plaats met een leerkracht van de 
kleuters (bij aanname kleuter) of met de directeur/Intern Begeleider (bij een zij-instromer). In dit 
gesprek maken de ouders kennis met de school als organisatie, waar staat Vrijeschool de Es voor, wat 
zijn onze gebruiken en krijgen de ouders een rondleiding door de school. Na dit gesprek weten de 
ouders wat zij kunnen verwachten van onze school. 
 
Tijdens het informatieve gesprek worden de onderwijsbehoeften van het kind besproken. Bij zij-
instromers wordt contact gelegd de school van het kind waar het vandaan komt voor extra informatie. 
Ook zal het kind gezien worden door de leerkracht van de beoogde toekomstige klas.  
 
Wanneer uit dit alles blijkt dat De Es dit kind kan bieden wat het nodig heeft en er is plaats/draagkracht 
in de klas dan kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld. 
 

Halen en brengen 

Ophalen kleuters en klas 1 t/m 6. 
- Ouders met kleuters t/m klas 1: altijd via de zij-ingang, kleuter-ingang. 
- Ouders met kinderen klas 2 t/m 6: altijd via de hoofdingang. Ouders wachten altijd buiten. 

 

Verkeersveiligheid en rijrichting  
Achter de school staan de rekken voor de fietsen. De parkeerplaats voor auto’s is bedoeld voor de 
medewerkers van KOALA en De Vrijeschool de Es. 
  
Het is niet toegestaan om de auto aan de Bremstraat op de stoep te parkeren of op de parkeerplekken 
bij de apotheek aan de Tuinstraat te parkeren. Ook is het niet toegestaan om naast een gele streep te 
parkeren. Maar het verlengde van de Tuinstraat biedt wel parkeermogelijkheden. 
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Rijd met de auto altijd met de klok mee om de school. Zo houden we de verkeersstroom overzichtelijk. 
Aan de Bremstrook is een kiss-and-ride zone ingericht. Daar kunnen kinderen uitstappen en zonder een 
weg over te hoeven steken zelfstandig naar school lopen. 
 
Onze school is actief bezig om aan de criteria te voldoen van het Drents Verkeersveiligheidslabel 
(DVL). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in 
hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een 
verkeersveilige omgeving van de school. Om het label te verdienen, moet onze school voldoen aan een 
aantal criteria. In het ouderbericht doen we er bij elke stap die we maken verslag van.  
 

Als je kind ziek is 
Wanneer een kind ziek is zijn ouders 
verplicht dit zo snel mogelijk aan school 
te melden. 
Dit kan op twee manieren: 

- via ons schoolnummer 0592 
309105 

- via info@vrijeschoolassen.nl 
 
Mocht een kind niet zijn afgemeld dan 
zijn wij bezorgd of er onderweg iets is 
gebeurd en bellen we de ouders. 
 

Beleid bij besmettelijke ziekten  
Ouders melden besmettelijke ziekten 
van hun kind bij de directeur of de 
schooladministratie. Zo nodig volgt er 
overleg met de GGD, afdeling 
infectieziektebestrijding.  

 
De GGD geeft onder ander advies over:  

• Het wel of niet weren van een kind.  
• Maatregelen om verspreiding te beperken.  
• Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij kunnen opletten op de 

verschijnselen.  
• Overige kinderen uit voorzorg medicijnen of vaccin geven.  

 
Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
 

Verjaardagen en traktaties 
Een verjaardag van een kind is ook op school een heuglijke gebeurtenis waaraan in elke klas op eigen 
wijze aandacht wordt besteed. Wel zijn hiervoor speciale afspraken. De school wil een zo gezond 
mogelijk leefklimaat. Daar hoort ook gezonde voeding bij. We willen benadrukken dat zelfgemaakte 
traktaties op prijs gesteld worden vanwege de toewijding en de eerbied. 
Verder zijn er de volgende richtlijnen: 
- het gebruik van suiker tot het minimale beperken, het liefste geheel achterwege laten. 
- niets waarin kleurstoffen verwerkt zijn; 
- kijk voor tips op www.gezondtrakteren.nl 
Uitnodigingen voor kinderfeestjes worden niet uitgedeeld op school. Dit kan teleurstellend zijn voor de 
kinderen die niet zijn uitgenodigd. 
Bij de verjaardag van een kind wordt er nadrukkelijk stilgestaan, het is een belangrijke dag in het leven 
van een kind.  
Ouders overleggen met de klassenleerkracht wanneer de verjaardag van hun kind het beste in de klas 
gevierd kan worden.  
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Eten op school, gezonde voeding 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezonde voeding krijgen en verwachten dat ouders dit 
ondersteunen.  
 
Omdat wij een continue rooster hebben eten de kinderen op een lange dag ook hun lunch op school. 
Geef de kinderen gezond brood en beleg, suikervrij drinken en fruit/groente mee. Drinken graag in een 
drinkbeker meegeven.  
 

Luizenprotocol 

Luizen zijn niet schadelijk maar wel vervelend en lastig als je ze in je haar hebt. Een luis legt ongeveer 8 
eitjes per dag; dat zijn neten. Deze komen na 7 dagen uit. Tien dagen na het uitkomen zijn ze 
volwassen en kunnen ze zich al weer voortplanten. 
Luizen kunnen 2 dagen overleven 
zonder hoofdhuid. 
 
Dit wordt verwacht van ouders: 
Controleer je eigen kind(eren) zelf 
regelmatig op luizen en neten. De 
luizenouders zijn door het jaar 
ingepland voor extra controle en 
dat ontslaat ouders niet van hun 
controlerende taak. 
Als je kind luizen/neten heeft: 
volg als ouder het stappenplan 
(zie onder) 
 
En er is een meldplicht: meld het 
aan de leerkracht. Dan krijgen alle 
ouders van de school bericht om 
thuis extra te controleren en 
voorkomen we erger. 
Heeft je kind vaak / steeds luizen of neten en wil je er hulp bij om er vanaf te komen? Meld dat op 
school, dan schakelen we eventueel deskundige hulp in. 
 
Dit doen de luizenouders: 
Er wordt altijd gecontroleerd op dinsdag in de week na elke vakantie. Leerkrachten weten zelf of er die 
dag kinderen afwezig waren en controleren die kinderen zelf of nemen dit op met de luizenmoeders van 
de betreffende klas.  
De luizenmoeders controleren op luizen en neten maar kammen het haar niet door. Dat kost te veel 
onderwijstijd. Doorkammen met een luizen/netenkam is een klusje voor de ouders. 
Als er luizen of neten zijn gevonden wordt er contact opgenomen met de ouders zodat die het 
stappenplan kunnen volgen (zie onder) 
 
Als er luizen en neten zijn gevonden dan vindt er twee weken daarna een extra controle plaats. Tijdens 
dit moment kunnen we  
 
dan zien of het aantal neten en luizen zijn afgenomen. Er hoeft daarna geen extra controle meer. 
 
Mochten we opmerken dat er bij een kind vaak neten of luizen zijn dan wordt dit gemeld bij de directie, 
als de ouders dat al niet zelf hebben gedaan (zie boven). Er kan dan gezamenlijk besproken worden wat 
er nodig is om de luizen en neten te verminderen en of er deskundige hulp nodig is vanuit GGZ om de 
ouders te ondersteunen. 
 
Stappenplan voor ouders:  
Wat te doen als er luizen op het hoofd zitten?  
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Ga naar de drogist of apotheker voor een luizen/netenkam. Een luizen en neten dodend middel hoeft 
niet. Er zijn veel natuurlijke middelen op de markt zonder pesticiden bijvoorbeeld een combinatie van 
kokosolie en anijsolie, daardoor verstikt luis en neet. 
Leg een wit papier of gladde witte doek op tafel en kam met de neten kam stevig over de hoofdhuid het 
haar laagje voor laagje uit, houd het hoofd voorover boven het papier, bij heel lang haar kun je 
gemakkelijker werken door achter het kind te gaan zitten met het papier op je schoot en dan het haar 
laagje voor laagje van uit de nek te kammen. Je ziet dan de luizen op het papier of doek vallen, je kan 
ze dood drukken. 
Kam het haar na de behandeling nog een keer met de luizen/ neten kam laagje voor laagje om te kijken 
of er geen levende luis meer uit komt. 
Kam vervolgens elke dag twee keer met de luizen/neten kam om te controleren of alles dood is of dat er 
weer één uit het ei is gekropen. Dat betekent iets eerder opstaan ’s ochtends want het kost wat tijd. 
Vind je weer luizen herhaal de behandeling dan nog een keer. 
Gebruik dagelijks lavendel olie of tea tree olie  achter de oren en in de nek, luizen houden hier niet van 
zodoende maak je het hoofd zo onaangenaam mogelijk voor de luis. 
Kijk alle andere gezinsleden elke week na met de luizen/neten kam laagje voor laagje door het haar.  
 
Kom je weer luizen tegen begin dan weer bij punt 2 
 
Dit filmpje kan helpen: https://www.youtube.com/watch?v=QYiS2H0Io94  
Of google “Onder de loep hoofdluis” 
 

Schoonmaak van de school 
De schoonmaak van de algemene ruimtes en het sanitair wordt dagelijks gedaan door een medewerker 
van een schoonmaakbedrijf. Het zijn de ouders die samen de klassen schoonhouden. De klassenouders 
stellen een lijst op voor de beurten. Wie om welke reden dan ook niet ingeroosterd kan worden meldt 
dit bij de klassenouders zodat gekeken kan worden naar een andere manier van hulp bieden in de 
school. Eventueel wordt ook de directeur bij dit overleg betrokken. 
 

Vervoersprotocol 
Door het bestuur is een vervoersprotocol opgesteld waarin staat aangegeven hoe en onder welke 
omstandigheden de leerlingen mogen worden vervoerd tijdens uitstapjes. Dit protocol is op school ter 
inzage beschikbaar. 
 
Ouders, of andere personen die optreden als begeleiders tijdens zo’n uitstapje volgen de aanwijzingen 
van directie en leerkrachten op. 
De directeur wordt altijd vooraf op de hoogte gesteld van datum en inhoud van de schoolreis/excursie 
en over het aantal begeleiders dat mee gaat. De directeur ontvangt ook een mobiel nummer van de 
begeleider/coördinator van het schoolreisje. 
 

Richtlijnen ICT en multimedia 
Vanuit onze antroposofische achtergrond hebben wij de volgende stelling van waaruit wij onze kijk op 
het gebruik en afspraken rondom ICT en multimedia toetsen: 
 
Het is onze wens dat wij contact op school en in ons onderwijs zoveel mogelijk van mens 
tot mens doen! 
 
Onze schoolafspraken hierover: 
 
Bekwaamheid leerlingen 

Kleuterklassen en klas 1-4:  Leerlingen krijgen geen les met als doel hen bekwaam te maken in het 

gebruik van ict middelen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QYiS2H0Io94
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Klas 5 en 6: Leerlingen worden op gebied van bekwaamheid in ICT gebruik voorbereid op het voortgezet 
onderwijs. Zij laten door middel van een digitaal werkstuk hun vaardigheden zien. Bij twijfel over 
voldoende aansluiting met het middelbaar onderwijs neemt de leerkracht contact op met de ouders. 
Wij zijn wettelijk verplicht om kinderen een basis van digitale veiligheid mee te geven binnen ons 
onderwijs. Hierbij gaat het vooral om het sociale aspect van de digitale wereld om ons heen. Dit zal niet 
voor alle klassen gelijk zijn. Hierbij nemen wij als basis de regenboogtraining. Eventueel kan er gebruik 
gemaakt worden van het diploma veilig internet als dit bij de desbetreffende klas noodzakelijk is. 
 
Wij bieden een typediploma niet standaard aan binnen ons onderwijs. 
 
Digibord 
Het digibord wordt op bewuste wijze ingezet als aanvullend hulpmiddel en niet als lesdoel op zich.  
In de kleuterklas – helemaal niet. 
In klas 1 t/m 4 – sporadisch. 
In klas 5 t/m 6 – met enige regelmaat. 
 
Laptops 
Laptops worden gebruikt als aanvullend leermiddel. Enerzijds om informatie op te zoeken en anderzijds 
remediërend en verrijkend. 
In de kleuterklas t/m klas 3 – niet, behalve bij individuele leerlingen in overleg met de ouders. 
In klas 4 t/m 6 – aanvullend of remediërend zonder overleg met de ouders.  

 
Leerkrachten: Alle leerkrachten hebben een laptop van school waarop de leerkracht de administratie kan 
doen. Leerkrachten doen dit waar mogelijk buiten schooltijd, zodat dit niet tussen hen en de kinderen in 
staat.  
 
Email 
Er wordt alleen gebruik gemaakt van het mailadres van school. @vrijeschoolassen.nl 
 
Mobiele telefoons 
Leerlingen – gebruiken mobiele telefoons niet op school. Het is leerlingen toegestaan bij calamiteiten ten 
alle tijden gebruik te maken van de schooltelefoon in overleg met de leerkracht. 
Ouders en leerkrachten – we verzoeken ouders en leerkrachten om de telefoon niet zichtbaar te 
gebruiken voor leerlingen in en om school. Ook hierbij is het belangrijk dat we ons realiseren dat een 
telefoon ons kan afleiden in het contact van mens tot mens. Het is belangrijk om dit aan onze kinderen 
voor te leven. 
 
What’s app 
Leerkrachten maken geen gebruik van What’s App met ouders. Ouders zoeken zoveel mogelijk 
persoonlijk contact op school met de leerkracht of anders via de schooltelefoon, het emailadres van 
school en via Parro.  

WIFI 
Er leeft bij veel ouders en leerkrachten de wens om een WIFI – arme of WIFI – vrije school te worden. 
Op dit moment wordt er bekabeling in de hoogste klassen aangelegd. 

 

Toepassing AVG  
Leerkrachten: Het verwerken van de leerlinggegevens gebeurt alleen nog maar in het beveiligde 
Parnassys. We hebben een preventiemedewerker die controleert of we volgens de AVG richtlijnen 
werken. 
Ouders kunnen in Parro aangeven of wij beeldmateriaal mogen gebruiken van hun kind. Het is onze 
wens dat ouders in het algemeen vertrouwelijk omgaan met beeldmateriaal van andere kinderen binnen 
onze school.  

 

Foto- en filmopnames 
Het is niet toegestaan om foto’s en filmopnames maken bij uitvoeringen of anderszins binnen of op het 
terrein van school in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In sommige 
gevallen vragen we een ouder om dat in opdracht van school wél te doen. Bij de verwerking van die 
beelden wordt daarbij ook de richtlijn van de AVG toegepast. 
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Vanuit onze visie willen we kinderen vrij laten zijn in hun ontwikkelingen en niet geremd laten worden 
doordat ze zich heel bewust worden van zichzelf door het beeld wat video en foto weergeven.  

6 Ouders en de school  
 
Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Daarom is een goed contact tussen ouders 
en leerkrachten van groot belang voor het kind. Ouders vervullen een positieve rol als ze belangstellend 
volgen wat er in de klas gebeurt. 
 
De betrokkenheid van de ouders in onze school is zeer groot en onmisbaar. De ouderbetrokkenheid is 
een voedend onderdeel van onze school. Ouders en leerkrachten geven samen, vanuit eigen 
deskundigheid en ervaring, vorm en inhoud aan het sociale leven in school. Dit is van groot belang voor 
het pedagogisch klimaat waarin de kinderen opgroeien en zich ontwikkelen. Het regelmatig in school 
aanwezig zijn door ouderavonden te bezoeken, de klas te verzorgen, meewerken in één van de vele 
werkgroepen in school; alles komt het klimaat ten goede en draagt bij aan een sterke, bloeiende 
schoolgemeenschap.  
 
Elke ouder bepaalt zelf hoe en in 
hoeverre hij of zij betrokken wil 
en kan zijn in de school. We 
streven ernaar dat alle ouders op 
de een of andere wijze een taak 
uitvoeren ten behoeve van school: 

- Luizen pluizen 
- Iets bakken voor een feest 
- Assisteren bij het oefenen 

van een toneelstuk, de 
handwerklessen, een 
excursie 

- Begeleiden van een 
kinderactiviteit bij 
jaarfeesten 

- Lid van de 
Medezeggenschapsraad 

- Klassenouder 
- enzovoorts 

 

Klassenouders 
Elke klas heeft twee klassenouders: ouders die niet alleen praktische zaken regelen (hulpouders vragen 
bij een activiteit, nieuwe ouders wegwijs maken in de school) maar ook extra ogen en orden in de 
school zijn. Regelmatig komen zij bijeen in een klassenouder overleg waar de directeur ook steeds bij 
aanwezig is. Zo kunnen zaken die in klassen spelen op ouderniveau aan het licht komen en komt het de 
communicatie tussen school en ouders ten goede.  
 
De klassenleerkracht geeft zelf aan de ouders aan of er (nieuwe) klassenouders nodig zijn zodat ouders 
zich kunnen melden daarvoor.  
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Ouders hebben een wettelijk recht om mee te denken en te beslissen over belangrijke zaken op school. 
Deze inspraak wordt geregeld via de Medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Vrije school de Es 
bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Wij denken mee over de opzet, de inhoud en de organisatie 
van het beleid op de Es. Belangrijke beleidskeuzes worden aan de MR voorgelegd voor advies of ter 
instemming. Ook kan de MR zelf met onderwerpen komen die zij wil bespreken met de directie. 
De Medezeggenschapsraad van de Es vergadert ongeveer één keer per 2 maanden op donderdagavond. 
De MR is te bereiken onder mr@vrijeschoolassen.nl 
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Als je een vraag hebt, kun je ook één van de ouderleden aanspreken. Ouders kunnen ook tijdens de MR 
vergadering het laatste half uur langskomen om een belangrijk onderwerp in te brengen. Meld het graag 
wel even vooraf via de mail. 
 
In het ouderbericht de week voor de volgende MR vergadering zal gemeld worden dat er een MR 
vergadering aan komt. De notulen van alle MR vergaderingen zijn in te zien bij de balie. 
De MR van de Es wil graag goed benaderbaar zijn en zo de belangen van kinderen, ouders en 
leerkrachten behartigen. We vertrouwen er op dat jullie ons weten te vinden. Op de website en in het 
jaarboekje staan de namen van de huidige MR leden. 
 

Klankbordgroep 
De directeur streeft er naar om minimaal één onderwerp per jaar uitgebreid met ouders te reflecteren. 
Vaak gebeurt dat in meerdere sessies. Op deze manier is er bijvoorbeeld een breed gedragen besluit 
genomen over de rooster wijziging. 
 
Via het ouderbericht zullen ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan een klankbordgroep. Nadat 
het doel van de groep behaald is wordt de groep weer ontbonden. 
 

Leerlingenraad 
Sinds afgelopen jaar hebben we een leerlingenraad op school. Daarin zitten gekozen door klasgenoten 

gekozen leerlingen uit klas 4, 5 en 6. Uit elk van die klassen doen 2 leerlingen mee. Zij vergaderen 4x 

per jaar met de conciërge en de directeur. Eén van de leerlingen is voorzitter. Onderwerpen kunnen 

door zowel leerlingen als school worden ingebracht. De leerlingen uit de leerlingenraad gaan bij de 

kleuterklassen en klas 1 t/m 6 langs om onderwerpen op te halen en verslag te doen van de 

vergaderingen. De directeur doet verslag van deze vergadering in de MR en bij het team. 

Ouderbibliotheek 
Deze werkgroep beheert de ouderbibliotheek en regelt ook de uitleen. Verder zorgen zij voor het up-to-
date houden van de collectie. Er wordt hier jaarlijks een budget voor gereserveerd zodat er nieuwe 
boeken kunne worden aangeschafd. 
 

Seizoener 
Vier keer per jaar komt er een schoolkrant uit. De schoolkrant is als midden katern opgenomen in het 
tijdschrift de Seizoener. De Seizoener verzorgt algemene artikelen die gerelateerd zijn aan het leven in 
en om de Vrijeschool. 
Zowel ouders als collegeleden maken deel uit van de redactie. Werkzaamheden zijn zoal: schrijven van 
redactionele stukken, interviews afnemen, foto’s maken, vormgeving, sponsors zoeken en verspreiden 
van de schoolkrant. 
 

Markten 
Elk jaar wordt er door een werkgroep bestaande uit ouders een Adventsmarkt en/of een voorjaarsmarkt 
georganiseerd. Tijdens de markt zijn er kramen met prachtige spullen passend bij de visie van de school 
en kinderactiviteiten. De opbrengsten zijn ten behoeve van de school. 
 

Tuin 
Het schoolplein van Vrijeschool De Es is een ruimte ingericht met veel groene plekken. Het plein geeft 
kinderen de gelegenheid allerlei spel te ontwikkelen. Kinderen kunnen zich verstoppen in het groen, zich 
verliezen in rollenspel waar bijvoorbeeld de uitkijktoren onderdeel van uitmaakt, klimmen en klauteren op 
natuurlijke materialen als boomstammen en keien. Er zijn ook speeltoestellen: een duikelrek, een huisje 
met glijbaan in de zandbak, een pingpongtafel. Er is voldoende ruimte om te rennen, te voetballen en 
met fietsen of karren te rijden. Er is een huisje, waar kinderen in en op kunnen spelen. Een groot podium 
rondom een van de Essen bij de ingang van de school geeft gelegenheid voor groepslessen en ook 
weer spel tijdens de pauze. Het plein is in 2013 aangelegd. De school heeft ook een moestuin, sinds dit 
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schooljaar weer volledig functioneel dankzij twee vrijwilligers, Annemiek Ludolphij en Lida Adriaansen. 
Klas vijf werkt op de tuin. De kinderen maken gebruik van gereedschap in het stookhok. 
 
Het beheer wordt gedaan door De Tuingroep, gaat een keer of vijf per jaar het plein op om reparaties uit 
te voeren en de beplanting in goede conditie te houden, o.l.v. ecologisch hovenier Pauline Leene van De 
Wilgenhut natuurlijke tuinen. 
 

Ouderkoor 
Om de week repeteert het ouderkoor op vrijdagochtend. Kom gerust een keer kijken en misschien 
meedoen. Het ouderkoor is een vaste muzikale ondersteuning bij de jaarfeesten die we met de kinderen 
op school vieren.  
 

Zo informeren we elkaar 
Betrokkenheid en communicatie hebben met elkaar te maken. Goede communicatie is voor iedereen 
belangrijk en prettig. 
 
De vorm past bij de boodschap: 
Zakelijk contact kan per mail. Het gaat over een afspraak plannen, een lijstje van spullen die meegaan 
met het schoolreisje enz. Hiervoor kunt u het algemene schoolmail-adres gebruiken  
info@vrijeschoolassen.nl of het schoolmail-adres van de leerkracht. 
 
Inhoudelijk (pedagogisch / onderwijskundig) contact altijd per schooltelefoon of mondeling. Er kan 
de hele dag naar school worden gebeld worden om een terugbel verzoek achter te laten voor de 
leerkracht. Maak met elkaar een afspraak op school als het onderwerp daarom vraagt. Hiermee voorkom 
je vergissingen in wat de ander bedoelt te zeggen en het geeft de kans door te vragen aan elkaar.  
 
Bel bij dringende zaken in de avonduren en het weekend de directeur: 06 1922 1782.  
 
Parro 
Berichten uit de klas, opgeven voor hulp bij activiteiten en oudergesprekken deelt de klassenleerkracht 
met ouders via Parro. 
Berichten voor de hele school, schoolagenda deelt de administratie of de directeur met ouders via Parro. 
 
Ouderbericht 

In het ouderbericht, dat ieder donderdag per mail naar de ouders wordt verstuurd, staan mededelingen 

van de schoolorganisatie en worden alle activiteiten voor de komende periode aangekondigd. 

Extra berichten van de leerkracht of vanuit de directeur worden via Parro gestuurd. 
 
Website 

Op de website zijn protocollen en documenten te vinden, onder Downloads. Tevens vindt u daar foto’s, 

links naar onze social media, en actuele berichten, voorzover we dat AVG-proof kunnen plaatsen. 

 

Ouderavonden 
Elke klas organiseert in het schooljaar minimaal twee ouderavonden. Hierin komt de voortgang van de 
klas in het algemeen aan bod. Daarnaast kan men kennismaken met de leer- en ontwikkelingsstof en de 
achtergronden daarvan. De aanwezigheid van alle ouders wordt enorm op prijs gesteld. Niet in staat om 
te komen? Graag altijd afmelden bij de leerkracht. 
 
Daarnaast worden er jaarlijks ook één of twee algemene ouderavonden gehouden. Meestal wordt er een 
spreker uitgenodigd met een voor alle ouders aansprekend onderwerp. 
 

Oudergesprekken 
Twee maal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Tijdens het gesprek geeft 
de leerkracht een indruk van de algemene ontwikkeling van het kind. Ook de toetsresultaten worden 

mailto:info@vrijeschoolassen.nl
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besproken en ouders kunnen natuurlijk hun (zorg)vragen uitspreken. Indien de leerkracht het 
noodzakelijk vindt zullen ouders vaker voor een gesprek worden uitgenodigd. 
 

Aan te schaffen materialen 
Voor de gymlessen hebben de kinderen een broekje, t-shirt en gymschoenen nodig. 
Vanaf de tweede helft eerste klas gebruiken de kinderen in de fluitlessen hun eigen diatonische blokfluit 
(merk: Choroi). Informatie over - en de aanschaf van de fluit, is te verkrijgen bij de balie op school. 
 

Gemeentelijke reiskostenvergoeding 
Ouders hebben de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de reiskosten aan te vragen. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de eigen gemeente, aangezien in elke gemeente de regeling 
reiskostenvergoeding verschillend is.  
 

Schoolreizen- en kampen 
De kleuterklassen en de eerste t/m de vijfde klas gaan eenmaal per jaar een dag op schoolreis. Klas zes 
gaat doorgaans meer dagen op schoolkamp. In overleg met de directie kan de leerkracht hiervan 
afwijken. Voor elke klas is er een budget beschikbaar om dit te bekostigen. Voor klas 5 en 6, die op 
kamp gaan, wordt er nog een eigen bijdrage van de ouders gevraagd. 
Olympisch kamp: traditiegetrouw doet klas vijf mee aan het Olympisch kamp. De Vrijescholen uit 
Friesland, Groningen en Drenthe gaan met elkaar een Olympische strijd aan. De spelen worden op de 
eerste dag ( schooldoorbrekend) geoefend en op de tweede dag in een wedstrijd uitgespeeld. Welke 
stad gaat er winnen? 
 

Alle schoolreisjes starten vanuit de school. We gaan samen op schoolreis en komen samen weer thuis. 
Wanneer hier vanaf geweken wordt is dit altijd in overleg met de directie aan de ouders meegedeeld. 
Wanneer we op schoolreis gaan, vragen we vaak hulp aan de ouders om als extra begeleiding mee te 
gaan of om mee te rijden met de auto. De kinderen zitten altijd in de gordel in de auto en waar nodig 
op een kinderzitje. Zie ook het vervoersprotocol in het hoofdstuk Procedures en Afspraken. 
 
De leerkracht bepaalt welke ouders er meegaan op schoolreis. 
 

Verzekering 
De school is collectief verzekerd tegen ongevallen bij de verzekeringsmaatschappij Marsh. 
De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren en tijdens de reis van school naar huis en 
omgekeerd (rechtstreeks), tot een maximum van één uur.  
Indien de afstand school - huis meer dan vier kilometer bedraagt, is de maximum reistijd twee uur 
(gerekend voor een enkele reis). 
De verzekering is eveneens van kracht bij alle door de school georganiseerde activiteiten onder leiding 
van leerkrachten of daartoe door het schoolbestuur aangewezen volwassen personen. 
 

Kinderopvang (Koala) 
In het gebouw is eveneens Koala, onderdeel van SKID kinderopvang, gehuisvest. 
Koala biedt een breed scala aan arrangementen voor dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar en in buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ze laten zich in de zorg 
voor kinderen 
inspireren door de antroposofie. Het wordt zichtbaar in de aankleding en vormgeving van de ruimte, in 
de omgang met de kinderen en in de verantwoorde ecologische voeding. 
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met: 
Koala / Tuinstraat 3 / 9404 KK Assen / T (0592) 30 29 09 
(info over Koala) / T (0592) 30 41 90 (info over plaatsing bij SKID kinderopvang) / W 
www.skidkinderopvang.nl 
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Het Bestuur 
 

 
Vrijeschool De Es maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Athena 
 

Bevoegd gezag en adres: 

Stichting Vrijescholen Athena 

bezoekadres: Hofstraat 8, 7411 PD Deventer 

postadres: Postbus 749; 7400 AS Deventer 

tel.: 0570-612459 

e-mail: secretariaat@vsathena.nl; pveltman@vsathena.nl   

website: www.vsathena.nl    

 

Het bestuur 

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Vrijescholen Athena.  

De vrijescholen van Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Brummen, Deventer, Doetinchem, Emmen, 

Enschede, Groningen, Harderwijk, Leeuwarden, Meppel, Oldenzaal en Winterswijk vormen samen de 

Stichting Vrijescholen Athena. Deze stichting ontstond in januari 2005 door de fusie van acht 

basisscholen voor vrijeschoolonderwijs. Op dit moment telt de stichting vijftien vrijescholen, veertien 

voor primair onderwijs en één voor (voorgezet) speciaal onderwijs. Ongeveer 2600 leerlingen en 

ruim 300 medewerkers zorgen voor een levendig geheel. 

In de huidige tijd van versnelde verandering, groeiende keuzemogelijkheden en toenemende 

verwachtingen vanuit onze omgeving, biedt vrijeschoolonderwijs een meerwaarde. In onze optiek 

gaat onderwijs namelijk verder dan goed lezen, rekenen en algemene kennis. Onderwijs dient in 

dienst te staan van persoonlijkheidsvorming. Van creativiteit, zelfkennis, emotionele intelligentie, 

zelfexpressie, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Om daarmee samen met ouders onze 

kinderen te leren zelf betekenis en richting aan hun leven te geven. Zodat kinderen uitgroeien tot 

sterke persoonlijkheden die hun plek vinden in en vormgeven aan de toekomstige maatschappij. 

De Athenascholen geven als basisscholen en in Brummen, als school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs, deels op hun eigen wijze vorm aan vrijeschoolonderwijs. De geschiedenis, omgeving en 

organisatiecultuur verschillen van school tot school. Wat ons bindt is de overtuiging dat we met 

elkaar sterker staan en meer kwaliteit kunnen bieden. Wij voeren  een gezamenlijk financieel-, 

kwaliteits- en personeelsbeleid en delen kennis met elkaar. Hierbij worden de scholen vanuit het 

bestuurskantoor in Deventer met raad en daad ondersteund. Het kwaliteitsbeleid is de basis voor 

het systeem van kwaliteitszorg. Het betreffende document is bij het secretariaat opvraagbaar. 

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de eigen school. De bestuurder van Athena vormt 

tevens het bevoegd gezag van de scholen. Op het bestuurskantoor is een aantal stafmedewerkers 

die de scholen en bestuurder ondersteunt, aanstuurt en controleert bij vraagstukken op het terrein 

van personeelsbeleid, planning & control, financiën, ICT en kwaliteitszorg. Daarnaast houdt een 

Raad van Toezicht toezicht op het beleid en het handelen van de bestuurder; de Raad van Toezicht 

dient ieder jaar zowel de begroting als het jaarverslag goed te keuren.  

 

Structuur en bemensing van de stichting 

Stafbureau 

Bestuurder:     Peronnik Veltman 

Bestuurssecretaris:      Marijn van der Aa 
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Secretariaat & Ouderbijdrage:   Lia Mulderij en Karin van Veen-Peet 

P&O-adviseur:    Miriam Heeger  

Controller:     Karin Leurink 

Stafmedewerker Onderwijs en kwaliteit: Monique van der Pijll-Van Raalte 

ICT ontwikkeling en beleid:   Leonard Versnel 

Raad van Toezicht 

Mw. W. Broekhuijsen: voorzitter, bestuurlijke verhoudingen en strategie 

Mw. M.B. Visser : vicevoorzitter, bedrijfseconomische en financiële zaken 

Mw. A. Gottenbos : lid, personeelszaken 

Vacature  : lid, onderwijskwaliteit en vrijeschoolidentiteit 

Mw. M. van Erp : lid; juridische zaken 

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurskantoor. 

 

GMR 

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht. De stichting heeft een 

medezeggenschapsstatuut vastgesteld; hierin is de medezeggenschap van ouders en medewerkers 

op schoolniveau en bestuursniveau beschreven. Ouders en medewerkers hebben op schoolniveau 

invloed via de lokale medezeggenschapsraad.  

In december 2007 is de GMR geïnstalleerd. Van iedere school heeft een medewerker en een ouder 

zitting in de GMR, die minimaal vier maal per jaar bijeenkomt om bovenschoolse zaken te 

bespreken. 

Voorzitter   : Bonnie Förster  

Vicevoorzitter   : Hugo Brouwer 

Secretaris   : Bas Vollenbroek 

Bereikbaar via  : gmr@vsathena.nl 

Landelijke organen 

De scholen van onze stichting zijn lid van de Vereniging van Vrijescholen (www.vrijescholen.nl). Het 

bureau van de vereniging is vooral actief om het belang van vrijescholen en vrijeschoolonderwijs te 

behartigen. Daarnaast is de vereniging het landelijk platform waar scholen elkaar ontmoeten, 

ervaringen uitwisselen en opdrachten formuleren voor onderzoek. 

De bestuurder vertegenwoordigt de Athenascholen in het Platform Primair Onderwijs waarin hij 

regelmatig overleg heeft met andere bestuurders van vrijescholen organisaties. Hij bezoekt ook de 

algemene ledenvergadering. 

Daarnaast zijn de stichting en de scholen lid van de Verenigde Bijzonder Scholen (www.vbs.nl) en 

de PO-Raad (www.poraad.nl). 

 

Schoolbegeleiding 

BVS-schooladvies is al meer dan 36 jaar een landelijk kennis- en expertisecentrum voor 

vrijeschoolonderwijs. Zij richten zich op de begeleiding van het onderwijs op vrijescholen en de 

schoolorganisatie. Centraal staat de inrichting van het vrijeschoolonderwijs. Zij hebben ter 

ondersteuning van de leerkracht webapplicaties en publicaties gemaakt.  

BVS-schooladvies heeft adviseurs met kennis over de volgende onderwerpen:  

• inhoudelijke thema’s rond het vrijeschoolonderwijs 

• schoolorganisatie 

• inhoud van het onderwijs, zoals didactiek, handelingsgericht werken, sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

• leerlingenzorg/ondersteuning  

 

http://www.vbs.nl/
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Bovenstaande diensten worden aangevraagd door vertegenwoordigers van de school. Ook ouders 

kunnen bij hen terecht voor vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind.  

 

Voor uitgebreide informatie van het complete aanbod (voor scholen en ouders) kunt u een bezoek 

brengen aan de website: www.bvs-schooladvies.nl.  

U kunt hen ook bellen of mailen: 

telefoon - (030) 281 96 56  

mail - admin@bvs-schooladvies.nl 

 

Sponsoring 

Scholen van de stichting Vrijescholen Athena kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen 

de scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei 

nevenactiviteiten. Onze stichting staat in principe niet afwijzend tegenover sponsoring. 

 

Sponsoring moet voldoen aan een aantal voorwaarden: 

• 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 besturen, 

personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties - waaronder de 

Consumentenbond hebben ondertekend. 

• Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt behoeven de goedkeuring van het College 

van Bestuur en de instemming van de directeur en de medezeggenschapsraad van de 

betreffende school.  

• Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord 

gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen 

bij de directeur en/of het College van Bestuur.  

Op het moment dat de school een sponsoractiviteit opzet, zal zij u vooraf informeren middels de 

weekberichten of een aparte brief. 

Klachten 

Wettelijk hebben schoolbesturen de plicht een vertrouwenspersoon aan te stellen, een 

klachtenregeling vast te stellen en aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. De 

klachtenprocedure van de Stichting Vrijescholen Athena is te vinden op de website en houdt in dat 

een klacht eerst een interne afhandeling op school behoeft (zie hoofdstuk Interne afhandeling) en 

pas daarna op stichtingsniveau voortgezet kan worden. 

 

Vertrouwenspersonen 

Vertrouwenspersonen behandelen alle bij hen aangemelde incidenten die te maken hebben met 

ongewenste gedragingen van anderen, waardoor het gevoel van veiligheid van de klager wordt 

aangetast. Ongewenst gedrag kan zijn: ongewenste aanrakingen, gepest worden, intimidatie, 

machtsmisbruik, ongewenste digitale aandacht, discriminatie, bedreigingen, agressief gedrag, 

seksueel getinte opmerkingen en gedragingen. Iedere school heeft als eerste aanspreekpunt een 

intern vertrouwenspersoon aangesteld. Tenzij anders bepaald fungeert deze interne 

vertrouwenspersoon tevens als anti-pestcoördinator. Het beleid m.b.t. omgaan met en tegengaan 

van pestgedrag is opvraagbaar bij de administraties en het secretariaat. 

Aangemelde incidenten moeten gerelateerd zijn aan school en dus niet de privésfeer betreffen. De 

klager is een leerling, een medewerker of een ouder/verzorger van een leerling van de school. 
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Het incident moet zich afgespeeld hebben tussen personen aan of met de school verbonden en kan 

niet gaan over de schoolorganisatie.  

 

Naast de intern vertrouwenspersoon per school heeft de stichting een externe vertrouwenspersoon 

aangesteld in de vorm van een organisatie die zich professioneel met bezig houdt met de diverse 

incidenten. De voornaamste taak is het mentaal ondersteunen van klagers, hen in de procedure 

wegwijs maken en eventueel assisteren bij het formuleren van de klacht. De vertrouwenspersoon 

treedt nooit op in plaats van de klager. 

De organisatie is Grip op Conflict en onze contactpersoon is mevrouw Mieke Gondrie. 

Zij is op alle werkdagen bereikbaar via email, info@gripopconflict.nl of telefonisch op  

06 – 826 05 478 

 

De klachtencommissie 

Stichting Vrijescholen Athena en de daaronder ressorterende scholen zijn aangesloten bij de 

Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Verdere informatie hierover 

treft u aan in de klachtenregeling. U kunt een klacht indienen via e-mail (info@GCBO.nl) of per post 

naar Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Op de website geschillencommissiebijzonderwijs.nl treft u 

verdere informatie aan over hoe een klacht ingediend moet worden en het verzoek een 

vragenformulier in te vullen en mee te sturen met uw klacht. 

 

Interne afhandeling 

A. Klachten op individueel niveau 

Stap 1. Vragen of opmerkingen op individueel niveau worden gemeld bij de leerkracht van de 

leerling. 

 

Stap 2. Wanneer onvrede blijft bestaan, kunnen klachten op individueel niveau kenbaar worden 

gemaakt bij de directeur. De directeur is gehouden de klager en de leerkracht te horen. 

Deze zorgt voor de behandeling van de klacht binnen een redelijke termijn.  

 

Stap 3. Wanneer de klager ontevreden is over de afhandeling van de klacht door de schooldirecteur, 

of wanneer directeur en klager samen constateren dat zij er niet uit komen, kan de klager 

contact opnemen met de bestuurder van de stichting. De bestuurder is telefonisch 

bereikbaar op het bestuurskantoor te Deventer. Telefoonnummer 0570- 612 459 

 

Stap 4.  Als bespreking met het bestuur niet mogelijk is of als bespreking - naar oordeel van de 

klager - onvoldoende blijkt te zijn, kan de klager de klacht schriftelijk melden bij de 

Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Verder informatie 

hierover treft u aan in de klachtenregeling. 

 

B. Klachten op klassenniveau 

Stap 1. Vragen of opmerkingen op klassenniveau worden gemeld bij de leerkracht van de leerling. 

 

Stap 2. Als er onvrede blijft bestaan, kan de klager hiervan melding maken bij de directeur. De 

directeur is gehouden de klager en de leerkracht te horen. Deze zorgt voor de behandeling 

van de klacht binnen een redelijke termijn. 

 

mailto:info@gripopconflict.nl
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Stap 3. Zie verder hierboven A, stap 3 en stap 4. 

 

C. Klachten op schoolniveau 

Stap 1.  Problemen of klachten op schoolniveau worden rechtstreeks kenbaar gemaakt bij de 

directeur. Deze zorgt voor de behandeling van de klacht binnen een redelijke termijn.  

 

Stap 2. Zie verder hierboven A, stap 3 en stap 4. 

 

D. Klachten op stichtingsniveau 

Stap 1.  Klachten op stichtingsniveau worden gemeld bij de het College van Bestuur.  

 

Stap 2.  Wanneer er onvrede blijft bestaan kan de klager hiervan melding maken bij de Raad van 

Toezicht en/of de Landelijke Klachtencommissie. 

 

Stap 3.  Zie verder hierboven A, stap 4 

Vertrouwensinspecteur 

De inspectie van het onderwijs heeft een van de inspecteurs aangesteld als vertrouwens-inspecteur. 

Met name in het geval van ongewenste intimidatie en machtsmisbruik kunt u zich tot deze 

inspecteur wenden, 

tel. 0900-1113111. 

 

Veiligheid 

De Athenascholen hebben een gezamenlijk beleid rondom sociale veiligheid dat bestaat uit een 

aantal afspraken, procesbeschrijvingen en een systeem van monitoring. De beleidsnotitie is 

opvraagbaar bij het secretariaat. Ook hanteert Athena de Non-discriminatie code 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. 

 

Protocol Time-out/ verwijderen/ schorsen 

Voor die gevallen waarin het bestuur dit noodzakelijk acht, is er een regeling voor het schorsen of 

verwijderen van een leerling van een school, die past binnen de Wet op het Primair Onderwijs. Er is 

dus binnen de Stichting Vrijescholen Athena een beleid ten aanzien van schorsen en verwijderen. 

Hierin wordt beschreven wanneer ongewenst gedrag van een kind of van ouders in het ergste geval 

tot een eventuele schorsing of verwijdering kan leiden. De uiteindelijke beslissing tot schorsing of 

verwijdering kan alleen worden genomen door de voorzitter van het College van Bestuur. Hierna zal 

de procedure welke beschreven staat in het protocol Time-out, Schorsen en Verwijderen in werking 

treden. Ouders/verzorgers krijgen binnen de procedure gelegenheid schriftelijk bezwaar in te dienen 

tegen deze beslissing. Een en ander staat uitgebreid beschreven in het protocol. Dit protocol kunt u 

opvragen bij de administratie van uw school. 

 

Protocol informatieverschaffing en gescheiden ouders 

Een aantal leerlingen heeft gescheiden ouders. Dit heeft gevolgen voor de informatiestroom. De 

school heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover de ouder die het kind niet verzorgt, het 

ouderlijk gezag niet heeft of zelfs geen omgangsregeling heeft. Aanvoeren dat gescheiden ouders 

elkaar maar moeten informeren is niet legitiem. Alleen als de rechter dat in een specifiek geval 
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bepaalt, mag de school afwijken van de informatieplicht. Over de inhoud van dit onderwerp is ook 

een protocol aanwezig. Deze kunt u opvragen bij de administratie van uw school of bij het 

secretariaat van Stichting Vrijescholen Athena. 

 

Verlof buiten de schoolvakanties 

Binnen de Leerplichtwet zijn de regels omtrent extra verlof of vakantie. De wet kent twee soorten 

verlof: 

A. extra vakantieverlof 

B. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden: 

1. tot maximaal 10 schooldagen 

2. meer dan 10 schooldagen. 

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

ad A. Extra vakantieverlof  

 

Algemeen uitgangspunt is: 

Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van artikel 13a van de 

Leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens specifieke aard van het beroep 

van één van de ouders/verzorgers/voogden slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op 

vakantie te gaan. 

Onder “aard van het beroep” verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de 

schoolvakanties. Als voorbeeld kan hier een campinghouder genoemd worden. Een werknemer met 

een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode bij zijn werkgever om organisatorische redenen 

niet gemist kan worden, kan geen verlof wegens “aard van het beroep” worden gegeven. 

Ouders dienen hiervoor minimaal 2 maanden van tevoren bij de directeur van de school schriftelijk 

een verzoek in te dienen. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overgelegd, waaruit blijkt 

dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. 

 

Het verlof: 

kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend; 

mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar. 

 

Voor partieel leerplichtigen geldt een evenredig deel. 

 

De leerplichtambtenaar komt bij deze aanvragen niet in beeld, tenzij men langer wegblijft dan is 

toegestaan door de directeur van de school. Dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, dat 

wel bij de leerplichtambtenaar gemeld moet worden. 

 

ad B. Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder 

 

B1. Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om 

extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 

van de Leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen 2 

dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en 

door deze op basis van de wet te worden afgehandeld. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

a. het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden; 

b. verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 

c. gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag; 

d. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of 

ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de 

woonplaats van belanghebbende; 

e. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in 

overleg met de directeur op school; 

f. bij overlijden van:  

  - bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; 

  - bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; 

  - bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;  

g. bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 

huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. 
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Dit uitgangspunt houdt in, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een 

extra weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in 

het land van herkomst, etc., niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden. 

 

B2. Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd wegens de 

onder Bl. vermelde omstandigheden, dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school 

bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd. 

 

Daarnaast is in artikel 13 opgenomen, dat door de ouders/verzorgers/voogden slechts een beroep 

op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of 

levensovertuiging kan worden gedaan, indien daarvoor uiterlijk 2 dagen vooraf aan de directeur van 

de school schriftelijk mededeling is gedaan. 

Vastgesteld door de Officier van Justitie en de leerplichtambtenaren, behorende tot het 

Arrondissement Almelo, in haar vergadering d.d. 14 mei 1998. 

 

Onderwijs op afstand 

De Leerplichtwet schrijft in artikel 11 geregeld schoolbezoek voor. Hier kan niet zonder toestemming 

van de leerplichtambtenaar van worden afgeweken, anders dan in voorgenoemde beperkte 

verlofsituaties. In geval van verlof is er geen onderwijs op afstand. Athena staat open voor 

gesprekken met ouders die om een bepaalde reden voornemens zijn een periode in het buitenland 

te zijn met hun kind of kinderen, maar houdt zich daarbij aan de Leerplichtwet. Tevens is het 

uitgangspunt dat veel elementen van ons onderwijs gebaat zijn bij fysieke aanwezigheid. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Niet alle activiteiten in onze scholen kunnen bekostigd worden vanuit de reguliere middelen vanuit 

de overheid. Daarom wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is 

vrijwillig. Bij aanname van een leerling kunnen ouders schriftelijk aan het bestuur laten weten dat ze 

principieel bezwaar hebben tegen het betalen van een ouderbijdrage. Het niet (willen) betalen van 

een ouderbijdrage kan geen reden zijn een leerling niet aan te nemen of een leerling uit te sluiten 

van deelname aan de activiteiten.  

De door ons voorgestelde ouderbijdrage gaat uit van een solidair minimum en is verder gerelateerd 

aan aantal kinderen en inkomen van de ouders/verzorgers. De school heeft een systeem van 

berekening dat gebruikt kan worden als leidraad. Deze informatie ontvangen ouders via het systeem 

WIS dat gebruikt wordt voor de verwerking van de ouderbijdrage. 

De inning van de ouderbijdragen is voor alle scholen centraal geregeld. De administratie, exploitatie 

en besteding wordt voor elke school apart bijgehouden. 

Jaarlijks ontvangen ouders voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de informatie over de 

ouderbijdrage, deze wordt jaarlijks opnieuw opgestart. Nieuwe ouders worden door de school na 

aanname geïnformeerd. Informatie over ouderbijdrage of vragen over de inning kunt u via 

ouderbijdrage@vsathena.nl stellen aan het secretariaat van Athena. 

 

Omgaan met persoonlijke gegevens binnen de Stichting Vrijescholen Athena 

Algemeen 

De stichting heeft een beleid dat is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

van mei 2018. In een school worden gegevens van leerlingen en medewerkers verzameld en 

bewaard. Lang niet alle gegevens zijn bedoeld om beschikbaar te zijn voor iedereen. Privacy is in dit 

informatietijdperk een groot goed. 

 

Omschrijving/Definities 

Persoonsgegevens: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.  

Persoonsregistratie:  Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking 

hebbende persoonsgegevens, die systematisch is aangelegd.  

Geregistreerde: De natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in een persoonsregistratie 

zijn opgenomen.  

Registratiehouder: Degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie 

Het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie: Het bekend maken of ter beschikking 

stellen van persoonsgegevens. 

Verstrekken van gegevens aan derden: Verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie aan 

een persoon of instantie buiten de organisatie conform de wettelijke eisen. 

 

Werking en doel van de registratie 
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Aan de orde is hoe onder gewone omstandigheden de registratie wordt verricht en hoe uit een 

oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden daarmee omgegaan 

wordt. 

De persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van persoonsgegevens, het bieden van 

individuele informatie en het verstrekken van (collectieve) informatie over de geregistreerde ten 

behoeve van het goed functioneren van de leerling of de medewerker in de school. 

 

Categorieën 

De persoonsregistratie van de stichting en de scholen ervan bevat gegevens over de volgende 

categorieën van personen: leerlingen (daarin mogelijk opgenomen gegevens over 

ouders/verzorgers/voogden) en medewerkers. 

In deze bijlage is alleen sprake van de persoonsregistratie van leerlingen. 

 

Soorten van gegevens: 

De persoonsregistratie van leerlingen -die op de scholen van de Stichting Vrijescholen Athena 

gebruikt wordt- bestaat uit dossiers en kan de volgende gegevens bevatten: 

A. De voor een goede administratie noodzakelijke gegevens (o.a. wettelijke eisen) 

B. De getuigschriften en eventueel rapportstaten 

C. Aantekeningen en/of verslagen van gesprekken met: 

         -ouders 

         -schoolbegeleider 

         -schoolarts 

         -remedial teacher 

         -leerlingbesprekingen 

D. Uitslagen van toetsen: 

         -reguliere toetsen uit het leerlingvolgsysteem 

         -individueel afgenomen toetsen 

         -toetsen afgenomen door derden 

E. Handelingsplannen 

F. Observatieverslagen 

G. Onderwijskundige rapporten 

 

Het beheer van de gegevens 

Het beheer van de persoonsregistratie van leerlingen vindt plaats op de school. 

1. De directeur draagt in de school zorg voor de nodige voorzieningen van technische en 

organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de 

gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

2. Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennis nemen van geregistreerde 

persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening 

van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen. 

 

Toegang tot de gegevens 

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben: 

De bestuurder, de directeur, de remedial teacher/intern begeleider, de leerkrachten mits de 

raadpleging noodzakelijk is uit zuiver beroepsmatig oogpunt. 

Ouders kunnen de gegevens van hun eigen kind(eren) op school inzien. 

 

Doorgeven van gegevens 

Het doorgeven van gegevens aan derden geschiedt alleen na toestemming van de ouder/verzorger 

van de leerling. 

 

Informatie en inzage 

Betrokkenen hebben, na schriftelijk verzoek hierom, het recht binnen een maand na dat verzoek de 

geregistreerde gegevens van hun kind, c.q. hun eigen gegevens die in de registratie zijn 

opgenomen, in te zien in aanwezigheid van een daartoe bevoegde functionaris. 

 

Verwijderen van gegevens 

1. Indien een leerling tussentijds de school verlaat worden de geregistreerde gegevens na 

toestemming van betrokkenen overgedragen aan de nieuwe school. 

2. In alle overige gevallen worden de gegevens na het verstrijken van de wettelijk vastgestelde 

termijn (5 jaar) vernietigd. 

3. Ouders/verzorgers hebben het recht de niet –wettelijk- noodzakelijke documenten direct te laten 

vernietigen. 
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Beroepsprocedure 

Indien betrokkenen menen dat dit reglement onjuist wordt toegepast respectievelijk dat aan hun 

verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering ten onrechte geen gehoor is gegeven, kunnen 

zij daartegen bezwaar maken bij het College van Bestuur van de stichting Vrijescholen Athena. 

 

Onvoorzien 

In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet beslist de bestuurder na overleg met de 

schooldirecteur. 

 

Overige bepalingen 

Elke school heeft lijsten van namen, adressen, geboortedata en namen van ouders/verzorgers van 

de leerlingen, die voor algemeen gebruik beschikbaar zijn. Bij aanname van leerling vraagt de 

school of de ouder bezwaar heeft dat deze gegevens van hun kind opgenomen en verspreid worden. 

Wanneer geen schriftelijk bezwaar aan de directeur wordt verstrekt, worden de gegevens 

opgenomen in de lijsten. 

Foto’s en dergelijke voor PR doeleinden; hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd aan 

ouders/verzorgers. 
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Vakantierooster en studiedagen 

Vakantierooster 2021-2022 

Start schooljaar            ma 23 augustus 

Herfstvakantie              18-22 oktober 

Kerstvakantie                vr 24 – 7 januari (dus de dag voor Kerst vrij) 

Voorjaarsvakantie        21 – 25 februari 

Paasweekend                vr 15 – ma 18 april 

Koningsdag                    wo 27 april 

Meivakantie                   2-12 mei 

Hemelvaartweekend    wo 25 t/m vr 27 mei 

Pinkstermaandag          ma   6 juni 

Zomervakantie              18 juli – 26 augustus 

Studiedagen: 

Woensdag 1 sept 2021  

Maandag 25 okt 2021  

donderdag 25 nov 2021, alleen de middag, kinderen vrij om 12.45u  

donderdag 23 dec: kinderen om 12.45u uit 

vrijdag 25 mrt 2022  

donderdag 14 april 2022, alleen de middag, kinderen vrij om 12.45u  

donderdag 14 juli: kinderen om 12.45u uit 

Vrijdag 15 juli: laatste schooldag van 9.30 tot 12.00u 


