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Zoals een boom, wortelend in de aarde, zich richt tot het licht 

En zo hemel en aarde in zichzelf samenbrengt, 

Moge zo het opgroeiende kind 

Krachtig en bewust in deze wereld komen te staan, 

Opdat de harmonie van de ziel 

In hoofd, hart en daden 

Zichtbaar wordt. 

 

Laat ons samenwerken uit liefde 

En de kinderen hierin voorgaan. 

 

Wij weten ons verbonden met dat wat hemel en aarde draagt. 



Voorwoord  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Voor u ligt de schoolgids van  

Vrije School de Stroeten te Emmen 

 

De vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder 

onderwijs, maar is openbaar in die zin, dat de school 

openstaat voor alle leerlingen. Wij maken, waar mo-

gelijk, gebruik van de grondwettelijke vrijheid van 

onderwijs. `Vrij` betekent niet dat leerlingen mogen 

doen wat ze willen, maar dat wij ons onderwijs op 

onze eigen wijze inrichten, waarbij uiteraard aan de 

wettelijke verplichtingen wordt voldaan. 

 

Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die 

het wereldbeeld van het kind vormen. Belangrijke 

uitgangspunten die daarbij doorklinken zijn: mensen 

verdienen waardering en mensen zijn geboren om in 

vrijheid te leven. 

 

De gids is in eerste instantie bedoeld voor de ouders 

van kinderen van de Stroeten en voor belangstellen-

de ouders. Mocht u na het lezen van de gids vragen, 

opmerkingen en/of suggesties hebben, dan horen 

we dat graag van u. 

 

Mede namens het team, 

 

Harry Drenthe, 

Directeur Vrije School de Stroeten 
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Rudolf Steiner, inspirator van het vrijeschoolonderwijs. 
Inspirator van het vrijeschoolonderwijs is Rudolf Steiner. Het onderwijs op de vrije-

scholen is gebaseerd op zijn antroposofische opvattingen. Steiner kreeg in 1919 de 

leiding over een school in Stuttgart. Naar dat voorbeeld werd in 1923 de eerste vrije-

school in Nederland geopend: dat was in Den Haag.  

Deze school werd de bakermat van de vrijeschoolbeweging in Nederland. 

 

In Nederland zijn nu ongeveer 90 vrijescholen, die op pedagogisch terrein een een-

heid vormen en sinds 1980 officieel als aparte richting binnen het onderwijssysteem 

worden erkend. Aan de vrijeschoolpedagogie liggen inzichten omtrent mens en wereld 

ten grondslag, die door Rudolf Steiner zijn ontwikkeld. Uitgaande van dit mens– en 

wereldbeeld, wordt in de vrijeschool gestreefd naar onderwijs, dat ontplooiing van de 

individuele leerling mogelijk maakt.  

Het vrijeschoolonderwijs wil aanzet geven tot harmonische ontwikkeling, die voort-

duurt, ook nadat de schooltijd is afgelopen. Het wil denken, voelen en willen in gelijke 

mate helpen ontplooien. D.m.v. taal, rekenen, kunstzinnig– en bewegingsonderwijs, 

zowel klassikaal (groepsvorming) als individueel (niveaugroepjes) wordt dit nage-

streefd.  

Het leerplan omvat 12 leerjaren: de onderbouw (klas 1 t/m 6) en de bovenbouw (klas 7 

t/m 12). Hieraan vooraf gaan twee kleuterklassen. 
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In le id ing  
Deze schoolgids geeft u een overzicht van het on-

derwijs op Vrije School de Stroeten. Deze schoolgids 

biedt aan ouders en andere geïnteresseerden een 

greep aan informatie over het onderwijs binnen onze 

school. Onderwijs vanuit de visie van het vrijeschool-

onderwijs. En dat dragen we graag uit! 

 

In het eerste deel van de gids worden specifieke za-

ken beschreven die gelden voor onze school.  

 

In het tweede deel van de gids zijn algemene bepa-

lingen/regelingen  opgenomen die door de Stichting 

Vrijescholen Athena worden geregeld, zoals hoogte 

en innen van de ouderbijdrage, klachtenregeling, 

sponseringbeleid, verlofregeling en dergelijke.  

 

Ouders spelen een belangrijke rol in de school. Zo is 

de school opgericht door ouders die vrijeschoolon-

derwijs voor hun kinderen wilden. De school zou ook 

nu nog onmogelijk kunnen bestaan zonder hun inzet. 

 

De naam De Stroeten 

In 2012 is de school verhuisd naar de Stroetweg. 

Voorheen zat de school aan de Prinsenlaan in Em-

men. 2 april 2012 was de eerste schooldag in ons 

nieuwe gebouw. Inmiddels was ook de naam van de 

school veranderd in De Stroeten, genoemd naar de 

Stroetweg. Een stroet is een oud Drents woord voor 

een komvormig landschapselement in een heide-

veld; een stroet vormt een natuurlijk bassin, vanwaar 

het water weer wegstroomt naar lagere gedeeltes. 

Vaak vormt een stroet het begin van een beekje. 

 

Zoals het water vanuit de stroet het land voorziet, zo 

stromen ook onze leerlingen al 37 jaar lang uit met 

de opgedane bagage, om in de wereld iets moois 

neer te zetten.  

 

 

 

 

Hoe werken wi j  aan kwal i te i t?  
Als school werken wij voortdurend aan onze kwali-

teit. Dat doen wij tijdens onze teamvergaderingen, 

tijdens studiedagen en ook door het volgen van indi-

viduele scholing/cursussen. De onderwerpen waar 

wij aan werken staan beschreven in het schoolplan 

dat elke vier jaar geschreven moet worden en in het 

jaarplan. 

 

Leerkrachten gaan zich dit jaar, naast de teamscho-

ling, ook persoonlijk scholen op verschillende gebie-

den. Er worden door Stichting Vrijescholen Athena 

scholingstrajecten aangeboden op het gebied van 

lezen, rekenen en kleuteronderwijs. Onze school is 

bij al deze trajecten vertegenwoordigd. Terugkoppe-

ling naar het team vindt plaats tijdens de vergade-

ring, zodat het hele team profiteert van de scholings-

trajecten. Er zijn leerkrachten die de Zutphense Zo-

mercursus volgen (pedagogische scholing vrijescho-

len) en/of die (na) scholing volgen.  

 

Het k ind voorop  
Het vrijeschoolonderwijs geeft aan elke school ruim-

te voor een eigen invulling. Die ruimte biedt mogelijk-

heden om het onderwijs in te richten aangepast aan 

de eigen situatie. Vrije School de Stroeten is één van 

de ruim 90 vrijescholen in Nederland. Wat hebben al 

deze scholen gemeen? Allereerst het predicaat “vrij”.  

Hetgeen betrekking heeft op twee dingen:  

 Het doel kinderen op te voeden tot vrijheid. 

 Het streven naar “vrijheid van onderwijs”. 

Dit vraagt enige toelichting. Over “opvoeden tot vrij-

heid” valt veel te zeggen. Het betekent niet, dat  kin-

deren 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 ver-

antwoording 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 gehe-

le vrijeschoolonderwijs heen. Zij zijn ook op latere 

leeftijd vaak nog actueel, maar in de schoolperiode  

moet het kind een voorlopig antwoord op deze vra-

gen vinden. Pas dan kan het als jong volwassene 

stevig met beide benen op de grond staan. Grenzen 

aangeven door de leerkracht is daarbij onmisken-

baar 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 om hun 

ontwikkelingsmogelijkheden te stimuleren.  

 

Klassen/groepen  
Wie onze school binnenloopt ziet, net als op een 

‘gewone’ basisschool, klaslokalen met een groep 

kinderen en een medewerker. Een verschil is dat we 

op de Stroeten niet spreken van een ‘jaargroep’, 

maar van klassen. 

Momenteel hebben we één kleuterklas en drie com-

binatieklassen: klas 1-2, klas 3-4 en klas 5-6 

 

Kleuters  

 In de kleuterpedagogie vormen nabootsing en ritme 

belangrijke pijlers. Er is nog geen sprake van een 

kritisch tegenover de omgeving staan, zoals op late-

re leeftijd. Onbevangen de wereld tegemoet treden is 

de grondhouding van het jonge kind. Vanuit de voor-

geboortelijke wereld neemt het kind de gave van de 

nabootsing mee, in een vanzelfsprekend vertrouwen 

dat het hier een wereld zal aantreffen die goed is. 

Aan de opvoeder de opgave dat waar te maken. 

 

Herhaling en ritme geven niet alleen structuur aan 

het leven, maar bieden ook houvast en geven zeker-

heid en vormen een belangrijke bijdrage aan een 

veilige leefomgeving. Door de handelingen ritmisch 

te laten terugkeren, ontwikkelt zich ook een tijdbele-

ven bij het jonge kind. In de kleuterklas gebeurt dat 

door de dagelijkse en wekelijkse activiteiten steeds 

op vaste tijden te laten plaatsvinden. Door de inten-

sieve aandacht voor de jaarfeesten ontwikkelt het 

ook een gevoel voor het jaarritme. 
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In de kleuterklas besteden de leerkrachten extra tijd 

aan het specifieke dat de oudere kleuter vraagt: ont-

luikende geletterdheid en gecijferdheid, evenals aan 

het taakgericht werken en gerichter oefenen van de 

fijne en grove motoriek. Denk hierbij aan: 

 touwtjespringen, balspelen, hinkspelletjes etc.; 

 oefenen van de concentratie d.m.v. kleine oe-

feningen en taakjes ter ondersteuning van het 

voorbereidend taalonderwijs, bijvoorbeeld 

klank– en rijmspelletjes; 

 spelen waarbij tellen en getallen belangrijk 

zijn; bijvoorbeeld winkeltje spelen, bakken 

(wegen) e.d.;  

 werken met ontwikkelingsmateriaal. 

 

Schoolbe le id  leerr i jphe id  
Op school hanteren we criteria voor leerrijpheid. Op 

een speciale ouderavond over leerrijpheid krijgen 

ouders informatie over leerrijpheid  en kunnen ze 

vragen stellen hierover. Op school is een leerrijp-

heidsprotocol aanwezig, dat ouders kunnen inzien. 

 

Leerrijpheid is geen vaststaand en objectief gege-

ven, maar een grote hoeveel factoren die samen 

maken dat een kind de indruk geeft toe te zijn aan 

de volgende ontwikkelingsstap. Een kind dat leerrijp 

is, heeft voldoende innerlijk “ruimte” om de overstap 

te kunnen maken van het meer impliciete leren 

(leren door te doen) naar het meer expliciete leren 

(actief leren). 

Een leerrijp kind laat o.a. zien dat: 

 het zijn/haar lichaam beheerst (grove en fijne 

motoriek) en dat doelgericht kan inzetten; 

 het hem/haar lukt om een bepaalde tijd de 

aandacht bij een (opgedragen) activiteit te 

houden: concentratie; 

 het op denkniveau  de scheiding tussen Ik en 

de wereld mogelijk wordt: abstractie; 

 het vanuit zelfstandigheid kan samenwerken 

en daarin doelgericht kan zijn: sociaal-

emotioneel.  

 

Door middel van het bijhouden van het kleutervolg-

systeem volgen wij de kleuters in hun ontwikkeling 

en wordt onder andere gekeken of een kleuter leer-

rijp is en de stap kan maken naar de eerste klas.  

In het kleutervolgsysteem worden vier ontwikkelings-

gebieden bekeken: 

 gevoelsontwikkeling; 

 motorische ontwikkeling; 

 taalontwikkeling; 

 rekenvoorwaarden.  

 

Bij kinderen waarbij de leerkracht twijfelt over de 

leerrijpheid, wordt een leerrijpheidsonderzoek uitge-

voerd. De uitslag van dit onderzoek wordt met de 

ouders besproken. De directie van de school neemt 

uiteindelijk het besluit of een kind wel of niet naar 

klas 1 gaat. 

 

Onderbouw:  k las  1 t /m 6  
Leerp lan k las  1  t /m  6  

Kenmerkend voor het leerplan is dat het afgestemd 

is op de ontwikkelingsfasen van de leerlingen. Iedere 

klas bevat daarom leerlingen van ongeveer dezelfde 

leeftijd. De vrijeschool gaat ervan uit, dat de uiterlijke 

en innerlijke groeiprocessen geschieden volgens een 

voorspelbaar ritme en samengaan met een specifie-

ke belangstelling bij de leerlingen. In samenhang 

met deze per jaar veranderende interesses en groei-

processen, wordt het onderwijs gegeven.  

 

Ver te ls tof  

De rode draad door de diverse vakken heen is de 

vertelstof. Deze is voor iedere klas anders. Het sluit 

aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich 

bevinden. De vertelstof voor de verschillende klas-

sen is:  

 Klas 1: sprookjes 

 Klas 2: fabels en heiligenlegenden 

 Klas 3: Oude Testament 

 Klas 4: Germaanse/Noordse mythologie    

           (Edda) 

 Klas 5: Griekse mythologie en oude culturen 

 Klas 6: Romeinen en Middeleeuwen 

Een jaarthema doortrekt gedurende een schooljaar 

de hele leerstof van een klas, waardoor verschillen-

de vakken een onderlinge samenhang krijgen. 

 

Per iodeonderwi js  

Gedurende enkele weken achter elkaar wordt ander-

half uur aan het begin van de dag besteed aan één 

bepaald vak. Dit maakt het mogelijk om diep op de 

stof in te gaan. Iedere dag kan met het vak verder 

worden gegaan, terwijl de lesstof van de vorige dag 

kan bezinken. Nadat de periode van een aantal we-

ken voorbij is, duurt het vaak een tijd voordat een 

vak weer terugkeert. Daardoor is er gelegenheid dat 

wat geleerd en gedaan is te laten rijpen en schijn-

baar te vergeten. Als de leerstof door de leerlingen 

met enthousiasme is opgenomen blijkt later dat de 

kennis van de vorige periode is omgewerkt tot inzicht 

en vaardigheid. 

 

In de loop van de onderbouw worden de volgende 

vakgebieden als periodeonderwijs  gegeven: 

 Rekenen 

 Taal 

 Heemkunde 

 Aardrijkskunde 

 Dierkunde 

 Plantkunde 

 Geschiedenis 

 Meetkunde 

 Natuurkunde 

 Mineralogie 

 Menskunde 

 

Oefenuren  

Oefenuren zijn bedoeld om vaardigheden meer sys-

tematisch in te oefenen. Het gaat hierbij om vaardig-

heden op bijvoorbeeld het gebied van lezen, spellen, 

rekenen en topografie.  
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Vak lessen  

Vaklessen worden gegeven door de eigen klassen-

leerkracht of door leerkrachten van andere klassen. 

Dit zijn:  

 Moderne talen (Engels; spelenderwijs vanaf 

klas 1)  

 ICT, computeronderwijs, alleen in de hoogste 

klassen 

 Toneel 

 Handwerken 

 Houtbewerken 

 Tuinbouw, o.a. eigen tuintje in klas 5 

 Muziek, alle kinderen leren blokfluiten 

 Vormtekenen 

Schilderen

Gymnastiek

Een aantal jaar geleden is de methodiek van José 

Schraven schoolbreed ingevoerd  

De aanpak van deze methodiek sluit aan bij het vrije-

schoolonderwijs door onder meer de volgende uit-

gangspunten: 

 leerkrachten ontwerpen hun onderwijs zelf; 

 kinderen krijgen de basisprincipes van het 

aanvankelijk lezen en schrijven klassikaal aan-

geboden; 

 er wordt gebruik gemaakt van een zo veelzij-

dig mogelijke aanpak, motorisch, visueel en 

auditief. 

 

Tijdens de ouderavond zal de leerkracht uitleg geven 

over de methodiek.  

 

 

 

 

 

 

Vormtekenen  

Vormtekenen heeft te maken met beweging. Bij het 

vormtekenen gaat het erom in verstilde vorm innerlijk 

mee te bewegen. Onze hele wereld zit vol ritmische  

en meetkundige vormen. Elke vorm heeft een uitwer-

king op ons. Het vormtekenen begint in de eerste 

klas met de oerelementen, de rechte en gebogen 

lijn, als basis voor het schrijfonderwijs. Later ontwik-

kelt het zich via het spiegelen van vormen naar het 

exacte tekenen dat de basis is voor meetkunde. 

 

Schi lderen  

Er wordt met aquarelverf op nat papier geschilderd. 

Hierdoor kunnen de kleuren zich gemakkelijk bewe-

gen en wordt het schilderen een levendig proces. In 

de lagere klassen wordt nog puur vanuit de kleur 

geschilderd. Beelden uit de verhalen vormen de in-

spiratie voor kleur en kleurbeweging. Vanaf de twee-

de helft klas drie, wanneer de blik van de kinderen 

meer naar buiten gericht is, komt die zichtbare we-

reld in het schilderwerk tevoorschijn. In de zesde 

klas is licht-duister een belangrijk thema. Er wordt 

met sterkere contrasten gewerkt en ook andere tech-

nieken worden toegepast.  

 

Handwerken  

Het handwerken vraagt om vaardige vingers; het 

oefent de fijne motoriek, waarvan bekend is dat die 

van invloed is op alle leerprocessen en in het bijzon-

der het rekenen. Daarnaast bevordert het praktisch 

inzicht en doorzettingsvermogen. En het zelf maken 

van iets geeft een gevoel van vreugde. Voor de ver-

schillende leeftijden staan verschillende thema’s en 

technieken centraal.  

 

Handenarbeid  

In de eerste drie jaar van de onderbouw is handenar-

beid nog een geïntegreerd deel van het overige on-

derwijs. Diverse knutseltechnieken komen aan bod. 

Er wordt ook geboetseerd, aanvankelijk met bijen-

was, later met klei. In de vierde wordt daarnaast be-

gonnen met houtbewerking: het houtsnijden staat 

centraal. In de zesde klas worden er houten voor-

werpen gegutst. Het belangrijke van het houtbewer-

ken is het proces van grof naar fijn werken.  

 

Computeronderwi js  

De school beschikt  over computers, die verbonden 

zijn met de server. De kinderen leren in de hoogste 

klassen omgaan met de computer. Ze gebruiken de 

computer voor het opzoeken van informatie, het ma-

ken van een werkstuk en/of een PowerPoint presen-

tatie.  

 

Blok f lu i ten  

Vanaf klas 1 leren de kinderen blokfluit spelen.  

Op dit moment heeft niet elke leerling een eigen 

blokfluit. Om schoolbreed blokfluitles te kunnen ge-

ven is het wenslijk dat elk kind over een eigen blok-

fluit beschikt. We hebben voor schooljaar 2017-2018 

(cultuur)subsidie aangevraagd met als doel dat elk 

kind vanaf klas 1 zijn/haar eigen blokfluit gaat ma-

ken. Via het weekbericht houden we u op de hoogte 

over de ontwikkelingen hierover. 
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Beoordeling en ontwikkeling 
 

Getu igschr i f ten  

Bij de beoordeling van de leerlingen wordt gestreefd 

naar het geven van een meer omvattend beeld dan 

bij een rapportcijfer het geval is. Aan het einde van 

het schooljaar wordt aan de kinderen (ouders) een 

door de leerkracht geschreven getuigschrift uitge-

reikt, waarin een samenvattend beeld wordt gegeven 

van het kind en zijn ontwikkeling. Onderdeel van het 

getuigschrift is de spreuk. Elk kind krijgt een per-

soonlijk spreuk uitgereikt. Het is de bedoeling dat de 

kinderen de spreuk uit het hoofd leren en wekelijks, 

bij voorkeur op hun geboortedag, opzeggen in de 

klas.  

Toetsen en tes ten  

Een objectieve meting van leereffecten is een vraag 

van deze tijd. De toetsen worden gebruikt als objec-

tief instrument om naast de eigen beoordeling te leg-

gen en om te kijken of er misschien hiaten in ons 

onderwijs zijn. Na de toetsen worden de toets uitsla-

gen daarom geanalyseerd en besproken tijdens een 

vergadering. Zo nodig wordt het onderwijs daarna 

aangepast. 

 

De kwaliteit van een school wil men kunnen aflezen 

aan de resultaten. Wij toetsen ook: proefwerken, 

periodeschriften, schriftelijke overhoringen. Bij kleu-

ters gebruiken wij het Kleuter Volg Systeem (KVS) 

van de Schoolbegeleidingsdienst voor Vrijescholen. 

Dit is geen toets, maar een invullijst die gebruikt 

wordt om de ontwikkeling van de kleuter te volgen. 

 

In de onderbouw (klas 1 t/m 6) zijn er toetsen op ge-

bied van rekenen, (technisch en begrijpend) lezen en 

spelling. Verder gebruiken we schoolbreed een 

signaleringsinstrument voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling (Zien). 

 

Het kan voor komen dat er meer onderzoek nodig is 

om de specifieke vragen over een kind helder te krij-

gen. Op dat moment kan er een onderzoek aange-

vraagd worden bij een externe instantie. Als de 

school een onderzoek aanvraagt, dan zal de uit-

komst van dit onderzoek altijd met u besproken wor-

den. 

In klas 6 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. De uit-

slag van de IEP-toets is een second opinion naast 

het advies van de leerkracht. Tevens kunnen wij aan 

de uitslag van de toets zien of wij ons onderwijs in 

bepaalde vakken nog moeten bijstellen. 

 

Leer l ing doss ier  

Om de individuele ontwikkeling van elk kind tussen 

de getuigschriften door vast te leggen, gebruiken we  

het digitale leerlingvolgsysteem van ParnasSys. In 

ParnasSys komen de toetsgegevens, handelings-

plannen, gespreksverslagen en getuigschriften te 

staan.  

Gegevens in het leerlingdossier zijn vertrouwelijk. 

Over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens 

kunt u lezen in het algemeen bovenschools  deel dat 

achter in de schoolgids is opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uits t roomgegevens  k las 6  

Aan het einde van schooljaar 2016-2017 zijn 12 leer-

lingen uitgestroomd naar het voorgezet onderwijs: 

3 leerling VMBO BK 

3 leerlingen VMBO TL/HAVO, 

3 leerlingen HAVO/VWO 

3 leerlingen VWO 

 

Het afgelopen jaar heeft 71 % van onze leerlingen, 

mede op basis van een door de inspectie goedge-

keurde toets (IEP eindtoets), een HAVO of VWO 

advies gekregen. Dit aantal zit boven het landelijk 

gemiddelde dat tussen de 45 en 50% ligt. 

 

De gemiddelde IEP score van klas 6 was afgelopen 

jaar 87,5. Het landelijk gemiddelde was 78,3  
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  ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 

Eigen leerlijn 1       

VMBO B/K   3   3 

VMBO TL/HAVO 4 1   3 

HAVO/VWO 4 1 2 3 

VWO 1 1   3 



Aanmelden van leer l ingen  
Schoolkeuze is vaak niet eenvoudig. Daarom staat 

de school open voor ouders die informatie willen 

over ons onderwijs.  

 

Rondleiding 

Als u zich wilt oriënteren en de sfeer op school wilt 

proeven, kunt u een afspraak maken voor een rond-

leiding onder schooltijd. Tijdens die rondleiding krijgt 

u informatie over de school. 

 

Oriënterend gesprek 

Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de achter-

gronden en doelstellingen van onze school. U wordt 

op de hoogte gesteld van afspraken, regels, ge-

woontes en gebruiken van onze school. U kunt uw 

vragen stellen over het onderwijs op school en de 

dagelijkse gang van zaken.  

 

Rondleiding en oriënterend gesprek kunnen ook  

samenvallen.  

 

Leerling van een andere school (zij-instroom) 

Wanneer een leerling afkomstig is van een andere 

school, dan wordt er altijd voor inschrijving contact  

opgenomen met de school van herkomst. Als een 

kind een zorgdossier heeft, dan wordt de intern be-

geleider betrokken bij de aannameprocedure. Als we 

de zorg die uw kind nodig heeft niet kunnen bieden, 

dan kan dat een reden zijn om uw kind door of terug 

te verwijzen. Onderdeel van de procedure is dat wij 

kinderen een week uitnodigen bij ons op school. Aan 

het eind van deze week kunt u als ouder besluiten 

om uw kind(eren) niet bij ons in te schrijven. In een 

enkel geval besluiten wij om een kind niet aan te 

nemen. Reden kan zijn dat tijdens de wenweek is 

geconstateerd dat er geen aansluiting is bij de kin-

deren van de klas, er zorg is w.b. gedrag en/of er op 

cognitief gebied zorg is, dusdanig dat wij hieraan 

geen invulling kunnen geven. Als bij de aanmelding 

blijkt dat er een onderzoek loopt op de school van 

herkomst wachten wij de uitkomst van dit onderzoek 

af voordat we een kind plaatsen. De reden hiervan is 

dat we aan de hand van de uitkomst van het onder-

zoek willen kijken of wij invulling kunnen geven w.b. 

de leervraag. 

 

Plaatsing kleuters 

Ouders van nieuwe kleuters kunnen desgewenst een 

kennismakingsafspraak maken. Tijdens de kennis-

making leggen we uit wat het vrijeschoolonderwijs op 

onze school inhoudt en geven we informatie mee. 

Besluit u aansluitend om uw kind naar onze school 

te laten gaan, dan kunt u met de kleuterleerkracht 

een afspraak maken voor een vervolggesprek. Be-

sproken wordt o.a. het moment van instroom en 

eventuele dagen waarop uw kind komt wennen. 

Inschrijving is pas definitief als beide ouders het in-

schrijfformulier hebben ingevuld en ondertekend 

hebben ingeleverd. U krijgt een bevestiging van de 

administratie. 

 

Onderdeel van de aanmelding is het invullen van 

een vragenlijst met betrekking tot de ontwikkeling 

van het kind. Dit formulier is per 1 augustus 2014 

wettelijk verplicht gesteld in het kader van de wet 

Passend Onderwijs.  

 

Reiskostenvergoeding  

In individuele situaties is het mogelijk om bij de ge-

meente een tegemoetkoming in de reiskosten van 

uw kind(eren) aan te vragen. Deze vergoeding is 

afhankelijk van diverse criteria en verschilt per ge-

meente. 

 

De zorg voor  de leer l ingen  
 

In terne bege le id ing ( IB)  

Op school is een intern begeleider aanwezig. De 

intern begeleider organiseert de leerlingenzorg, on-

derhoudt daartoe externe contacten v.w.b. de leerlin-

genzorg (bv. schoolbegeleidingsdienst, netwerk in-

tern begeleiders), regelt procedures en is verant-

woordelijk voor de uitvoering van de leerlingenzorg 

door de remedial teacher en de leerkrachten. Verder 

draagt de intern begeleider verantwoording voor de 

vorming van het leerlingdossier en regelt zij de leer-

lingbespreking. De intern begeleider houdt zich op 

de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met betrekking 

tot het zorgbeleid en het te geven onderwijs. 

 

Remedia l  teacher  (RT)  

De remedial teacher heeft de volgende taken:  

 Verder onderzoek naar leerproblemen bij de 

leerling. 

 (Tijdelijk) extra hulp geven aan de leerling 

n.a.v. het constateren van uitval bij een be-

paald vak. De hulp die wordt geboden wordt 

vastgelegd in een handelingsplan en wordt 

uitgevoerd door de RT-er en door de leer-

kracht in de klas. Ouders moeten toestemming 

geven voor deze hulp. 

 Ondersteuning leerkrachten in de klas en bij 

begeleiding zorgleerlingen. 

 

Leer l ingbesprek ing  

Een aantal malen per jaar worden er leerling bespre-

kingen georganiseerd door de intern begeleider. 

Leerlingen kunnen door alle partijen ingebracht wor-

den. Tijdens de bespreking wordt bepaald of de leer-

ling extra zorg zal krijgen. Er wordt door de leer-

kracht en RT-er een handelingsplan opgesteld. De 

extra zorg wordt verleend als de ouders daar toe-

stemming voor gegeven hebben, d.m.v. een hand- 

tekening.  
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Pedagogische vergader ing  

Leerkrachten kunnen een leerling inbrengen in de 

pedagogische vergadering. Aan de hand van een 

hulpvraag wordt met alle collega’s gekeken hoe de 

leerling of leerkracht geholpen kan worden. Als de 

leerkracht het voornemen heeft om een leerling in te 

brengen in de pedagogische vergadering, worden de 

ouders hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Passend Onderwi js  

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs 

stelt kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen en 

daagt hen uit om steeds een stap verder te zet-

ten. Met passend onderwijs wordt de verantwoorde-

lijkheid voor onderwijsondersteuning neergelegd bij 

de schoolbesturen. Schoolbesturen hebben zorg-

plicht en werken samen in het samenwerkingsver-

band Passend Primair Onderwijs. Door de verant-

woordelijkheid dicht bij de scholen te leggen kan be-

ter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag 

van kinderen. Goede ondersteuning in de reguliere 

scholen kan voorkomen dat kinderen aangewe-

zen zijn op het speciaal onderwijs. Voor kinderen die 

dat echt nodig hebben blijven hoogwaardige speciale 

scholen bestaan.  

Vrije School de Stroeten maakt onderdeel van Sa-

menwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203. 

Op de website: www.po2203.nl kunt u informatie 

vinden over het samenwerkingsverband. 

 

Dys lex ie  en zorgverzeker ing  

Vanaf 1 januari 2009 is de behandeling van ernstige 

dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering 

opgenomen. Vanaf 2013 geldt de regeling voor alle 

kinderen van het basisonderwijs die 7 jaar of ouder 

zijn.  

Ook het diagnostisch onderzoek kan worden ver-

goed. Voorwaarde hiervoor is dat de school een in-

tensief voortraject heeft gevolgd waarin deskundige 

hulp is gegeven aan het kind, en daarnaast intensief  

is geoefend. 

Wanneer ondanks deze extra zorg een ernstige ach-

terstand blijft bestaan kan de leerling in aanmerking 

komen voor vergoeding van een psychodiagnostisch 

onderzoek naar dyslexie. Blijkt dat er sprake is van 

ernstige enkelvoudige dyslexie, dan wordt ook de 

behandeling vergoed. 

U kunt bij de intern begeleider hierover meer infor-

matie vragen. 

 

In terne ver t rouwenspersoon  

Onze school heeft een interne vertrouwenspersoon, 

Sonja Buschman . Bij haar kunnen leerlingen en ou-

ders (en medewerkers) terecht met klachten en/of  

zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat 

niet direct met leerkrachten of directie willen doen. In 

de hal, naast de deur naar de keuken hangt een 

“brievenbus”. Kinderen en ouders kunnen hier schrif-

telijk hun vraag in deponeren. Mailen kan ook:  

internevertrouwenspersoon@vbsdestroeten.nl 

 

Jeugdzorg (JGZ)  

Jeugdzorg (JGZ) op de basisschool, onderdeel van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de 

sector JGZ van de GGD Drenthe, afdeling Emmen. 

 

In de kleuterklas en klas 5 wordt uw dochter/zoon 

schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de 

screening volgens een standaard procedure. Bij de-

ze uitnodiging ontvangt u verdere informatie en een 

vragenlijst. Blijkt uit de screening dat uw kind extra 

zorg nodig heeft, of heeft u aangegeven vragen te 

hebben, dan wordt u uitgenodigd op een spreekuur 

bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige.  

Ook een leerkracht of de intern begeleider kan een 

kind, in overleg met de ouders, aanmelden voor het 

spreekuur. Het spreekuur is op school of bij u in de 

buurt. 

 

Logoped ie  

Alle kinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden worden 

gescreend op spraak, taal, gehoor, stem, mondge-

drag (bijv. open mondgedrag of foutieve slik) of vloei-

endheid in het spreken. Als er problemen zijn op één 

van deze gebieden, kan een kind voor dat onderdeel 

nader worden onderzocht. Na afloop van de scree-

ning ontvangen ouders hiervan schriftelijk, via mail of 

telefonisch bericht. Ruim voordat een kind wordt ge-

screend ontvangen de ouders een brief en een vra-

genlijst. Deze vragenlijst moet ingeleverd worden bij 

de leerkracht. 

Onderzoek 

Bij twijfel of vermoedens over problemen met een 

van de bovengenoemde onderwerpen kunnen ook 

oudere of jongere leerlingen worden onderzocht. 

Deze kunnen zowel door ouders als door leerkrach-

ten worden aangemeld. Ouders verlenen vooraf toe-

stemming en ontvangen altijd bericht na afloop van 

het onderzoek 

Begeleiding: 

Na overleg met de betrokkenen, kan de leerling ver-

wezen worden naar een vrijgevestigde logopedist 

voor begeleiding. 

 

Informeren van ouders  
Ouderavond  
Op een ouderavond, waarop alle ouders van een 

klas zijn uitgenodigd, spreekt de leerkracht over de 

achtergronden en de pedagogiek van de school. In 

de onderbouw wordt verteld over de lesstof i.v.m. de 

ontwikkeling van de kinderen. Ook allerlei zaken die 

de klas en de school aangaan komen ter sprake. 

Ouders kunnen vragen stellen en er kan werk van 

uw kind bekeken worden.  

 

Oudergesprekken  

Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd 

om met de leerkracht de vorderingen en ontwikkeling 

van hun kind te bespreken. 

 

Afspraak  met  de leerk racht  

Als het nodig is kunt u tussendoor een afspraak ma-

ken met de leerkracht voor een gesprek over uw 

kind. Het kan ook zijn dat de leerkracht op eigen initi-

atief een afspraak met u maakt om bepaalde zaken 

met u te bespreken. 
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Algemene ouderavond  

Elk jaar wordt er een algemene ouderavond gehou-

den voor alle ouders.  

Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven 

over de school(ontwikkeling), de MR vertelt over 

haar werkzaamheden en vindt de financiële verant-

woording plaats voor wat betreft de besteding van de 

ouderbijdrage. Het tweede deel is een thematisch 

deel. 

 

Weekber icht  

Elke donderdag krijgen alle ouders via de mail het 

weekbericht toegestuurd. Hierin wordt de agenda 

voor de komende periode vermeld en wordt u op de 

hoogte gehouden van actualiteiten binnen de school. 

Het weekbericht is ook via de website te downloa-

den.  

 

Ouders in de school  
Op de Stroeten voelen kinderen, medewerkers en 

ouders zich thuis. Van ouders wordt een actieve be-

trokkenheid gevraagd. Betrokkenheid van ouders bij 

de school is kenmerkend voor het vrijeschoolonder-

wijs. Het gaat bij ons niet alleen om onderwijs, maar 

ook om de opvoeding. Daarbij hebben we elkaar 

hard nodig. Medewerkers staan open voor gesprek-

ken met ouders en waarderen de inbreng. Samen-

werking met ouders is essentieel als het gaat over 

het onderwijs, de begeleiding en de opvoeding van 

leerlingen. Ook door belangstelling voor en mede-

werking aan activiteiten is er voor ouders in de 

school een rol. Van hen wordt verwacht dat zij de 

uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs onder-

schrijven. Bij het oriënterend gesprek worden ouders 

al geïnformeerd over het belang van de betrokken-

heid bij de school. Er zijn werkgroepen waar ouders 

zitting in kunnen nemen.  

 

Medezeggenschap  

Op de Stroeten is er een actieve Medezeggen-

schapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie ouders 

en drie medewerkers. Zes maal per jaar heeft de MR 

overleg met de directie over tal van (bestuurlijke) 

zaken die binnen de school spelen. Afhankelijk van 

het onderwerp heeft de MR advies– of instemmings-

recht. Het ouderdeel vertegenwoordigt de ouders 

van de school. In het weekbericht doet de MR gere-

geld verslag van haar activiteiten. Door het houden 

van verkiezingen worden oudervertegenwoordigers 

formeel gekozen. De MR vergadering is openbaar. 

Zowel ouders als medewerkers mogen bij de verga-

dering aanwezig zijn. 

 

Schoonmaak  

Vanaf dit schooljaar willen we het schoonmaken van 

de lokalen op een andere manier gaan regelen. De 

lokalen worden bij toerbeurt door de ouders schoon-

gemaakt. Alle ouders krijgen drie keer per jaar een 

rooster waarop staat wanneer ze de komende perio-

de aan de beurt zijn om schoon te maken. Er zal, 

afhankelijk van het aantal gezinnen op school, onge-

veer een maal in de 2 maanden schoongemaakt 

moeten worden. Onderling ruilen behoort tot de mo-

gelijkheden. De klassenouders stellen het schoon-

maakrooster op. 

 

Klassenouders  

Aan het begin van het schooljaar zoekt iedere klas-

senleerkracht één of twee klassenouders. Deze klas-

senouders zijn ter ondersteuning van de leerkracht. 

Zij helpen op vraag van de leerkracht mee met de 

organisatie van jaarfeesten, schoolreisjes, schoon-

maak en andere activiteiten van de klas. Een aantal 

keer per jaar vergaderen de klassenouders met de 

directie. Doel hiervan is het uitwisselen van informa-

tie en het bespreken van praktische zaken. 

 

Jaar fees ten  

De jaarfeesten die we door het hele jaar heen vieren 

vormen de kralen van een prachtige ketting van het 

jaar. Ze geven een ritme aan het jaar waarmee we 

ons kunnen verbinden. Voor kinderen vormen jaar-

feesten zekerheden. Het vieren van een jaarfeest 

brengt ons dichter bij de natuur. Bij ieder jaarfeest 

horen ook de gebruiken die daarmee verband hou-

den. Ieder feest krijgt daarmee zijn eigen kleur. 

Daarnaast zorgt het vieren van een jaarfeest voor 

nieuwe impulsen voor het sociale verkeer tussen 

mensen. 

Vier grote jaarfeesten (Michaëlfeest, Sint Maarten, 

Pinksteren en Sint Jan) vieren we samen: ouders, 

kinderen en leraren. De andere feesten worden in de 

klas/school gevierd. 

Het Michaëlsfeest, het feest van Sint Maarten, het 

vieren van Advent, het Sinterklaasfeest, het Paradijs-

spel, het Kerstfeest, Driekoningen, Palmpasen, Pink-

steren en Sint Jan maken het jaar rond. Ter voorbe-

reiding van deze feesten wordt vaak een beroep ge-

daan op de medewerking van de ouders. 

Seizoentafe l  

Op de vrijeschool wordt veel aandacht besteed aan 

de wisseling van de seizoenen. In elke klas staat een 

seizoentafel die met de seizoenen mee wisselt. Zo 

wordt aanschouwelijk gemaakt wat er zich geduren-

de de seizoenen allemaal voltrekt.  

De seizoentafel in de hal bij de hoofdingang wordt 

verzorgd door ouders.  

 

Afspraken in de school  

Over allerlei zaken maken we binnen de Stroeten 

afspraken. Praktische afspraken om ervoor te zorgen 

dat alles zo soepel en prettig mogelijk verloopt. Som-

mige afspraken worden gemaakt met de kinderen in 

de klas. Andere afspraken zijn bedoeld voor de ou-
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ders met betrekking tot hun kind(eren). Hieronder 

volgen er enkele. 

 

Ziek /afwezig  melden  

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden  

afwezig is, kunt u dat melden vanaf 8.00 uur. Mocht 

een kind niet aanwezig zijn en wij hebben niets ver-

nomen, dan nemen we om 9.00 uur contact op om te 

horen wat de reden is van de afwezigheid. 

 

Halen en brengen  

We willen graag op tijd beginnen. Vanaf 8.20 uur 

gaat de voordeur open. De lessen beginnen om 8.30 

uur. De ouders krijgen de gelegenheid de kinderen 

te brengen tot aan de klas. Het is wel zo prettig dat 

de manier van afscheid nemen kort is. Dat is voor de 

kinderen zeer gewenst.  

 

Het is hinderlijk voor de klas wanneer een kind te 

laat binnenkomt. Kinderen die te laat zijn melden 

zich bij de conciërge.  

Na de spreuk doet de leerkracht de deur van het 

lokaal weer open en kunnen de kinderen die te laat 

zijn  naar binnen.  

 

De kinderen komen na schooltijd met de leerkracht 

weer naar buiten. Ophalen uit de klas is niet nodig. U 

kunt natuurlijk wel na schooltijd even kort met de 

leerkracht contact hebben. Het is prettig om voor een 

wat uitvoeriger gesprek een afspraak te maken.  

 

Met de buurtbewoners van de Stroetweg is afgespro-

ken dat de Stroetweg bij het brengen/halen eenrich-

tingsverkeer is. Omdat de Stroetweg een smalle weg 

is bevordert dit de doorstroming van het verkeer. 

Parkeren op het grasveld voor de school is niet toe-

gestaan.   

 

Rookvr i je  schoo l  

Vrije School De Stroeten is een rookvrije school. Dit 

betekent dat er in en om de school niet gerookt mag 

worden. Dit geldt zowel voor de periode onder 

schooltijd als bij het halen en brengen van de kin-

deren. 

Van ouders die helpen bij schoolse activiteiten 

(schoolreisje, excursie, jaarfeest) wordt verwacht dat 

zij tijdens deze activiteiten niet roken. 

 

Ver jaardagen en t rak tat ies  

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 speci-

ale afspraken. Gezonde traktaties (liefst zonder  suiker 

en vet) zijn welkom.  

Uitnodigingen voor kinderfeestjes worden niet uitge-

deeld op school. Dit kan teleurstellend zijn voor de 

kinderen die niet zijn uitgenodigd. 

 

Foto ’s op Internet  (webs i te en  Facebook)  

Vaak worden er tijdens speciale activiteiten foto’s ge-

maakt die op de website en/of op de Facebookpagina 

van school worden geplaatst. Mocht u het bezwaarlijk 

vinden dat foto’s van uw kind(eren) op internet worden 

geplaatst kunt u dit middels een formulier aangeven. 

Het formulier is af te halen op het secretariaat. 

 

 

 

 

School t i jden  

 
Kleuters:  maandag, dinsdag, en donderdag  

van 8.30 uur tot 14:30 uur.  

De kleuters zijn op vrijdag vrij 

Woensdag van 8:30 uur tot 12:30 uur. 

 

Klas 1 t/m 6: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 8:30 uur tot`14:30 uur. 

Woensdag van 8:30 uur tot 12:30 uur 

 

 Klas 1 is tot de herfstvakantie op vrijdagmiddag vrij 

 

 

 

 

  Tot  s lo t  
Heeft u na het lezen van deze gids behoefte aan 

meer informatie? We heten u van harte welkom om 

een afspraak te maken en om een kijkje bij ons te 

komen nemen! 

 

Team Vrije School de Stroeten 
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D E  V R I J E  P E U T E R K L A S   
 
De Vrije Peuterklas is een antroposofische peutergroep voor 
kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Twee dagdelen per week komt 
de groep samen spelen in een lokaal van vrijeschool de 
Stroeten.  
 
Het vrije spel neemt een belangrijke plaats in. De ochtend of 
middag heeft een vast ritme. We zingen en bewegen samen 
en bakken samen brood. Ook wordt regelmatig een creatie-
ve of ambachtelijke activiteit aangeboden. We spelen veel 
buiten, ook bij ‘slecht’ weer. 
 
De kinderen spelen met speelgoed van natuurlijk materiaal 
en krijgen biologische voeding aangeboden. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een antroposofisch voor-
schools programma. De kinderen worden op dezelfde ma-
nier benaderd en gevolgd als op vrijeschool de Stroeten. 
 
Ook zien de kinderen al veel van de ‘grote’ kinderen op de 
basisschool: ze horen ze zingen en zien ze buiten spelen en 
soms buiten les krijgen. Ze volgen dit alles met grote ogen 
en oren en weten: dit gaan wij later ook doen!  
De leidsters openen de dag samen met het team van de 
Stroeten en er is veel contact over en weer. Zo is er, zowel 
voor de kinderen als voor de volwas 
senen om hen heen, een sterke band tussen vrijeschool de 
Stroeten en de Vrije Peuterklas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Groepsgrootte 
De kinderen spelen in groepen van maximaal 8 kinderen. 
 
Openingstijden en tarieven 
De Vrije Peuterklas is in 2017 geopend op woensdagmid-
dag van 13.30 uur tot 16.30 uur en op vrijdagochtend van 
8.30 uur tot 11.30 uur. 
 
In 2018 start er waarschijnlijk een tweede peutergroep en 
kunnen beide groepen drie dagdelen per week komen 
spelen. De nieuwe openingstijden kunt u, zodra deze 
bekend zijn, vinden op de website.  
 
Met ingang van 2018 is de Vrije Peuterklas een voor-
school die door de Gemeente Emmen wordt gesubsidi-
eerd. Er gelden dan dezelfde tarieven als voor de andere 
voorscholen in de Gemeente Emmen. Deze worden jaar-
lijks vastgesteld en zijn ook, zodra bekend, te vinden op 
onze website. 
 
Contact 
Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op 
www.vrijekinderopvangemmen.nl. 
Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken om een 
keer te komen kijken, kunt u contact opnemen met de  
leidster, Irene Gosselink, tel. 06-23373199 of 
 irenegosselink@vrijekinderopvangemmen.nl. 

 
 
 

 
 
 

http://www.vrijeschoolemmen.nl/
http://www.vrijekinderopvangemmen.nl
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Huisregels 

De school begint om 8.30 uur precies. De deuren gaan om 8.20 uur open. 
Te laat komen verstoort het essentiële begin van de dag. Voorkom dat. 
Kleuters en peuters hebben een eigen ingang, net zoals de kinderen van 
klas 1 t/m 6. In verband met de veiligheid van de allerkleinsten wordt u ook 
verzocht op deze wijze van de ingangen gebruik te maken. ’s Ochtends mo-
gen de ouders de kinderen naar binnen brengen. Bij het ophalen van de 
kinderen wachten de ouders buiten op het plein. De kinderen van klas 1 en 
2 worden door de leerkracht naar buiten gebracht, de kinderen van klas 3  
t/m 6 gaan vanuit de klas zelf naar buiten. 

‘s Ochtends is de Stroetweg éénrichtingsverkeer en mag er alleen via de 
Huizenbrinkweg aangereden worden. 

Lesverzuim door ziekte telefonisch melden aan de school tussen 8.00 uur 
en 8.30 uur. Als uw kind om andere redenen niet aanwezig kan zijn, vooraf 
schriftelijk aanvragen. Zie de opmerking bij ‘Verlofaanvragen’. 

Mobieltjes, MP3 spelers e.d. mogen mee, maar ze moeten uitgezet in de tas 
blijven onder schooltijd, ook tijdens de pauzes.  

Zakmessen mogen niet mee naar school. 

Hoofdluis is lastig. Wilt u uw kind regelmatig controleren en direct melden 
aan de klassenleerkracht als u hoofdluis heeft geconstateerd? School be-
schikt over een luizenprotocol. 

Alle fietsen van de kinderen, ook van de kleuters, moeten in het fietsenrek. 

Honden worden niet toegelaten op het schoolplein en in de school. 

De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en vernieling, ook niet 
van fietsen. 

Spel- en pleinregels 

Op ons schoolplein gelden de volgende regels: 

 We fietsen niet op het plein; ook niet voor schooltijd en bij het uit-
gaan van de school. 

  We genieten van het groen en breken geen takken af. 

  We spelen niet bij de fietsen. 

  We gaan niet naar binnen tijdens de pauze. 

  We gaan naar de pleinwacht als er onenigheid of een ongeluk is en 
zij helpen je. 

  Tijdens de pauze en na schooltijd mag de kleuteringang niet ge-
bruikt worden door kinderen van de lagere school. 

  Als de bel gaat lopen we direct naar de rij, de pauze is dan  
voorbij. 

  Geen honden op het plein. 

  We spelen na schooltijd niet in de zaal en we mogen niet op het 
podium. 

  Ouders halen hun kind op tijd op, er is toezicht tot 14:45 uur. 

 

 Geef als ouders het goede voorbeeld! 

 



        

 

Vrije School de Stroeten 
Stroetweg 10 

7812 BA Emmen 

0591 610531 

info@vbsdestroeten.nl 

 

http://www.vrijeschoolemmen.nl 

https://www.facebook.com/destroeten/ 

 

Voor dringende zaken buiten de schooluren kunt u 

contact opnemen met de directeur: 

H. Drenthe: 06 30621105 
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M edewerkers  

Janny Kok administratief medewerkster; info@vbsdestroeten.nl 

John Loves conciërge; concierge@vbsdestroeten.nl 

Sippie Schat leerkracht kleuterklas; sippieschat@vbsdestroeten.nl 

Mariëlle Plat leerkracht kleuterklas; margaplat@vbsdestroeten.nl 

Hetty Cordess assistent kleuterklas; hettycordess@gmail.com 

Sandra Beuker leerkracht klas 1-2; sandrabeuker@vbsdestroeten.nl 

Anand Blank leerkracht klas 1-2; anandblank@vbsdestroeten 

Jacqueline Siers leerkracht klas 3-4; jacquelinesiers:vbsdestroeten.nl 

Rian Renting leerkracht klas 3-4 en IBer: rianrenting@vbsdestroeten.nl 

Marijn Lamers leerkracht 5-6; marijnlamers@vbsdestroeten.nl 

Sonja Buschman remedial teacher; rt@vbsdestroeten.nl 

Harry Drenthe directeur; directie@vbsdestroeten.nl 

 

 

Medezeggenschapsraad 
 
Lyat Taams, voorzitter (ouder)   
Maaike Martens-Pijl (ouder) 

Fenna Klis (ouder) 

Sandra Beuker (teamlid 

Jacqueline Siers (teamlid) 

Marijn Lamers (teamlid) 

Het mailadres van de MR: 

mr@vbsdestroeten.nl 
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4 september - 29 september 

2 oktober - 20 oktober 

30 oktober - 24 november 

27 november - 21 december 

8 januari - 2 februari 

5 februari - 23 februari 

5 maart - 30 maart 

2 april - 27 april 

14 mei - 15 juni 

18 juni - 13 juli 

16 juli - 20 juli 

 

Ouderavonden 

Maandag 16 oktober 

Maandag 26 maart 

Periodeoverzicht: 

Taal (schoonschrift,stellen)   

Rekenen (tijd)  

Heemkunde (herfst)  

Rekenen (bewerkingen) 

Taal (gedichten) 

Rekenen (meten) 

Heemkunde (lente) 

Taal (begrijpend lezen en stellen) 

Taal (toneel) 

Heemkunde (bijen) 

Rekenen (zomerthema) 

 

 

 

Klas 1 en 2            Leerkrachten: Sandra Beuker en Anand Blank 

Maandag (Sandra) Dinsdag (Sandra) Woensdag (Anand) Donderdag (Anand) Vrijdag (Anand) 

Gymnastiek 

  

Opmaat en beweging 

Taal/lezen 

Periode 

Midweekopening 

Taal/lezen 

Periode 

Opmaat en beweging 

Taal/lezen 

Periode 

Opmaat en kring 

Taal/lezen 

Periode 

Eten/pauze Eten/pauze Eten/pauze Eten/pauze Eten/pauze 

Taal/lezen 

Rekenen 

Spel (1)/Spelling (2) 

Taal/lezen 

Rekenen 

Spelling 

Taal/lezen 

Rekenen 

Spel (1)/Spelling (2) 

Taal/lezen 

Rekenen 

Spel (1)/Spelling (2) 

Taal/lezen 

Rekenen 

Spel (1)/Spelling (2) 

Eten/pauze Eten/pauze Muziek Eten/pauze Eten/pauze* 

Werk afmaken 

Handwerken 

Engels 

Vormtekenen 
 

Schilderen 

Werk afmaken 

Werk afmaken* 

Teke-

nen/creatief/techniek* 



 

 

Klas 3-4                                                                                                                                        Leerkrachten Rian Renting en Jacqueline Siers 

Maandag (Rian) Dinsdag (Jacqueline) Woensdag (Jacqueline) Donderdag (Jacqueline) Vrijdag (Jacqueline) 

Opmaat Opmaat Opmaat Opmaat Opmaat 

Gymnastiek 
Spelling/dictee Spelling/dictee Spelling-dictee Spelling/dictee 

Periode Periode Periode Periode 

Pauze/vertelstof Pauze/vertelstof Pauze/vertelstof Pauze/vertelstof Pauze/vertelstof 

Lezen Lezen Vensteruur (filosofie) Lezen Lezen 

Werkuur Werkuur Werkuur Werkuur Werkuur 

Afmaakuur Begrijpend lezen Handwerken 
Begrijpend lezen 

(verwerking) 
Engels/Duits 

Pauze/vertelstof Pauze/vertelstof   Pauze/vertelstof Pauze/vertelstof 

Lezen Lezen   Lezen 
Houtbewerking/ blokflui-

ten 

Schrijven (klas 3)  

Topo (klas 4) 

Schrijven (klas 3) 

Creatief schrijven (klas 4) 
  Schaken/techniek Vormtekenen 

Muziek Schilderen/spel    Afmaakuur 

Periodeoverzicht 

Taal 

Rekenen 

Heemkunde   (klas 3)/Aardrijkskunde  (klas 4)  

Taal 

Rekenen 

Heemkunde (klas 3)/ Mens-Dierkunde  (klas 4)  

Taal        

Rekenen 

Heemkunde (klas 3)/ Germaanse Mythologie (klas 4) 

Rekenen 

Taal (toneel) 

 

 

4 september - 22 september 

25 september - 20 oktober 

30 oktober -24 november 

27 november -22 december 

8 januari -2 februari 

5 februari -23 februari 

5 maart -29 maart 

3 april - 27 april 

14 mei - 1 juni 

4 juni - 15 juni 

18 juni - 10 juli 
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Klas 5-6                                                                                   Leerkrachten Marijn Lamers en Anand Blank 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Gymnastiek 

Opmaat  Opmaat  Opmaat  Opmaat  

Periode Periode Periode Periode 

Taal/Eten/Pauze Taal/Eten/Pauze Taal/Eten/Pauze Taal/Eten/Pauze Taal/Eten/Pauze 

Weektaak Technisch lezen Technisch lezen Technisch lezen Lezen 

Oefentijd Reke-

nen/Spelling 

Oefentijd Reke-

nen/Spelling 

Oefentijd Reke-

nen/Spelling 

Oefentijd Reke-

nen/Spelling 

Oefentijd Reke-

nen/Spelling 

Taal/Eten/Pauze Taal/Eten/Pauze Muziek Taal/Eten/Pauze Taal/Eten/Pauze 

Schil-

deren/Tekenen 
Topografie 

Vrij 

Vormtekenen Handwerken 

Handwerken 
 Begrijpend lezen 

Houtbewerking Tekenen 
 Engels 

Periodeoverzicht 

Economische aardrijkskunde 

Taal (Hamstermieden) 

Geschiedenis (Oude Culturen) 

Rekenen (breuken, verhoudingen, metriek stelsel 

Natuurkunde (geluid, licht, warmte) 

Natuurkunde  

Taal (werkwoorden, begrijpend lezen, leesstrategieën 

Rekenen (herhaling breuken, procenten, decimale getallen 

Toneel 

Geschiedenis (Grieken) 

Plantkunde 

Rekenen 

Taal (directe/indirecte rede 

Ouderavond 

Woensdag 18 oktober 

Dinsdag 10 april 

 

 

 

 

4 september  - 29 september 

2 oktober - 20 oktober 

30 oktober - 24 november 

27 november - 8 december 

11 december - 22 december 

8 januari - 12 januari 

15 januari - 2 februari 

5 februari - 23 februari 

5 maart - 6 april 

9 april - 27 april 

14 mei - 25 mei 

18 juni - 29 juni 

2 juli - 20 juli 

17 
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Jaaroverz icht  2017 -2018  
 

September  
Maandag  4: Start schooljaar 

Donderdag 14: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Maandag 25: GMR 

Donderdag 28: Michaëlfeest 

 

Oktober  
Donderdag 5: MR vergadering 

Donderdag 12: Ouderavond klas 3-4 

Maandag 16: Ouderavond klas 1-2 

Woensdag 18: Ouderavond klas 5-6 

Herfstvakantie maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 

Maandag 30: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 

November  
Donderdag 2: Ouderavond kleuters 

Maandag 6: GMR 

Dinsdag  7: Oudergesprekken 

Donderdag 9: Sintmaarten 

Donderdag 16: Oudergesprekken 

Vrijdag 17: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Donderdag 23: MR vergadering 

Zaterdag 25: Herfstmarkt 

 

 

 

 

December  
Maandag 4: Eerste Advent 

Dinsdag 5: Sintviering 

Maandag 11: Tweede Advent 

Vrijdag 15: Paradijsspel 

Maandag 18: Derde Advent 

Woensdag 20: Kerstspel (‘s middags en ‘s avonds) 

Donderdag 21: Kerstviering 

Kerstvakantie Vrijdag 22 december t/m/ vrijdag 5 januari  

 

Januar i  
Donderdag 18: MR vergadering 

Dinsdag 30: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 

Februar i  
Donderdag 1: Maria Lichtmis 

Maandag 5: GMR 

Zaterdag 10: Open dag 

Donderdag 22: MR vergadering 

 

Voorjaarsvakantie  
maandag 26 februari t/m vrijdag 
2 maart 
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Maart  
Donderdag 8: Oudergesprekken 

Vrijdag en Zaterdag 9 en 10 maart: klussentweedaagse 

Dinsdag 13: Oudergesprekken 

Donderdag  15: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Dinsdag 20: Ouderavond kleuters 

Donderdag 22: Palmpasen 

Maandag 25: Ouderavond klas 1-2 

Donderdag 29: Paasviering 

Vrijdag 30: Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij 

 

Apri l  
Maandag 2: Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij 

Maandag  9: GMR 

Dinsdag  10: Ouderavond klas 5-6 

Donderdag 12: MR vergadering 

Vrijdag 20: Koningsspelen 

Vrijdag 27: Koningsdag. Alle kinderen zijn vrij 

 

Meivakantie maandag 30 april  t/m  
vrijdag 11 mei 

 

 

 

 

 

 

 

Mei  
Donderdag 17: ouderavond klas 3-4 

Maandag 21: Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 

Donderdag 24: Pinksterviering  

 

 

 

 

Juni  
Donderdag  7: Olympisch Kamp klas 5-6 

Vrijdag 8: Olympisch Kamp klas 5-6 

Maandag 11: GMR 

Donderddag 14: MR vergadering 

Vrijdag 15: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 

 

 

 

Zomervakant ie  van 23  ju l i  t /m  
31 augustus.  
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TEKST SCHOOLGIDS 2017-2018 

 

Permanent deel nr. 9: 

 

Bevoegd gezag en bestuursadres:  

Stichting Vrijescholen Athena 

bezoekadres: Hofstraat 8, 7411 PD Deventer 

postadres: Postbus 749; 7400 AS Deventer 

tel.: 0570-612459 

e-mail: secretariaat@vsathena.nl 

            bestuur@vsathena.nl   

website: www.vrijescholenathena.nl    

facebook: https://www.facebook.com/pages/
Stichting-Vrijescholen-
Athena/374808319253256 

 

Het bestuur 

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

De vrijescholen van Almelo, Apeldoorn, Arnhem, 
Assen, Brummen, Deventer, Doetinchem, Em-
men, Enschede, Groningen, Harderwijk, Leeu-
warden, Meppel, Oldenzaal en Winterswijk vor-
men samen de Stichting Vrijescholen Athena. 
Deze stichting ontstond in januari 2005 door de 
fusie van acht basisscholen voor vrijeschoolon-
derwijs. Op dit moment telt de stichting vijftien 
vrijescholen, veertien voor primair onderwijs en 
één voor (voorgezet) speciaal onderwijs. Onge-
veer 2200 leerlingen en ruim 250 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 persoonlijkheidsvor-
ming. 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 toekomsti-
ge maatschappij. 

  

De Athenascholen geven als basisscholen en in 
Brummen, als school voor speciaal onderwijs, 
deels op hun eigen wijze vorm aan vrijeschool-
onderwijs. De geschiedenis, omgeving en orga-
nisatiecultuur verschillen van school tot school. 
Wat ons bindt is de overtuiging dat we met el-
kaar sterker staan en meer kwaliteit kunnen 
bieden. Wij voeren  een gezamenlijk personeel 
en financieel beleid en delen kennis met elkaar. 
Hierbij worden de scholen vanuit het bestuurs-
kantoor in Deventer met raad en daad onder-
steund. 

De directeur is integraal verantwoordelijk voor 
de eigen school. De bestuurder van Athena 
vormt tevens het bevoegd gezag van de scho-
len. Op het bestuurskantoor is een aantal staf-
medewerkers die directeur en bestuurder onder-
steunen, aansturen en controleren bij vraag-
stukken op het terrein van personeelsbeleid, 
planning & control, financiën en kwaliteitszorg. 
Daarnaast houdt een Raad van Toezicht toezicht 
op het beleid en het handelen van de bestuur-
der; de Raad van Toezicht dient ieder jaar zowel 
de begroting als het jaarverslag goed te keuren.  

 

Structuur en bemensing van de stichting: 

 

Stafbureau 

College van Bestuur: P.A. (Peronnik) Veltman 

Secretariaat:   L.(Lia) Mulderij, K. (Karin) van 
Veen-Peet 
Ouderbijdrage; R. (Rita) Vrielink 

Stafmedewerker)s 

P&O   E. (Ellis) Barreveld, X.(Xenia) Bakker  

Planning & control: K. (Karin) Nieland 

Kwaliteitszorg: M. (Monique) van der Pijll-Van 
Raalte 

 

Raad van Toezicht 

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

Dhr. J. van der Haar : vicevoorzitter, bedrijfseco-
nomische en financiële zaken 

Mw. A. Gottenbos : lid, personeelszaken 

Dhr. N. de Schrijver : lid, marketing 

Mw. J. de Vries : lid, onderwijs kwaliteit 

Dhr. H.B. Ledeboer : lid, juridische zaken 

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereik-
baar via het bestuurskantoor. 

 

GMR 

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggen-
schap Scholen (WMS) van kracht. De stichting 
heeft een medezeggenschapsstatuut vastge-
steld; hierin is de medezeggenschap van ouders 
en medewerkers op schoolniveau en bestuursni-
veau beschreven. Ouders en medewerkers heb-
ben op schoolniveau invloed via de lokale mede-
zeggenschapsraad.  

In december 2007 is de GMR geïnstalleerd. Van 
iedere school heeft een medewerker en een ou-
der zitting in de GMR, die minimaal vier maal 
per jaar bijeenkomt om bovenschoolse zaken te 
bespreken. 

Voorzitter   : M. (Marcel) Kunst 

Plaatsvervangend voorzitter : mevr. E. (Elien) 
Looyen 

Secretaris   : M. (Martijn) Sampiemon 

Bereikbaar via  : gmr@vsathena.nl 

 

 

http://www.vrijescholenathena.nl
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Permanentdeel nr. 11 

Landelijke organen: 

De scholen van onze stichting zijn lid van de 
Vereniging van Vrijescholen 
( www.vrijescholen.nl). Het bureau van de ver-
eniging is vooral actief om het belang van vrije-
scholen en vrijeschoolonderwijs te behartigen. 
Daarnaast is de vereniging het landelijk plat-
form waar scholen elkaar ontmoeten, ervarin-
gen uitwisselen en opdrachten formuleren voor 
onderzoek. 

De bestuurder vertegenwoordigt de Athenascho-
len in het Platform Primair Onderwijs waarin hij 
regelmatig overleg heeft met andere bestuur-
ders van vrijescholen organisaties. Hij bezoekt 
ook 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 

De vrijescholen in Nederland hebben een eigen 
onderwijsbegeleidingsdienst. Consulenten van 
deze dienst kunnen ingeschakeld worden voor 
teamscholing, individuele lerarenbegeleiding en 
leerlingonderzoek. 

De scholen binnen de Stichting Vrijescholen 
Athena maken waar noodzakelijk ook gebruik 
van reguliere, landelijke begeleidingsdiensten of 
van een begeleidingsdienst vanuit de regionale 
samenwerkings-verbanden. De Begeleidings-
dienst voor vrijescholen is sterk in de specifieke 
aanpak en uitvoering van de vrijeschoolpedago-
giek. De Begeleidingsdienst ondersteunt onder 
andere bij inhoudelijke thema’s rond het vrije-
schoolonderwijs, onderwijsinhoudelijke onder-
werpen als didactiek, handelingsgericht werken, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en leerlingen-
zorg. De diensten kunnen worden aangevraagd 
door vertegenwoordigers van de school. Voor 
uitgebreidere informatie: zie www.bvs-
schooladvies.nl. Ouders kunnen voor dyslexie-
zorg (ONL) van hun zoon/dochter de Begelei-
dingsdienst benaderen.  

Permanent deel nr 12 

SPONSORING  

Scholen van de stichting Vrijescholen Athena 
kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring 
kunnen de scholen financiële speelruimte cre-
ëren die zowel ten goede komt aan het onder-
wijs als allerlei nevenactiviteiten. Onze stichting 
staat in principe niet afwijzend tegenover spon-
soring. 

Sponsoring moet voldoen aan een aantal voor-
waarden: 

• Het moet verenigbaar zijn met de pedagogi-
sche en onderwijskundige taak en doelstelling 
van de school. 

• Objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouw-
baarheid en onafhankelijkheid van het onder-
wijs, de school en de daarbij betrokkenen moe-
ten 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 staatssecreta-
ris van Onderwijs en alle landelijke onderwijsor-
ganisaties van besturen, personeel, ouders en 
leerlingen en een aantal andere organisaties - 
waaronder de Consumentenbond hebben onder-
tekend. 

• Alle sponsoractiviteiten die de school onder-
neemt behoeven de goedkeuring van het Colle-
ge van Bestuur en de instemming van de direc-
teur en de medezeggenschapsraad van de be-
treffende school. 

• Ouders die klachten hebben over sponso-
ring, uitingsvormen van sponsoring en niet ak-
koord gaan met de wederprestatie die aan de 
sponsoring verbonden is, kunnen een klacht in-
dienen bij de directeur en/of het College van 
Bestuur. 

Op het moment dat de school een sponsoractivi-
teit opzet, zal zij u vooraf informeren middels de 
weekberichten of een aparte brief. 

Permanent deel schoolgids bijlage 1 

 
Klachten 

Wettelijk hebben schoolbesturen de plicht een 
vertrouwenspersoon aan te stellen, een klach-
tenregeling vast te stellen en aangesloten te zijn 
bij een klachtencommissie. De klachtenprocedu-
re van de Stichting Vrijescholen Athena houdt in 
dat een klacht eerst een interne afhandeling op 
school behoeft en pas daarna op stichtingsni-
veau 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 kla-
ger wordt aangetast. Ongewenst gedrag kan 
zijn: ongewenste aanrakingen, gepest worden, 
intimidatie, machtsmisbruik, ongewenste digita-
le aandacht, discriminatie, bedreigingen, agres-
sief gedrag, (homo/hetro/pedo)seksueel getinte 
opmerkingen en gedragingen. Iedere school 
heeft als eerste aanspreekpunt een intern ver-
trouwenspersoon aangesteld. 

Aangemelde incidenten moeten gerelateerd zijn 
aan school en dus niet de privé-sfeer betreffen. 
De klager is een leerling, een medewerker of 
een ouder/verzorger van een leerling van de 
school 

Het incident moet zich afgespeeld hebben tus-
sen personen aan of met de school verbonden 
en kan niet gaan over de schoolorganisatie.  

 
Naast de intern vertrouwenspersoon per school 
heeft de stichting externe vertrouwenspersonen 
aangesteld. 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 vertrouwensper-
soon treedt nooit op in plaats van de klager. 

http://www.vbs.nl
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Zij wonen verspreid in de regio, maar hebben 
met elkaar een vertrouwelijk collegiaal con-
tact. In principe heeft elke vertrouwensper-

soon een "eigen" aantal scholen. 

De vertrouwenspersonen van onze stichting 
zijn: 

 
 

De klachtencommissie 

Stichting Vrijescholen Athena en de daaron-
der ressorterende scholen zijn aangesloten 
bij de Landelijke Klachtencommissie voor het 
Algemeen Bijzonder Onderwijs. Verdere in-
formatie hierover treft u aan in de klachten-
regeling. Eventuele klachten kunnen schrifte-
lijk of via mail worden ingediend bij: Lande-
lijke Klachtencommissie voor het Algemeen 
Bijzonder Onderwijs, t.a.v. mr. D.H.C. Dane-
Peters (ambtelijk secretaris)  Postbus 95572, 
2509 CN Den Haag, mailadres: dda-
ne@vbs.nl 

 
 
Interne afhandeling 

A. Klachten op individueel niveau 

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

 
Stap 2. Wanneer onvrede blijft bestaan, kun-

nen klachten op individueel niveau 
kenbaar worden gemaakt bij de direc-
teur. De directeur is gehouden de kla-
ger 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, kan de kla-
ger contact opnemen met de bestuur-
der van de stichting. De bestuurder is 
telefonisch bereikbaar op het be-
stuurskantoor te Deventer. Telefoon-
nummer 0570- 612 459 

 
Stap 4.  Als bespreking niet mogelijk is of als 

bespreking - naar oordeel van de kla-
ger - onvoldoende blijkt te zijn, kan 
de klager de klacht schriftelijk melden 

22 

De vertrouwenspersonen van onze stichting zijn: 

School Vertrouwenspersoon Tel. + mail Bereikbaar op: 

VSA 

Almelo 

De heer W. de Jong 074-2916565 /06-40516954 ma t/m do 

18.00 – 20.00 uur 
De Zevenster De heer W. de Jong 074-2916565/06-40516954 ma t/m do 

De Noorderkroon De heer W. de Jong 074-2916565/06-40516954 ma t/m do 

De Kleine Prins De heer W. de Jong 074-2916565/06-40516954 ma t/m do 

De Esch De heer W. de Jong 074-2916565/06-40516954 ma t/m do 

Parcivalschool De heer T. Knoet 0341 – 430421 ma t/m do 

De Vijfster De heer T. Knoet 0341 - 430421 ma t/m do 

De Kleine Johan-
nes 

Deventer 

De heer T. Knoet 0341 – 430421 

anthonknoet@kpnmail.nl 

ma t/m do 

18.00 – 20.00 uur 

Valentijn Harder-
wijk 

De heer T. Knoet 0341 – 430421 

anthonknoet@kpnmail.nl 

ma t/m do 

18.00 – 20.00 uur 
De Lans De heer T. Knoet 0341 – 430421 Ma t/m do 

Michaëlschool 

Leeuwarden 

De heer H. Scholtens heinescholtens@cs.com ma t/m do 

18.00 – 20.00 uur 
De Stroeten 

Meppel 

De heer H. Scholtens heinescholtens@cs.com ma t/m do 

18.00 – 20.00 uur 
De Stroeten 

Emmen 

De heer H. Scholtens heinescholtens@cs.com ma t/m do 

18.00 – 20.00 uur 
Widar Vrijeschool 

Groningen 

De heer H. Scholtens heinescholtens@cs.com Ma t/m do 

18.00 – 20.00 uur 
De Es 

Assen 

De heer H. Scholtens heinescholtens@cs.com Ma t/m do 

18.00 – 20.00 uur 

mailto:ddane@vbs.nl
mailto:ddane@vbs.nl
mailto:anthonknoet@kpnmail.nl
mailto:anthonknoet@kpnmail.nl
mailto:heinescholtens@cs.com
mailto:heinescholtens@cs.com
mailto:heinescholtens@cs.com
mailto:heinescholtens@cs.com
mailto:heinescholtens@cs.com


bij de Landelijke Klachtencommissie 
voor het Algemeen Bijzonder Onder-
wijs. Verder informatie hierover treft u 
aan in de klachtenregeling. 

 
B. Klachten op klassenniveau 

Stap 1. Vragen of opmerkingen op klassenni-
veau worden gemeld bij de leerkracht 
van de leerling. 

 
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. 

 
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 be-
handeling van de klacht binnen een re-
delijke 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 

 
De klachtenregeling is in juni 2013 na instem-
ming door de GMR geheel herzien. Op de ad-
ministratie van elke school zijn exemplaren 
aanwezig. De regeling is ook op te vragen via 
het secretariaat van bestuurskantoor.  

 
Vertrouwensinspecteur 

De inspectie van het onderwijs heeft een van 
de inspecteurs aangesteld als vertrouwens-
inspecteur. Met name in het geval van onge-
wenste intimidatie en machtsmisbruik kunt u 
zich tot deze inspecteur wenden, 

tel. 0900-1113111. 

 
Permanent deel bijlage 2 

 
Non-discriminatie code van vrijescholen 

De scholen van de Stichting Vrijescholen 
Athena hebben zich aangesloten bij de Non-
discriminatie code van vrijescholen. Het doel 
van deze code is het voorkomen en tegen-
gaan van discriminatie en racisme in het vrije-
schoolonderwijs en het bevorderen dat ieder-
een ongeacht zijn of haar etnische afkomst, 
geloof, sociaal-economisch milieu, huidkleur, 
levensovertuiging, culturele achtergrond, sek-
se, seksuele voorkeur of fysieke verschijning, 
op een volwaardige en gelijkwaardige manier 
onderwijs kan volgen. De stichting sluit zich 
aan bij de code van de Vereniging van Vrije-
scholen (zie www.vrijescholen.nl). 

 
Protocol Time-out/ verwijderen/ schor-
sen 

In principe willen wij deze begrippen niet toe-

passen binnen onze scholen. Echter, er is een 

regeling voor het verwijderen van een leerling 

van een school binnen de Wet op het Primair 

Onderwijs. Er is dus binnen de Stichting Vrije-

scholen Athena een beleid ten aanzien van 

schorsen en verwijderen. Hierin wordt be-

schreven wanneer ongewenst gedrag van een 

kind of van ouders in het ergste geval tot een 

eventuele schorsing of verwijdering kan lei-

den. De uiteindelijke beslissing tot schorsing 

of verwijdering zal in de praktijk worden ge-

nomen door de voorzitter van het College van 

Bestuur. Hierna zal de procedure welke be-

schreven staat in het protocol Schorsen, Ver-

wijderen in werking treden. Ou-

ders/verzorgers krijgen binnen de procedure 

gelegenheid schriftelijk bezwaar in te dienen 

tegen deze beslissing. Een en ander staat uit-

gebreid beschreven in het protocol. Dit proto-

col kunt u aanvragen bij de administratie van 

uw school. 

Protocol informatieverschaffing en ge-
scheiden ouders 

Een toenemend aantal leerlingen heeft ge-

scheiden ouders. Dit heeft gevolgen voor de 

informatiestroom. De school heeft een zelf-

standige informatieplicht tegenover de ouder 

die het kind niet verzorgt, het ouderlijk gezag 

niet heeft of zelfs geen omgangsregeling 

heeft. Aanvoeren dat gescheiden ouders el-

kaar maar moeten informeren is niet legitiem. 

Alleen als de rechter dat in een specifiek geval 

bepaalt, mag de school afwijken van de infor-

matieplicht. 

Over de inhoud van dit onderwerp is ook een 

protocol aanwezig. Deze kunt u opvragen bij 

de administratie van uw school of bij het se-

cretariaat van Stichting Vrijescholen Athena. 

Permanent deel bijlage 3 

 
Verlof buiten de schoolvakanties 

Binnen de Leerplichtwet zijn de regels om-
trent extra verlof of vakantie aangescherpt. 
De wet kent twee soorten verlof: 

A. extra vakantieverlof 

B. extra verlof wegens gewichtige omstandig-
heden: 
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1. tot maximaal 10 schooldagen 

2. meer dan 10 schooldagen. 

 
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakan-
ties 

ad A. Extra vakantieverlof Algemeen uitgangs-
punt is: 

Verlof buiten de schoolvakanties is niet moge-
lijk, 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 ou-
ders/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 werk-
nemer met een willekeurig beroep, die in de 
vakantieperiode bij zijn werkgever om organi-
satorische 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 over-
gelegd, 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 evenre-
dig deel. 

 
De leerplichtambtenaar komt bij deze aanvra-
gen 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 leerplichtambte-
naar gemeld moet worden. 

 
ad B. Gewichtige omstandigheden: 10 school-
dagen per schooljaar of minder 

 
B1. Dit kunnen plezierige, maar ook min-

der 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 ont-
staan van de verhindering aan de di-
recteur van de school te worden voor-
gelegd 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 geschie-
den; 

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, afhanke-
lijk van de vraag of dit huwelijk 
wordt gesloten in of buiten de 
woonplaats van belanghebben-
de; 

e. bij ernstige ziekte van ouders of 
bloed- of aanverwanten tot en 
met de 3e graad, duur in over-
leg 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 ambts-
jubileum en het 12½-, 25-, 40-, 
50- of 60-jarig huwelijksjubile-
um van ouders of grootouders 
voor 1 dag. 

Dit uitgangspunt houdt in, dat een extra va-
kantie wegens wintersport, een tweede va-
kantie, een extra weekend, deelname van 
leerlingen aan evenementen, een langdurig 
bezoek aan de familie in het land van her-
komst, 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 omstan-
digheden, dan dienen de meerdere da-
gen via de directeur van de school bij 
de leerplichtambtenaar van de woon-
gemeente 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 aangehan-
gen godsdienst of levensovertuiging kan wor-
den gedaan, indien daarvoor uiterlijk 2 dagen 
vooraf aan de directeur van de school schrif-
telijk mededeling is gedaan. 

Vastgesteld door de Officier van Justitie en de 
leerplichtambtenaren, behorende tot het Ar-
rondissement Almelo, in haar vergadering d.d. 
14 mei 1998. 

 
Permanent deel bijlage 4 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 

Niet alle activiteiten in onze scholen kunnen 
bekostigd worden vanuit de reguliere midde-
len vanuit de overheid. Daarom wordt aan de 
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ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. 
Deze bijdrage is vrijwillig. Bij aanname van 
een leerling kunnen ouders schriftelijk aan het 
CvB laten weten dat ze principieel bezwaar 
hebben tegen het betalen van een ouderbij-
drage. Het niet (willen) betalen van een ou-
derbijdrage kan geen reden zijn een leerling 
niet aan te nemen. 

Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig ka-
rakter, hanteert een solidair minimum en is 
verder gerelateerd aan aantal kinderen en in-
komen van de ouders/verzorgers. De school 
heeft een systeem van berekening dat ge-
bruikt kan worden als leidraad. 

De inning van de ouderbijdragen is voor alle 
scholen centraal geregeld. De administratie, 
exploitatie en besteding wordt voor elke 
school apart bijgehouden. De oudergeleding 
van de MR en GMR heeft ingestemd. 

Uitgebreide informatie over de ouderbijdrage 
krijgen ouders jaarlijks in de maand juni toe-
gestuurd. Nieuwe ouders worden door de 
school na aanname geïnformeerd. 
informatie over ouderbijdrage of vragen over 
de inning kunt u via ouderbijdra-
ge@vsathena.nl stellen aan Rita Vrielink. Zij is 
tevens op dinsdag tussen 09.00 uur – 15.00 
uur en ’s avonds tussen 18.00 uur en 20.00 
uur telefonisch bereikbaar op een speciaal 
mobiel nummer; 06 – 390 289 47. 
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Omgaan met persoonlijke gegevens bin-
nen de Stichting Vrijescholen Athena. 

 
Algemeen 
De stichting heeft een beleid dat is gebaseerd 
op de wet Persoonsregistratie van 28-12-
1988. In een school worden gegevens van 
leerlingen en medewerkers verzameld en be-
waard. Lang niet alle gegevens zijn bedoeld 
om beschikbaar te zijn voor iedereen. Privacy 
is in dit informatietijdperk een groot goed. 

 

Omschrijving 

Persoonsgegevens :  Een gegeven dat herleid-
baar is tot een individuele natuurlijke per-
soon. – Persoonsregistratie :  Een samenhan-
gende verzameling van op verschillende per-
sonen betrekking hebbende      persoonsgege-
vens, die systematisch is aangelegd.  

- Geregistreerde :  De natuurlijke persoon over 
wie persoonsgegevens in een persoonsregi-
stratie zijn      opgenomen.  

- Registratiehouder :  Degene die zeggenschap 
heeft over een persoonsregistratie 

- Het verstrekken van gegevens uit de per-
soonsregistratie:     

Het bekend maken of ter beschikking stellen 
van persoonsgegevens. 

- Verstrekken van gegevens aan derden:  

Verstrekken van gegevens uit een persoons-
registratie aan een persoon of instantie buiten 
de organisatie, met uitzondering van het ver-
strekken aan de bewerker of de geregistreer-
de. 

 
Werking en doel van de registratie 

Aan de orde is hoe onder gewone omstandig-
heden de registratie wordt verricht en hoe uit 
een oogpunt van bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer van geregistreerden 
daarmee omgegaan wordt. 

De persoonsregistratie heeft tot doel het vast-
leggen van persoonsgegevens, het bieden van 
individuele informatie en het verstrekken van 
collectieve informatie over 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 vol-
gende categorieën van personen: leerlingen 
(daarin mogelijk opgenomen gegevens over 
ouders/verzorgers/voogden) en medewerkers. 

In deze bijlage is alleen sprake van de per-
soonsregistratie van leerlingen. 

 
Soorten van gegevens: 

De persoonsregistratie van leerlingen -welke 
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 noodzake-
lijke gegevens 

B. De getuigschriften en eventueel rapportsta-
ten 

C. Aantekeningen en/of verslagen van ge-
sprekken met: 
         -ouders 
         -schoolbegeleider 
         -schoolarts 
         -remedial teacher 
         -leerlingbesprekingen 

D. Uitslagen van toetsen: 
         -reguliere toetsen uit het leerlingvolg-
systeem 
         -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 ken-
nisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

2. Medewerkers, die uit hoofde van hun func-
tie kennis nemen van geregistreerde per-
soonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens 
niet anders te gebruiken dan voor de uitoefe-
ning van hun functie noodzakelijk is; zij mo-
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gen die niet aan onbevoegden meedelen. 

 
Toegang tot de gegevens 

Rechtstreeks toegang tot de registratie heb-
ben: 

De bestuurder, de directeur, de remedial tea-
cher/intern begeleider, de leerkrachten mits 
de raadpleging noodzakelijk is uit zuiver be-
roepsmatig oogpunt. 

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

 
Doorgeven van gegevens 

Het doorgeven van gegevens aan derden ge-
schiedt alleen na toestemming van de ou-
der/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 regi-
stratie zijn opgenomen, in te zien in aanwe-
zigheid van een daartoe bevoegde functiona-
ris. 

 
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 gege-
vens na het verstrijken van de wettelijk vast-
gestelde termijn (5 jaar) vernietigd. 

 
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 ma-
ken bij het College van Bestuur van de stich-

ting 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, ge-
boortedata en namen van ouders/verzorgers van 
de leerlingen, die voor algemeen gebruik beschik-
baar zijn. Bij aanname van leerling vraagt de 
school of de ouder bezwaar heeft dat deze gege-
vens van hun kind opgenomen en verspreid wor-
den. Wanneer geen schriftelijk bezwaar aan de 
directeur wordt verstrekt, worden de gegevens 
opgenomen in de lijsten. 
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