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1 Voorwoord 

Een goede keuze van een school is een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van uw 
kind nu en in de toekomst.  Waar moeten we dan op letten?  

Toevallig heeft het Platform Onderwijs 2032 in januari 2016 aan de hand van de volgende vraag “welke 
kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed 
aan hun volwassen en werkende leven te beginnen”  de minister geadviseerd. 

Een van de belangrijkste adviezen in het rapport was dat de leerling niet langer uitsluitend beoordeeld zou 
moeten worden op wat hij weet en kan, maar ook op basis van zijn sociale ontwikkeling. Het Platform 
Onderwijs 2032 relativeert het belang van 'encyclopedische kennis' (feiten stampen) en bepleiten een 
systeem waarbij niet alleen 'meetbare kwaliteiten' worden getoetst, maar ook 'merkbare' 
persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. 'Zo ontstaat een rijke waardering van een leerling, waarin het 
niet alleen gaat om zijn cijfers, maar ook om de vorming van zijn persoonlijkheid'. Scholen zouden zich ten 
doel moeten stellen leerlingen te begeleiden 'in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, 
waardig en aardig zijn, voor zichzelf en hun omgeving'. (Bron: Volkskrant, 23 januari 2016) 

Deze zinnen zouden zo in een brochure van onze vrije school kunnen hebben gestaan. Op De Vuurvogel is 
aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling namelijk eveneens een van de belangrijkste 
uitgangspunten. Onderwijzen is ook opvoeden, is de gedachte van de vrijeschool. Het is dus niet alleen van 
belang om goed te leren lezen of rekenen, maar het gaat er ook om dat het kind zijn talenten kan ontdekken 
en ontwikkelen.  “Worden wie je bent” is daarbij een belangrijk uitgangspunt bij de begeleiding van onze 
leerlingen en dit is terug te vinden in de organisatie en inhoud van het onderwijs.  

Het leerlingenaantal op vrije scholen groeit al jaren gestaag. Zowel in het primaire onderwijs als in het 
voortgezet onderwijs zien we al jaren deze ontwikkeling en ook in de Gelderse Vallei, waar Ede ligt, zien we 
deze groei terug!  Het komend schooljaar zien we een stabilisatie  ten opzichte van het voorgaande jaar met 
twee gevulde kleuterklassen als basis voor een gezonde groei. Ook de peutergroep Het Zonnekind, dat voor 
veel ouders een startpunt vormt voor de scholingsweg van hun kinderen, draagt bij aan deze positieve 
ontwikkeling van de school. 
 
Voor De Vuurvogel is het niet zozeer het mythische beeld van De Vuurvogel waar we ons op richten, maar 
vooral de inhoudelijke kracht en richting die we in deze verhalen herkennen en die de school tot uitdrukking 
wil brengen in haar handelen. Het is in onze ogen de zeldzaamheid, het unieke en de bijzondere 
eigenschappen van de Vuurvogel die een metafoor zijn voor het bijzondere dat in ieder kind schuilt. Wij zien 
vooral het belang en de opgave die juist deze school heeft om die bijzondere kwaliteit van ieder kind te 
herkennen en te koesteren. Dat raakt het wezen van onze school. 
 

Schoolgids 
In deze schoolgids voor het schooljaar 2017 – 2018  proberen we u een goede indruk te geven van De 
Vuurvogel.  In de eerste plaats vindt u er praktische informatie over de school. Met behulp van de adressen, 
de contactpersonen en bijbehorende informatie kunt u uw weg vinden binnen onze school. Zo kunt u snel de 
zaken regelen die in het belang zijn van uw kind.  
 
Daarnaast vind u er een informatief gedeelte over het vrijeschoolonderwijs en de interpretatie die wij hieraan 
geven binnen onze school.  Het schoolleerplan wordt beknopt gepresenteerd en toegelicht.  
Daarbij wordt ook ingegaan op de actuele onderwijsvernieuwingen binnen De Vuurvogel, want ook het 
vrijeschoolonderwijs gaat mee in zijn tijd om een antwoord te bieden aan de actuele vragen, die de 
leerlingen en de maatschappij ons stellen. 
 
Met deze schoolgids hebben we geprobeerd om de benodigde informatie te geven om hiermee tot een 
verantwoorde schoolkeuze te komen. Daarnaast hebben wij gestreefd naar een beknopte vorm, om het 
leesbaar te houden. Zo hopen wij dat deze gids het komend schooljaar weer een bruikbaar naslagwerk zal 
zijn. 

Herman Dreef  
schoolleider. 



 

Schoolgids 2017-2018 De Vuurvogel   Pagina 7 van 52  

2 Ons Onderwijs 

2.1 Visie en achtergronden. 

Algemeen 
Op een basisschool leer je wanneer je ‘vindt’ met een d of t moet schrijven. Je leert er om de tafels van 1 tot 
10 op te zeggen. Om werkwoorden te vervoegen en sommetjes te maken. Maar omdat het in het leven om 
veel meer draait dan rekenen en taal alleen, leer je op de Vuurvogel veel meer dan dat. Zorgen voor elkaar, 
bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor cultuur en betrokken zijn bij de maatschappij. Want naast de 
ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig 
te zijn.  Op onze school leer je om je hoofd, hart en handen te gebruiken. Op de Vuurvogel leer je voor het 
leven.  Een kind vraagt te mogen zijn en geaccepteerd te worden!  
 
Vrije school pedagogiek 
De Vuurvogel is een basisschool die werkt vanuit de antroposofie. Dit betekent dat het bestuderen van de 
antroposofische menskunde en het hanteren van menskundige inzichten zoals Rudolf Steiner die heeft 
aangereikt leidraad voor ons pedagogisch handelen zijn. In de antroposofie wordt de mens, en dus ook het 
kind, gezien als wezen dat uit meer dan alleen maar een fysiek lichaam bestaat. Wat wij in onze cultuur ‘de 
ziel’ en ‘de geest’ van de mens noemen, is volgens de antroposofie niet een toevallige bijkomstigheid maar 
een wezenlijk aspect van de mens. 
 
“Worden wie je bent” 
De pedagogische uitgangspunten van het vrije school onderwijs zijn gericht op de ontwikkeling van de 
individuele kwaliteiten van het kind. Zelfvertrouwen en een groeiend zelfbeeld versterken die ontwikkeling. 
Niet de prestatie is het doel, maar het gaan van een leerweg. De aangeboden leerstof geeft de mogelijkheid 
een doorleefde ervaring te krijgen die een bron van inzicht kan worden en een blijvende basis kan vormen 
voor de ontwikkeling van de toekomst. Naast kennis en intellectuele vaardigheden worden ook wilskracht en 
gevoel ontwikkeld. Door het aanbod in kunstzinnige vakken en het werken met je handen wordt dit 
versterkt; vormtekenen, schilderen, boetseren, toneel, spel, muziek maken, fluitspelen, handwerken, 
handenarbeid en houtbewerken. De maatschappij van de toekomst zal van onze kinderen o.a. een grote 
creativiteit en flexibiliteit vragen. Het zich aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden en het mee 
vorm geven aan die maatschappij, vraagt om het gebruik van ideeën, fantasie, creativiteit, praktisch en 
helder denken. Daar willen wij hen zo goed mogelijk op voorbereiden. 

Religieuze beleving 
Verbinding is het kernwoord: verbinding met kosmos, aarde en mensen en verbinding met verleden en 
toekomst. Het vrije school  onderwijs is niet aan enige kerk gebonden. Het erfgoed van het christendom is 
uitgangspunt. Dit laat zich in de pedagogiek vertalen in principes van eerbied, respect, dankbaarheid en 
plichtsbesef. Door onderwijs te geven waarin eerbied voor de natuur en voor de wonderen van de mensheid 
en de aarde doorklinkt, wordt impliciet gewerkt aan levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast komen door 
de jaren heen in de geschiedenisperiodes verschillende wereldreligies aan bod. Zo ontwikkelt het kind 
respect voor medemens, natuur en cultuur. 
 
Opbouw van de school 
Onze school telt 8 leerjaren, 2 kleuterjaren en klas 1 tot en met 6. Oorspronkelijk is de Vrije School bedoeld 
als een totale schoolgemeenschap. Vanuit deze gedachte vervolgen de kinderen na de kleuterklassen de 
ononderbroken ontwikkelingsweg door de klassen 1 t/m 12.  Om aansluiting te houden met het 
hedendaagse onderwijs wordt in deze opbouw nu een onderverdeling gemaakt in een onderbouw 
(kleuterklas + de klassen 1 t/m 6), de middenbouw (klas 7 t/m 8) en de bovenbouw (klas 9 t/m 12). Voor de 
leerlingen van onze school betekent dit concreet dat, indien zij het voortgezet Vrije School onderwijs wensen 
te volgen, zij na de 6de klas naar Nijmegen of Zeist moeten gaan reizen. 
 
Zij die daar niet voor kiezen hebben natuurlijk ook de mogelijkheid hun weg voort te zetten in een voor hen 
geschikte vorm van voortgezet onderwijs binnen de regio. De inhoud van ons onderwijs sluit goed aan op 
iedere vorm van regulier voortgezet onderwijs. Onze school onderhoudt goede contacten met de scholen 
voor voortgezet onderwijs binnen onze regio en de resultaten van onze leerlingen op deze middelbare 
scholen zijn prima!  
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De organisatie van het Onderwijs 
In het onderwijs wordt getracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot vrije, 
denkende en handelende individuen. Dit leidt tot de ontwikkeling van een eigen oordeelsvermogen, 
gebaseerd op de concrete waarneming. Om deze doelstellingen van het vrije school onderwijs te realiseren 
wordt gebruik gemaakt van een aantal werkwijzen. Deze krijgen hun vorm in:  
 het pedagogisch proces, waarin de wisselwerking tussen leerkracht en leerling centraal staat; 
 de manier van omgaan  met kinderen in de verschillende leeftijdsfasen; 
 de vormgeving en verzorging van het schoolgebouw; 
 de betrokkenheid van ouders bij de school.  Deze betrokkenheid uit zich in de vorm van werkgroepen 

met ieder een speciale taak binnen de school. 
Als voorbereiding op de kleuterschool kunnen kinderen vanaf twee jaar naar de peutergroep “Het 
Zonnekind”, die ook in het gebouw van De Vuurvogel gevestigd is. 

De grondsteen 
Onze school heeft een grondsteen. Dit is een driedimensionale, koperen, meetkundige vorm. In die vorm zit 
een perkament met daarop de grondsteenspreuk die door leerkrachten, ouders en andere belangstellenden 
is ondertekend. Door het maken van deze grondsteenspreuk wordt de antroposofische grondslag van de 
school zichtbaar gemaakt en hoe deze intentie toe te passen in en rondom school. De tekst van de 
grondsteen wordt in de diverse geledingen van de school gebruikt als bezinningsmoment over het werken op 
school. De tekst van de grondsteen is verkrijgbaar via de administratie. 

Jaarfeesten op De Vuurvogel 
De vieringen van de jaarfeesten vormen belangrijke momenten in het jaar en binnen het vrije 
schoolonderwijs. Het vieren van de jaarfeesten vormt een omhulling voor onze kinderen en geeft hen 
vertrouwen in kosmische en aardse krachten. Bij de voorbereiding, uitvoering en viering zijn de ouders vaak 
intensief betrokken. Elk feest heeft een andere kleur, een andere klank, geeft een ander gevoel, een andere 
impuls. Ze zijn ook voor volwassenen een bron en uitgangspunt om op steeds vernieuwende wijze met de 
oerchristelijke feesten te kunnen omgaan.  
 
In de jaarfeesten willen we dan ook, elk jaar weer,  zoeken naar nieuwe impulsen en nieuwe ontmoetingen.  
Niet in de uiterlijke, voor onze ogen zichtbare dingen, ligt het doel, maar in de antwoorden die het kan 
geven op innerlijke vragen van de zoekende mens. Veelal worden deze feesten gezamenlijk met de hele 
schoolgemeenschap gevierd. In de herfst zijn te noemen het Michaëlsfeest en Sint Maarten. In de 
wintermaanden, de aanvang van de adventstijd, Sint Nicolaas en het Kerstfeest.  In het nieuwe kalenderjaar 
vieren verschillende klassen Drie Koningen, Maria Lichtmis en Carnaval. Feestelijk wordt daarna door de 
gehele school Palmpasen en Pasen gevierd. Pinksterbruid en  bruidegom en Meiboomdansen komen ten 
tonele op het Pinksterfeest en aan het einde van het schooljaar wordt het Sint Jansfeest gevierd. 

2.2 Inhoudelijke beschrijving van het onderwijs 

De Vuurvogel kent een kleuterafdeling (groepen 1 en 2) en een onderbouwafdeling (groep 3 tot en met 8 
ofwel klas 1 tot en met 6). In het schoolplan staat een nadere uitwerking van het onderwijs dat wij 
verzorgen voor onze leerlingen. Desgewenst kunt u dit plan inzien op het schoolsecretariaat.   
 
Hierna vindt u een beknopt overzicht van het lesplan voor het kleuteronderwijs en de onderbouw. Per 
vak/vormingsgebied wordt aangegeven hoe we de bovenomschreven doelen willen realiseren. 
Achtereenvolgens geven we dit aan voor: 
 kleuterklassen 
 inrichting van de onderbouwklassen 
 instrumenteel-cursische vakken:                                                                taal, vreemde talen, rekenen 
 leefomgeving:                                                                 aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek   
 beweging:                                                                                  toneel, spraak, euritmie, gymnastiek 
 handvaardigheid:                                                   handenarbeid, handwerken, handschriftontwikkeling 
 kunst:                                                                              beeldende expressie ,vormtekenen, muziek 
 levenskunst:                                                                                                       verhalen, jaarfeesten  
 actief burgerschap en sociale integratie:                                    visie en leerstof aanbod sociale omgang 
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2.2.1 Het kleuteronderwijs 

De kleuterklassen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen: 4, 5 en 6 jarigen; de kinderen blijven hun gehele 
kleutertijd bij dezelfde kleuterleid(st)er(s). De Vuurvogel heeft twee kleuterklassen. In deze kleuterperiode 
staan centraal: 
 het ritme van de dag, de week, het jaar; 
 de nabootsing van de arbeid van de volwassenen, waaraan het kind zich kan ontwikkelen; 
 het fantasievolle spel van de kleuters; 
 de ontwikkeling van de verwondering en de eerbied voor de wereld om het kind heen. 
 het sociale gebeuren in de kleuterklas. Zo is de maaltijd die in de kleuterklassen wordt bereid en 

genuttigd een wezenlijk onderdeel van de sociale vorming op de kleuterschool. Het eten is een 
gezamenlijke activiteit waaraan alle kleuters deelnemen; 

 de leidster spreekt en vertelt een rijke taal waarbij op een vanzelfsprekende manier woorden en 
zegswijzen gebruikt worden waarmee de kinderen hun woordenschat kunnen uitbreiden. Zij richt het 
lokaal ook zo in, dat een uitdagende en leerrijke omgeving ontstaat; de kinderen doen in hun spel veel 
ervaringen op ten behoeve van het latere reken- en taalonderwijs 

 de oudste kleuters zijn in hun laatste jaar al druk bezig met de voorbereiding van het lezen, schrijven en 
reken. Het aanvankelijke lezen en rekenen is ingebed in het leerstofaanbod. Juist de ontwikkeling van 
het taalgebied is een belangrijke basis, die in de kleuterklas gelegd wordt, maar  die niet altijd goed 
herkenbaar is voor ouders, omdat het gericht aanleren van letters en woorden pas in de eerste klas 
plaatsvindt. Met deze aanpak versterken we de basis voor de jonge leerling en krijgt de lees- en 
schrijftechniek een stevige fundering voor de toekomst. 

2.2.2 De inrichting van de onderbouwklassen 

De Vuurvogel kent dit schooljaar drie combinatieklassen 1-2, 3-4 en 5-6. die begeleid worden door vaste 
leerkrachten. De leerstof wordt grotendeels klassikaal aangeboden, op een zodanige manier, dat ieder kind 
er naar eigen wijze een verbinding mee kan aangaan. De klassenleerkracht verzorgt in de klas het 
'periodeonderwijs' gedurende de eerste twee ochtenduren. In blokken van ongeveer vier weken komt een 
bepaald vak elke dag intensief aan de orde.  Na de ochtendpauze krijgen de kinderen vaklessen van hun 
klassenleerkracht, een andere klassenleerkracht of een vakleerkracht (handwerken, euritmie). Ook zijn er 
nog diverse mogelijkheden (oefenuren etc.) binnen het weekrooster om de kennis vanuit het 
periodeonderwijs te herhalen en eigen te maken.   
 
De Vuurvogel heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een verbetering van de leeromgeving van de 
leerlingen, waarbij de leerlingen de klassenstructuur gaan overstijgen en binnen school kunnen werken aan 
hun specifieke leerbehoeften (zowel zorg als verdieping). Passend Onderwijs gevoegd binnen de 
verworvenheden van het vrije school onderwijs! Voordat ingegaan wordt op de specifieke vakken, een korte 
toelichting. 

Zelfstandigheid en differentiatie; persoonlijk onderwijs is meer dan onderwijs op maat 

Meer dan ooit wordt er op de vrije school gekeken naar de individuele ontwikkeling van het kind. Elk kind 
krijgt een eigen werkmap waarin hij of zij het werk opslaat. Niet bedoeld om te toetsen, maar om de 
ontwikkeling te volgen. Bovendien is er elke dag ruimte voor persoonlijke aandacht. ‘s Ochtends krijgt de 
klas het traditionele periodeonderwijs, waarin drie a vier weken lang een bepaald thema alle aandacht krijgt.  
 
Daarna gaan de leerlingen alleen of in groepjes, aan de slag met rekenen of taal. Kinderen hebben een 
persoonlijk taakoverzicht. Daarnaast gaan zij waar mogelijk ook andere uitdagingen aan. Een persoonlijk 
plan kan gaan over tekenen of schilderen, over natuur of techniek. Onderwerpen die kinderen willen 
ontdekken en die zij afsluiten met een presentatie of een klein persoonlijk werkstuk. De leraar kijkt over de 
schouder mee, adviseert en staat open voor vragen. Heeft een leerling een probleem waar hij of zij niet 
uitkomt, ook niet met behulp van de boeken of medeleerlingen, dan meldt hij of zij zich bij de juf of meester.  
 
Het proces is veel meer begeleiding geworden in plaats van centrale sturing. Het strakke klassenverband kan 
in deze aanpak meer verlaten worden. Kinderen kunnen daarbij worden geholpen door leraren, 
onderwijsondersteuners of IB, die samen de begeleiding vormen. De klassenleraar blijft natuurlijk 
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen klas. In de middag wordt bij de invulling van de kunstzinnige vakken 
qua aanpak aangesloten bij deze werkwijze en worden de vier hoogste klassen meer thematisch begeleid in 
hun ontwikkeling. Er is ruimte om sneller en langzamer door het curriculum te werken en toch op elk niveau 
de uitdagingen te blijven vinden.  
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Het voordeel van deze gedifferentieerde aanpak is dat snellere kinderen eerder de ruimte hebben om door te 
werken, terwijl er voor de leerlingen die wat meer hulp nodig hebben meer tijd is. Zo valt niemand buiten de 
boot omdat het tempo te hoog ligt, en hoeft tegelijk niemand zich geremd te voelen.  
 
Eén groot voordeel van deze aanpak is dat er het hele jaar door wordt gewerkt aan essentiële vaardigheden 
als rekenen, taal en schrijven naast de mogelijkheid om ook eigen uitdagingen aan te gaan. Zelfstandig leren 
en coöperatief leren gaan daarbij hand in hand. Zoals een leraar zegt: het komt nu niet meer voor dat er een 
half jaar lang geen breuken worden geoefend en ook komt het niet meer voor dat kinderen het gevoel 
hebben op school niet te kunnen aanpakken wat zij nu juist zo graag willen weten en kunnen. 
Handelingsgericht werken is nu niet meer een aanvullende aanpak voor een moment maar krijgt de kans om 
een natuurlijke werkwijze van de leraar te worden.  
 
Het spreekt voor zich dat leraren, leerlingen en ouders dit leren in periodes, vaklessen en in de oefenuren 
goed willen volgen en beoordelen. Een nieuwe manier van verantwoorden van onderwijs is nodig. Naast de 
(cito)toetsen die laten zien wat vrije schoolleerlingen op het gebied van rekenen en taal net zo goed kunnen 
als alle andere kinderen in Nederland, vraagt het ook om volgen van de individuele leerweg van de leerling 
en zijn persoonlijke opbrengsten. Naast handelingsgericht werken ook aandacht voor het resultaat 
(opbrengstgericht). 
 
De ontwikkeling van het individuele leerlingdossier, waarin een portfolio de individuele leerweg van de 
kinderen registreert, is daarbij gewenst.  Toetsen en evalueren moet passen bij het leerlingenwerk van deze 
hedendaagse vrije school en moet de gegevens genereren die nodig zijn om aan ouders en inspectie te 
bewijzen wát en dát er geleerd wordt. Ook is het de bedoeling om de leerlingen zelf op deze wijze actief te 
betrekken bij hun eigen leerontwikkeling en te kiezen leerweg. Het is bewezen dat deze betrokkenheid van 
leerlingen bij hun eigen ontwikkeling een prima basis vormt voor een inspirerende leeromgeving, meer 
betrokkenheid bij het eigen leerproces en verbetering van de resultaten. Op onze school zijn we dat 
stapsgewijs aan het ontwikkelen, waarbij we steeds zoeken naar de vraag en behoefte uit de diverse 
klassen. 
 
De wortels blijven 
De vrije school verandert en moet ook aan de eisen van de moderne tijd voldoen. Scholen die kiezen voor 
deze gedifferentieerde werkvorm zien dat het vrije school onderwijs juist beter wordt van deze 
onderwijsvernieuwing. Juist door meer oog te krijgen voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en 
het monitoren van zijn of haar groei, creëert de leraar ruimte voor alles wat de vrije school zo eigen maakt. 
Zoals het periodeonderwijs, de liederen, de verhalen, de euritmie, de aandacht voor natuur, seizoenen, 
handarbeid en ambacht. Nog altijd worden onze leerlingen opgeleid tot bijzondere mensen die met vreugde 
de toekomst tegemoet gaan.  

2.2.3 De instrumenteel-cursische vakken  

2.2.3.1 Rekenen/wiskunde. 
In het rekenonderwijs wordt veel aandacht besteed aan: 
 de kwaliteit en ritmiek  van de getallen; 
 de beheersing van het hoofdrekenen; 
 het handelend rekenen; 
 de ambachtelijke en de creatieve kant van het rekenen; 
 goede  beheersing van de basisvaardigheden; 
 de meetkunde, met de nadruk op exactheid en schoonheid van de vormen.  
Het rekenen is in diverse andere vakken terug te vinden: in het vormtekenen, de muziek, in de 
aardrijkskunde en de geschiedenis; daar is het vooral toepassingsgericht.  
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2.2.3.2. Nederlandse taal. 
Met de term: taalgebruiksonderwijs geven wij aan, waar het in het taalonderwijs werkelijk om gaat: taal is 
een middel om tot voorstellingen te komen in jezelf en de ander. We geven taalonderwijs om die natuurlijke 
ontwikkeling in ieder kind te ondersteunen en in vrijheid tot bloei te laten komen. Dit krijgt vorm en inhoud 
door: 
 spelling en grammatica zijn vanzelfsprekend belangrijke onderdelen van het onderwijsaanbod en worden 

apart geoefend; 
 voor het lezen zijn diverse klassikaal aangeschafte boeken beschikbaar, die qua inhoud passen bij de 

uitgangspunten van onze school en de vereiste AVI-niveaus hebben. Ook boeken uit de series Zoeklicht 
en Wenteltrap  (voor dyslectische kinderen) zijn aanwezig.  

 het creëren van taalonderwijs in ondersteunende vaardigheden en het kiezen van contexten voor 
taalgebruik situaties met aandacht voor de dagelijkse en culturele leefomgeving van de kinderen; 

 
2.2.3.3. Vreemde talen. 
De talen Engels en Duits worden in de verschillende onderbouwklassen gegeven in vaklessen. De volgende 
activiteiten komen aan de orde: 
 het leren van gedichten, versjes, liederen, waarin de kinderen de vreemde taal leren spreken en 

begrijpen.  
 het lezen van eenvoudige teksten, die naderhand globaal naverteld worden. 
 woorden en uitdrukkingen die in het dagelijks leven gangbaar zijn. 
 het opbouwen van een basale woordenschat. 
 de eerste beginselen van de grammatica en de spelling. 

2.2.4 De leefomgeving  

In de kleuter- en lagere klassen worden de verschillende vakken uit dit deel van het curriculum niet of 
nauwelijks afzonderlijk benoemd; het zit vooral in de beleving van de kinderen, waar de leerkracht actief op 
inspeelt, of situaties creëert  waaraan de kinderen dit kunnen ontdekken. Vanaf klas 3 komen deze vakken in 
de periodetijd  aan de orde. Waar enigszins mogelijk wordt de inhoud van de verschillende vakken met 
elkaar in verband gebracht, zodat de kinderen de samenhang leren zien.  De kinderen verwerken dit alles op 
een eigen of meer geleide manier in hun periodeschriften middels verschillende werkvormen: schrijven, 
gedichten, tekeningen, schilderingen  en toneelstukjes.  

2.2.4.1 Aardrijkskunde. 
De kinderen leren zich oriënteren op de eigen omgeving. Specifieke eigenschappen van stad en streek 
komen aan de orde. Ook vanuit voor de kinderen historisch bekende ijkpunten kan de omgeving verkend 
worden, zowel in demografisch, topografisch als in cartografisch opzicht.  Oorzakelijke verbanden komen aan 
de orde: wonen – werken – verkeer – industrie – natuur – geologie. De leraar ontwerpt het periodeonderwijs 
zodanig, dat de kinderen ook vanuit die aspecten naar streek en land leren kijken.  

2.2.4.2. Geschiedenis. 
De leerkracht geeft de kinderen een blik op het tijdsverloop en kijkt samen met de kinderen terug in het 
eigen verleden en dat van de ouders en grootouders. De verbinding wordt gelegd tussen ruimte en tijd aan 
de hand van de geschiedenis van Nederland.  De leerkracht voert de leerlingen binnen in de 
ontwikkelingsgeschiedenis langs de lijn van de voor onze cultuur bepalende cultuurtijdperken.  Belangrijk is, 
dat de leerlingen zich Perziër, Egyptenaar of Griek hebben kunnen voelen. De verhalen uit die tijden spelen 
daarin een belangrijke rol. De leerlingen leren in het oog springende kenmerken van die culturen: piramides 
etc…  

2.2.4.3. Natuur en techniek. 
In de verschillende verhalen spelen elementen uit planten-, dieren- en minerale wereld  een grote rol; dat 
geldt eveneens voor zon, maan, sterren en  seizoenen. De leerkracht laat de leerlingen beleven, hoe natuur 
en landschap veranderen als de mens zijn cultuur ontplooit en probeert bij de kinderen eerbied te wekken 
voor de schepping en het milieu. De leerkracht kiest een aantal diergroepen uit die ten aanzien van de 
menselijke ontwikkeling exemplarisch zijn en laat de leerlingen ervaren, hoe de aarde bedekt is met een 
diversiteit aan plantenleven.  Ook laat de leerkracht de kinderen ontdekkingen doen in de wereld van de 
natuurkunde door middel van waarneming - beschrijving – conclusies trekken. 
 
 
 
 



 

Schoolgids 2017-2018 De Vuurvogel   Pagina 12 van 52  

2.2.4.4. Heemkunde. 
De natuur wordt beleefbaar doordat de kinderen zich in plant of dier kunnen verplaatsen. Dit kan in extra 
periodes gebeuren en is in ieder geval verweven met de andere vakgebieden. Vanaf klas 1 wordt daarmee 
gestart.  Vanaf klas 3 wordt het plantenrijk in al haar verscheidenheid aangeboden. De leerlingen wordt 
stapsgewijs geleerd hoe de natuur functioneert en wat de betekenis van deze planten voor de mensheid is. 
In klas 5 wordt de heemkunde binnen een tuinbouwomgeving nog tastbaarder en concreter gemaakt binnen 
onze schooltuin; de kinderen  zaaien en planten en houden wekelijks hun tuin bij.  In klas  6  worden deze 
lessen voortgezet en afgerond.   

2.2.5.  Beweging. 

2.2.5.1.Toneel. 
De  kinderen maken zelf kleine toneelstukken en laten die aan elkaar zien. De leerkracht studeert met zijn 
klas een groot stuk in, gecombineerd met muziek en/of het maken van decors en rekwisieten en laat de 
kinderen beleven, hoe het staan in de ruimte werkt bij het toneelspel. De leerkracht gebruikt het toneelspel 
als pedagogisch middel; hij kijkt wat een kind kan ontwikkelen aan een bepaalde rol. Het proces kan 
belangrijker zijn dan het product! 

2.2.5.2. Spraak. 
De leerkracht reciteert met de leerlingen teksten, zowel individueel als klassikaal. Gebaren kunnen dit 
ondersteunen. Tevens wordt veel aandacht besteed aan gevarieerd spreken en goede articulatie, tempo en 
volume.   
   
2.2.5.3. Euritmie. 
De leerlingen kunnen zich verbinden met de beeldentaal van een verhaal en herkennen uit de gebaren of 
beweging de karakters.  De euritmist oefent deze vaardigheden met de leerlingen vanuit beeldende 
motieven en de leerlingen leren deze gebaren en bewegingen zelfstandig uit te voeren.  

2.2.5.4. Gymnastiek en spel. 
De kleuterjuf/leerkracht oefent met de kinderen kring- en gebarenspelen en de kinderen oefenen het 
hinkelen, schommelen, klauteren, klimmen, touwtjespringen en het lopen op de evenwichtsbalk.  In de 
gymzaal oefenen de kinderen op en met de verschillende toestellen. Tijdens de teamsporten leren de 
kinderen strategische aspecten in te zetten.  Ook kunnen de leerlingen een sportevenement organiseren. 

2.2.6.  Handvaardigheid. 

2.2.6.1 Handenarbeid en handwerken. 
De kinderen leren verschillende gereedschappen gebruiken voor het werken met materialen als hout, papier, 
karton, bijenwas, klei en textiel.  Ze werken met natuurlijke materialen en worden ook geïnformeerd over  de 
herkomst van deze materialen. De leerlingen leren met behulp van verschillende technieken functionele 
gebruiksvoorwerpen maken. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan een smaakvolle vormgeving en 
zorgvuldige uitvoering. Naar aanleiding van verhalen en jaarfeesten maken de leerlingen werkstukken vanuit 
hun eigen fantasie. 

2.2.6.2. Handschrift.  
Vanuit  ritmische bewegingen en oefeningen worden de grondvormen van het lopend schrift aangeleerd. De 
leerkracht besteedt veel aandacht aan de juiste zithouding en een goede pengreep en indien nodig blijft de 
leerkracht op diverse manieren met de kinderen oefenen. De leerling leert het eigen handschrift en 
eventuele sierschriften ook illustratief gebruiken met name in de periodeschriften.  Ook leren de kinderen 
actief meedenken over vormgeving en kleurgebruik. 

2.2.7.  Kunst. 

Het kunstzinnig kunnen verwerken van de leerstof neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Om 
dat te kunnen, is het noodzakelijk dat de techniek geleerd wordt, alvorens die kan worden toegepast in 
bijvoorbeeld andere vakken.  

2.2.7.1. Beeldende expressie: tekenen en schilderen. 
De kinderen ontdekken hoe ze met verschillende materialen zoals kleurkrijtjes, kleurpotloden en verf kunnen 
werken. De leerkracht stimuleert de eigen beleving in het werken met deze materialen en zorgt ervoor dat 
de kinderen het werk van elkaar zien, en hij/zij wijst op het gebruik van de verschillende  technieken.  De 
kinderen kunnen exact tekenen naar aanleiding van een opdracht uit een  plant- of aardrijkskundeperiode.  
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2.2.7.2. Vormtekenen. 
De leerkracht laat de kinderen lopen in rechte lijnen en bewegen in ronde, vloeiende vormen en begeleidt 
zorgvuldig en stapsgewijs de overgang van beweging naar papier.  De leerling leert  ook geometrische 
vormen tekenen, als voorbereiding op de meetkunde en de leerkracht biedt veel variaties aan en geeft de 
leerlingen ruimte om ontdekkend bezig te zijn.  

2.2.7.3. Muziek. 
De muziekdocent en leerkracht laat de kinderen vreugde beleven aan de muziek, zowel vanuit de beweging 
als vanuit zang en instrument. De leerkracht bouwt met de kinderen een relevant liedrepertoire op en de 
kinderen maken al luisterend kennis met verschillende muziekinstrumenten.  

2.2.8.  Levenskunst. 

Met dit onderdeel bedoelen we alles wat met gezond gedrag en goede gewoontes te maken heeft: dit is de 
basis waarop een school haar opdracht kan uitvoeren. Vanuit deze basis kan het kind vertrouwen hebben in 
de mensen in zijn omgeving.  
 
Hieronder rekenen we  ook de vakken, die te maken hebben met de religieuze achtergrond van de school. 
Onze school staat open voor kinderen uit alle milieus en godsdienstige richtingen. Het onderwijs is van zich 
uit religieus. Niet in de zin van enige confessionele gebondenheid, maar in de zin van een (hernieuwde) 
verbinding van de moderne mens met de gehele schepping. Het kind heeft van nature een band met de 
geestelijke wereld; deze band wordt verzorgd.  
 
2.2.8.1 .De verhalen.  
Als een rode draad loopt het vertellen van beeldrijke verhalen uit verschillende culturen door alle klassen 
heen. 
Kleuters en klas 1:    De sprookjes van de Gebroeders Grimm. 
Klas 2:                    Fabels en heiligenlegenden. 
Klas 3:                    Het Oude Testament. 
Klas 4:                    Noord-Germaanse mythologie uit de Edda. 
Klas 5:                    Griekse mythologie. 
Klas 6:                    Romeinse sagen en middeleeuwse verhalen. 
 
Nagenoeg dagelijks wordt een verhaal verteld, soms wat langer, soms wat korter. In de kleuter- en lagere 
klassen wordt een verhaal meerdere dagen achter elkaar verteld, in de hogere klassen kan het vertellen deel 
van een bepaalde periode zijn (bv. geschiedenis) De verhalen worden niet verklaard of uitgelegd; zij blijven 
staan als beeld. Wel wordt de kinderen in de onderbouw gevraagd (een deel van) het verhaal de volgende 
dag na te vertellen. Ook kunnen de inhouden terugkomen in het kunstzinnige werken, zoals toneel, muziek, 
tekenen en schilderen.  In  de combiklassen worden de verhalen afgestemd op beide klassen en wordt 
jaarlijks feitelijk de helft van de betreffende verhalen van genoemde klassen verteld, zodat kinderen in twee 
jaar dezelfde vertelstof krijgen aangeboden. 
 
2.2.8.2. De viering van de jaarfeesten. 
De natuur waarin wij leven en de daarin verborgen geheimen roepen ook bij de kinderen vaak gevoelens op 
van verwondering, bewondering en respect. Mede daarop is het belang gebaseerd dat wij hechten aan 
ritme: jaarritme, weekritme en lesritme. Het geeft de kinderen houvast en sterkt hun zelfvertrouwen. 
 
In het jaarritme spelen de jaarfeesten een belangrijke rol. Michaël, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Advent, 
Kerstmis, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sint Jan vormen de 
hoogtepunten in het ritme van de jaargetijden. Sommige jaarfeesten worden samen met de ouders gevierd. 
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2.2.9 Sociale integratie en actief burgerschap in het aanbod van de school 

 
2.2.9.1 .Visie.  
Vanuit het leerplan kent De Vuurvogel al jaren een geïntegreerde benadering waarin vanzelfsprekend 
aandacht is voor de sociale integratie en respect voor elkaar.  Juist vanuit de intentie om de kinderen te 
laten worden wie ze zijn, wordt op school een sfeer gecreëerd, die het mogelijk maakt zich te ontwikkelen 
tot een volwaardig mens.  De school schenkt daarbij ook volop aandacht aan de samenleving en de 
diversiteit daarin en bevordert deelname aan en betrokkenheid bij deze samenleving. Daarbij vertoont de 
school een open en actieve opstelling naar de lokale en/of regionale omgeving en de samenleving, en brengt 
leerlingen daarmee in contact.  
 
Het leerstofaanbod is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Juist het “basis” leerstofaanbod binnen de 
diverse vakgebieden (met name leefomgeving, beweging, kunst en levenskunst) richt zich op het 
aanbrengen van competenties die bijdragen aan het deelnemen aan en betrokken zijn bij de samenleving.   
Via het vak Sociale Omgang wordt nog extra aandacht besteed over de wijze waarop hier invulling aan 
gegeven moet worden. 
 
De school biedt tevens een leer- en werkomgeving waarin burgerschap en integratie zichtbaar zijn, en brengt 
dit zelf ook in de praktijk en biedt leerlingen mogelijkheden om daarmee te oefenen vanuit wederzijds 
respect,  tolerantie en afbakening (zie hoofdstuk 5 Schoolregels).  
 
2.2.9.2 .Sociale integratie en actief burgerschap als onderdeel kwaliteitsmanagement.  
Vanuit het integraal kwaliteitsmanagement is binnen de school een sterke behoefte aan een structurele 
aanpak van dit belangrijke aspect van de vorming van onze leerlingen.  Op dit moment wordt vooral in 
groepsverband – in de klas of als school – door de kinderen sociale integratie ervaren.”  Zo wordt “in het 
klein”  het doel integratie en actief burgerschap ervaren door het delen van één plein ( kleinere ruimte, 
zichtbaarheid, rekening met elkaar houden, elkaar helpen e.d. ). Ook het schoolbreed invullen van 
projectweken, toneelstukken, levert mogelijkheden op om de kinderen met respect met elkaar en elkaars 
achtergronden om te laten gaan.    
 
De Vuurvogel zoekt binnen haar onderwijsvisie altijd naar een ontwikkeling van kwaliteiten binnen duidelijke 
begrenzingen. Door de persoonlijke betrokkenheid en individuele begeleiding van leerlingen heeft de school 
voldoende inzicht in de aan burgerschap en integratie gerelateerde opvattingen, houdingen en gedragingen 
van haar leerlingen. De sociale context waarin de school functioneert, werkt daarbij sturend en zorgt ervoor 
dat ongewenst gedrag en vormen van intolerantie, extremistische ideeën, discriminatie en dergelijke snel 
gesignaleerd worden en bijgestuurd kunnen worden .    
 
2.2.9.2 .Sociale Omgang.  
Binnen het onderwijs kent De Vuurvogel het vak ‘sociale omgang” vanaf klas 3. Dit vak herbergt een 
structureel aanbod dat zich richt op de bevordering van sociale competenties op het gebied van: 
 sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, zelfstandigheid, regulering van emoties, etc) - sociale 

vaardigheden (samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten etc); 
 houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren (zelfsturing, omgaan 

met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel 
kunnen oordelen, etc). 
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2.3 Kwaliteitsmanagement 

Ieder jaar wordt de inhoud van ons pedagogische handelen geëvalueerd; naast het borgen van de 
aanwezige kwaliteit komen vaak ook wensen tot versterking van de deskundigheid. Daarnaast zijn er vanuit 
aandachtspunten en ontwikkelingswensen voortgekomen, die in een plan van aanpak kwaliteitsmanagement 
zijn opgenomen dat als zodanig onderdeel uitmaken van het huidige schoolplan 2015-2019. Dit schoolplan is 
opgesteld voor de komende vier jaar en sluit natuurlijk ook aan op de resultaten vanuit het vorige 
schoolplan. 

Voor het schooljaar 2017-2018 staan er gedeeltelijk vervolgtrajecten op de prioriteitenlijst, maar zijn er op 
basis van actuele schoolvraagstukken en zelfevaluaties een aantal concrete doelen gesteld voor de komend 
jaar, waar we ons op gaan richten:  

 

Beleidsterrein    Globale verbeterpunten / Projecten 

Onderwijs 1. Specifieke kwaliteiten vrijeschoolonderwijs versterken (gezondmakend onderwijs) 

2. Actualisatie en afbakening curriculum; heldere doelen met  doorgaande leerlijn 

3. Schoolbrede Borging kennis tav leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong  

Leerlingenzorg 1.  Borging  LVS voor kleuters inclusief leerrijpheid  

2. Verdere ontwikkeling ondersteuningsteam (OT) binnen aanpak zorgbeleid 

Personeel en organisatie 1. Borging schoolorganisatie gericht op verbinding en invulling gedeeld eigenaarschap  

2. Actualisatie takenbeleid en prioritering binnen het kader van de nieuwe CAO 

Algemeen schoolbeleid 1. Versterking communicatie en participatie met ouders 

2. Vernieuwing website en vergroten zichtbaarheid school 

2. Huisvesting (bestaand) en toekomstgericht 

2.4 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 

Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerkracht van de zesde klas doet eind 
januari een voorstel op basis van het leerling-dossier, toetsen en ervaringen gedurende de hele schooltijd 
over werkhouding, leerhouding, omgang met leerlingen en leerkrachten, verzorging van het (huis)werk, en 
zo verder. Het advies aan de ouders zal meestal bestaan uit een Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO 
advies. Het VMBO advies is onderverdeeld in een basisberoepsgerichte leerweg (GL) en een theoretische 
leerweg (TL = MAVO). Daarnaast zal een voorkeursadvies gegeven worden voor wat betreft de brugklas, 
zoals BBL-KBL brugklas, KBL-TL brugklas, TL-HAVO brugklas, HAVO-VWO brugklas, Gymnasium brugklas of 
tweetalig VWO brugklas.  
 
In februari zal in een oudergesprek met ouders van leerlingen in de zesde klas de overgang naar het 
voortgezet onderwijs besproken worden. Ook de NIO toets zal deze avond aan de orde komen. De ouders 
krijgen een uitnodiging voor een contactavond (individueel schoolkeuzegesprek) en daar wordt het advies 
van de school met u besproken. Tijdens deze periode (januari - februari) krijgt u informatiemateriaal van de 
diverse scholen in het voortgezet onderwijs. 
 
Ook zullen de leerlingen van de zesde klas met de leerkracht onder schooltijd een bezoek brengen aan Het 
Karel de Grote college (bovenbouw Vrije School) in het voortgezet onderwijs. Eind maart zullen de 
onderwijskundige rapporten door de school, na afstemming met de ouders (en ondertekend door ouders),  
naar de diverse scholen worden verzonden. Na afstemming tussen de brugklascoördinator met de leerkracht 
van de zesde klas ontvangt u een aanmeldingsformulier van de betreffende school en meldt u het kind 
definitief aan.  De eindtoets (de zgn IEP-toets), die medio mei wordt afgenomen zal normaal gesproken het 
schooladvies ondersteunen. Mocht de eindtoets hoger uitpakken dan verwacht, dan kan in overleg met de 
ouders besloten worden om het schooladvies op basis hiervan bij te stellen. 
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3 Communicatie tussen ouders en school 

Informatie-uitwisseling tussen ouders en school vindt plaats middels berichtgeving, overleg, rapportage en 
verslaglegging. In dit hoofdstuk wordt dit nader toegelicht en  tevens is in dit hoofdstuk de 
klachtenprocedure toegelicht.  

3.1 Berichtgeving 

Binnen onze school worden berichten op de volgende wijze verspreid: 
Weekbrief 
Aan het einde van iedere week, met uitzondering van de schoolvakanties, ontvangt u via de e-mail de 
weekbrief met mededelingen omtrent schoolaangelegenheden voor de komende periode. Bent u niet in het 
bezit van e-mail dan kunt u dit aangeven en wordt er in de daaropvolgende week een papieren exemplaar 
aan het oudste kind meegegeven. Heeft u berichten voor de weekbrief, dan (uiterlijk woensdag) schriftelijk 

aan de administratie doorgeven of mailen via weekbericht@vsdevuurvogel.nl.  
Brief 
Aangelegenheden van bijzondere aard worden per brief onder uw aandacht gebracht. 
Website 
De school heeft vanzelfsprekend een website, waarbij naast algemene informatie via diverse weblogs  
aandacht is voor allerlei actuele gebeurtenissen op school (verslagen, foto’s). Ook de weekbrief, schoolgids 

en andere relevante informatie is via de website www.vsdevuuvogel.nl te vinden. 

3.2 Overleg 

Onze school kent de volgende vormen van overleg: 
Persoonlijk overleg 
U kunt na schooltijd teamleden aanspreken voor het maken van een afspraak. U kunt ook aan het 
schoolsecretariaat telefonisch doorgeven dat u een afspraak met een lid van het team wilt maken. U wordt 
dan door de betreffende persoon teruggebeld. 
Algemene ouderavonden 
In het schooljaar worden dit schooljaar twee algemene ouderavonden gehouden die voor de gehele 
schoolgemeenschap zijn. Deze avonden hebben een algemeen karakter en informeren u over het reilen en 
zeilen van de school op dat moment. 
Ouderavonden per klas 
Ieder jaar zullen er twee ouderavonden per klas gehouden worden. Op deze avonden wordt u in algemene 
zin geïnformeerd over het reilen en zeilen van de klas, over de ontwikkeling die de kinderen doormaken en 
over de behandelde leerstof. Ook kunnen er aan de hand van bepaalde thema’s specifieke onderwerpen met 
elkaar besproken worden. De eerste ouderavond vindt doorgaans plaats in de periode voor de 
herfstvakantie, de tweede in de maanden januari of februari. 
Vijftien-minuten-gesprekken 
Op twee momenten in het jaar worden vijftien-minuten-gesprekken gepland waarop u met de leerkracht 
persoonlijk over de ontwikkeling van uw kind kunt spreken. 
Overleg met de schoolleiding  
Indien u vragen heeft over algemene zaken, die onvoldoende beantwoord (kunnen) worden door informatie 
uit brochures, website of door medewerkers binnen de school kunt u via het schoolsecretariaat een afspraak 
maken met de schoolleiding.  

3.3 Toetsing en verslaggeving 

Leerrijpheid 
Steeds is het een opgave voor het lerarenteam in het algemeen en voor de kleuterleerkrachten in het 
bijzonder om op een verantwoorde wijze om te gaan met de stap van de kleuterklas naar de eerste klas. 
Gelukkig zijn er veel manieren en hulpmiddelen om te zien of een kind leerrijp is. De leerkracht volgt de 
kleuter nauwgezet vanaf het moment dat hij/zij in de kleuterklas zit tot de overstap naar de eerste klas. 
Om dit te ondersteunen werken we met een kleutervolgsysteem, waarin de ontwikkeling van de 
verschillende vaardigheden van het kind gedurende de kleuterjaren wordt vastgelegd. De spelontwikkeling, 
de motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, het geheugen, taal- en rekenvoorwaarden, 
taakgerichtheid en werkhouding worden geobserveerd.  
 

mailto:weekbericht@vsdevuurvogel.nl
http://www.vsdevuuvogel.nl/
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Vervolgens bespreken de leerkracht en de intern begeleider of bij het kind de voorwaarden aanwezig zijn om 
naar de eerste klas te gaan en formuleert een voorgenomen besluit. Dit voorgenomen besluit bespreekt de 
leerkracht met de ouders. Indien de ouders hiermee instemmen, wordt het een definitief besluit. In 
gevallen van twijfel over de overgang naar de eerste klas neemt de intern begeleider een 
leerrijpheidsonderzoek af om nog beter zicht te krijgen op de leerrijpheidsvoorwaarden van het kind.  
 
Als de ouders een andere zienswijze hebben, volgt er een gesprek met de IB-er en wordt er eventueel een 
externe instantie gevraagd mee te kijken en te adviseren over de te nemen beslissing. Het is onze ervaring 
dat kinderen die voor 1 oktober geboren zijn na 2 jaar kleuteronderwijs doorlopen te hebben doorgaans 
voldoende leerrijpheid hebben om door te stromen naar de eerste klas. Kinderen die na 1 oktober 4 jaar 
geworden zijn, blijven daarom in de meeste gevallen nog een jaar in de kleuterklas. Het bepalen van 
leerrijpheid is een zorgvuldig proces, waarin we kijken naar de ontwikkeling van ieder individueel kind. Het 
kan daarom in een aantal gevallen voorkomen dat van bovenstaande datum wordt afgeweken. Als dat het 
geval is, is dat de uitkomst van een individueel en zorgvuldig proces, dat samen met de ouders doorlopen 
wordt. Het schooladvies is echter bindend. 

Leerlingvolgsysteem 
Vanaf klas 1 (groep 3) wordt elke leerling in het kader van het leerlingvolgsysteem tweemaal per jaar 
specifiek op bepaalde onderdelen van de leerstof getoetst. Deze momenten liggen in het najaar (vlak na de 
herfstvakantie) en het vroege voorjaar. De resultaten van deze toetsen worden bewaard in het 
leerlingendossier. Zo wordt een verslag opgebouwd van de ontwikkeling van ieder kind in de loop van zijn of 
haar schoolcarrière. In de vijftien-minuten-gesprekken worden de bevindingen samen met andere wezenlijke 
zaken die uw kind betreffen met u besproken. De klassenleerkracht nodigt u voor dit gesprek uit.  Sinds 
vorig schooljaar werkt De Vuurvogel met ParnasSys als integraal leerlingvolgsysteem, waar naast de 
leerprestaties ook andere vaardigheden van de leerling geregistreerd kunnen worden. Ook de zogenaamde 
belemmerende en stimulerende factoren van elke leerlingen worden in beeld gebracht en op basis van deze 
gegevens kunnen we voor elk kind zijn eigen portfolio opbouwen. Het komend schooljaar gaan we deze 
portfolio’s, gekoppeld aan de invoering van het werkplaatsconcept, verder vullen en samen met de leerlingen 
als leidraad nemen voor hun ontwikkeling.  

Getuigschriften 
Aan het eind van het schooljaar ontvangen de kinderen van klas 1 t/m 6 een getuigschrift. Hierin beschrijft 
de groep leer- en vakleerkrachten die lesgeven aan het kind, wat er zich aan kennis en vaardigheden is 
eigen gemaakt. Voor ieder kind is bij het getuigschrift een gedicht, spreuk of kort verhaal gevoegd, dat past 
bij het kind.  

Verslaglegging als uw kind onze school verlaat 
Op het moment dat kinderen onze school verlaten, wordt er door de school een onderwijskundig rapport 
opgesteld en verstrekt aan de volgende school. Hierin zijn persoonlijke gegevens en schoolresultaten 
opgenomen.  

3.4 Klachtenregeling 

Voor onze school geldt de klachtenregeling zoals die binnen Stichting Pallas is overeengekomen. Deze 
regeling is toegevoegd aan deze schoolgids als bijlage 1 en is ook te vinden op www.stichtingpallas.nl.  

3.5 Vertrouwenspersoon 

Stichting Pallas is op grond van het protocol klachtenprocedure verplicht een interne  vertrouwenspersoon te 
hebben die inzetbaar is in het traject na het indienen van een klacht, dan wel anderszins ingeval veiligheid 
en geborgenheid van kinderen/ouders/medewerkers aan de orde zijn.  
 
De vertrouwenspersoon is op geen enkele manier met de school verbonden en wordt benoemd door het 
bevoegd gezag op basis van deskundigheid. De vertrouwenspersoon van Stichting Pallas is de heer Th. v. d. 
Gazelle, te bereiken via tel. nr. 06-14726394. 

Op school is een intern vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Ben Berendts. Een vertrouwenspersoon kan 
aangesproken worden over zaken, die in de ogen van de betrokkene niet direct bij de leerkracht of de 
schoolleiding kunnen worden neergelegd. Het gaat daarbij om zaken die meestal een persoonlijk karakter 
hebben. Ook mogelijke seksuele  intimidatie valt onder deze zorg.  
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Mocht u aanwijzingen hebben voor seksueel misbruik van kinderen door volwassenen of kinderen onderling, 
dan kunt u hem daarover aanspreken. Hij zal dan op discrete wijze en met behulp van een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon in deze situatie verdere stappen ondernemen 

3.6 Aanpak pesten via de No Blame methode 

Sinds afgelopen schooljaar werkt De Vuurvogel bij de aanpak van pestgedrag met de No Blame Methode. De 
No Blame methode is in essentie een aanpak om pesten te laten ophouden. De Vuurvogel is zich de 
afgelopen steeds meer bewust geworden van het belang van preventie, maar omdat ongewenst gedrag 
nooit helemaal te voorkomen is, moet er ook een goed antwoord zijn op situaties waarbij preventie niet 
meer toereikend is. De No Blame aanpak is het effectieve antwoord dat nodig is - als aanvulling op het 
preventieve programma dat de Vuurvogel hanteert. 
 
De methode is oplossingsgericht, werkt vanuit een niet straffend model en is toch (of volgens ons daarom) 
zeer effectief. Het is proefondervindelijk gebleken dat veel strategieën die gebruikt zijn om het gedrag van 
de pester te veranderen, niet effectief zijn. We kijken naar de pester over het algemeen met gevoelens van 
boosheid en frustratie, en naar het slachtoffer met medelijden. Vanuit deze betrokkenheid is het moeilijk om 
objectief en los van emoties te kijken naar wat er gebeurd. We laten ons door onze emoties meetrekken in 
het probleem en worden er zo in betrokken. 
 
Als leerkrachten en/of opvoeders zou het beter zijn indien we met een beetje afstand konden bezien wat er 
gebeurt, om zodoende zonder emotionele betrokkenheid in te kunnen grijpen waar we gedrag tegenkomen 
dat we niet toelaatbaar vinden. Het adequaat handelen en/of corrigerend optreden wordt daarmee enorm 
verbeterd. 
 
De No Blame aanpak is niet alleen een effectieve methode om incidenten aan te pakken, maar het voorziet 
ook in een simpele en effectieve aanpak die, geïntegreerd in het bestaande pestprotocol, gebruikt kan 
worden.  Al binnen een jaar merken we dat het inzetten van de No Blame methode er bovendien toe leidt 
dat de sfeer en het sociale klimaat in de klas en op het schoolplein duidelijk verbetert. Als bijlage 3 van deze 
schoolgids vindt u uitgebreide informatie over deze aanpak. 
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4 Extra zorg voor leerlingen op individuele basis 

4.1 Intern begeleider  

Op onze school is een intern begeleider.  Deze heeft tot taak alle werkzaamheden ten behoeve van de 
leerlingen die extra zorg nodig hebben te begeleiden en te coördineren.  Ook wanneer sprake is van inzet 
van externe begeleiding, die ingezet wordt voor de begeleiding van leerlingen, verloopt de inhoudelijke 
afstemming via de intern begeleider. 

4.2 Remedial Teaching 

Kinderen die extra begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling krijgen individuele begeleiding.  
Aanmelding geschiedt op aanwijzing van de betreffende klassenleerkracht of van de intern begeleider, die 
regelmatig in alle klassen komt kijken naar alle kinderen. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers 
van het kind. Plaatsing geschiedt na overleg binnen de plaatsingscommissie. De individuele begeleiding 
wordt meestal in blokken van een aantal weken aan kinderen gegeven. Per blok is ruimte voor circa 12 
kinderen. 

4.3 Onze school en Passend Onderwijs 

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook 
– meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. 
Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een 
kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Onze school en/in het samenwerkingsverband 
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband 
primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in 
de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen 
op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder 
kind in de regio succesvol kan zijn op school. 

Passend onderwijs: hoe en wat 
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook 
als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, 
omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege 
een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met 
advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, 
dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Consulent van het Regionaal Steunpunt in ons 
samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsteam op school 
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo nodig 
aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de Steunpunt Consulent. 
Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. 
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. 
Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.  
Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het 
zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften 
van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past. 

Visie op passend onderwijs 
De basisvraag voor passend onderwijs in het swv Rijn & Gelderse Vallei: wat heeft dit kind nu nodig om tot 
leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen.  
Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de 
schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé 
basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen 
leerkracht en op de eigen school. 
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Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht 
mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen 
met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één 
plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: 
school, ‘thuis’ en vrije tijd. 

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid 
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden 
heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in Schoolondersteuningsprofiel 
(SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. 
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken 
naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met 
ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij 
passend onderwijs vormgeven? 

Ouders (en leerkrachten) denken mee 
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de 
Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het 
Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op 
www.swvrijnengeldersevallei staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap. 

Wetgeving en zorgplicht 
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht 
gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat 
wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken 
regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen 
ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische 
onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: 
www.passendonderwijs.nl. 

Informatie en contactgegevens online 
Op www.swvrijnengeldersevallei staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. 
Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Consulenten en de leden van de 
Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer). 
.   
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5 Schoolregels 

In dit hoofdstuk worden de volgende zaken toegelicht: 
 Schoolregels met betrekking tot: 

o algemene schoolregels, huisregels en sanctiebeleid; 
o ouders in de klas; 

 Schoolregels met betrekking tot: 
o aanmelding en inschrijving; 
o het volgen van onderwijs; 
o gebruik van faciliteiten. 

5.1 Schoolregels -  schoolregels, huisregels en sanctiebeleid 

Een school bestaat uit een gemeenschap van mensen. Wil deze opbouwend met elkaar omgaan, dan zijn 
duidelijke omgangsregels noodzakelijk. Deze regels vormen een afspiegeling van hetgeen de gemeenschap 
als waardevol ervaart. Het legt een basis voor een stimulerende ontwikkeling van jonge mensen. Onze 
algemene schoolregels  zijn: 

I           we zijn op school om samen te leren; 
II wij zijn op tijd en dragen samen zorg voor de veiligheid op school en het schoolplein; 
III wij spreken elkaar met respect aan; 
IV wij houden rekening met elkaar en geven elkaar de ruimte; 
V wij borgen de veiligheid van iedereen door het hanteren van de “stop”regel; 
VI wij spreken elkaar aan op gedrag dat niet gewenst is (of melden dit bij de schoolleiding); 
VII wij houden samen de school en omgeving schoon en opgeruimd; 
VIII wij gaan zorgvuldig om met de spullen van de ander en onszelf; 
IX     we eten gezond en nemen geen snoep mee naar school; 
X     de afgesproken regels worden gerespecteerd en uitgevoerd, anders volgen er passende 

maatregelen. 
De school kent naast deze algemene schoolregels ook huisregels, die een aantal praktische regels en 
afspraken binnen onze school beschrijven. Ook is hierin beschreven op welke wijze leerlingen worden 
aangesproken en zo nodig gestraft als deze regels worden overtreden. De uitgebreide versie van de 
schoolregels is te verkrijgen op het schoolsecretariaat en is te vinden op de website van de school. 

Ouders in de klas 

In verband met de intimiteit van het vrije schoolonderwijs zijn de klassen tijdens de lesmomenten niet 
vanzelfsprekend voor de ouders/verzorgers toegankelijk. Vragen in deze kunnen gesteld worden aan de 
desbetreffende leerkracht. Er worden per jaar meerdere “open” momenten georganiseerd waarop u als 
ouder welkom bent en een indruk kunt krijgen van het onderwijs binnen de school. 

5.2 Schoolregels - aanmelding en inschrijving 

5.2.1 Aannameprocedure 

Nieuwe peuters en leerlingen voor de basisschool kunt u telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de school. 
Uiteraard is aanmelding van kinderen ook mogelijk op open avonden, markten en bij eventuele 
informatiestands. Uw aanmelding zal door de aannamecommissie (bestaande uit de intern begeleider, 
schoolleider en leerkracht van de klas waar de leerling in geplaatst zal worden) in behandeling worden 
genomen. De procedure is als volgt:   
 er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouders en de schoolleider. Dit is een oriënterend 

gesprek over de motivatie van de schoolkeuze en de bekendheid met de Vrije School. Als het peuters 
van t Zonnekind betreft wordt ook vaak gekozen voor een gesprek tussen de ouders en een 
kleuterleerkracht; 

 na dit gesprek wordt er besloten of het betreffende kind/de betreffende kinderen een aantal dagen 
kunnen komen kijken in de klas. De exacte afspraak wordt afgestemd met de betreffende leerkracht.; 

 tijdens het schoolbezoek kijken de klassenleerkracht en de interne begeleider naar de houding van het 
kind in de klas ten opzichte van andere kinderen, volwassenen en de leerstof; 

 aan het eind van deze dag volgt dan nog een kort gesprek met de klassenleerkracht en de ouders; 
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 na afronding van de “wenperiode” vindt overleg plaats tussen de ouders en een delegatie van de 
aannamecommissie. Als van beide kanten voldoende mogelijkheden gezien worden om deze leerling te 
plaatsen, neemt de school contact op met de huidige school om te vragen hoe het daar met het kind/de 
kinderen is gegaan; 

 hierna neemt de aannamecommissie een besluit over het al plaatsen van het kind/de kinderen; 
 als er duidelijkheid is over de plaatsing, dan wordt dit zo spoedig mogelijk aan de ouders meegedeeld. 

Het  college van leerkrachten wordt uiterlijk de volgende vergadering op de hoogte gesteld;  
 Tegelijkertijd worden er afspraken gemaakt wanneer het kind/de kinderen op school zullen komen; 
 mocht er nog onduidelijkheid zijn over het functioneren van het kind/de kinderen op welk gebied dan 

ook, dan zal er verder onderzoek plaats vinden en wordt de beslissing tot wel of niet plaatsing uitgesteld 
tot na dit onderzoek. Dit onderzoek vindt alleen plaats met toestemming van de ouders. 

De aannamecommissie bestaat uit de schoolleider, de intern begeleider en de betreffende klassenleerkracht.  
Voor de definitieve plaatsing dient een inschrijfformulier en het intakeformulier te worden ingevuld. Hierop 
staan een groot aantal vragen. Wij verzoeken u vriendelijk deze zo volledig mogelijk in te vullen. De overheid 
vraagt van met name basisscholen regelmatig allerlei overzichten van het leerlingenbestand.  Na aanname 
krijgen de ouders de schoolgids uitgereikt. 

5.2.2 Persoonsregistratie en -bescherming 

De leerlingenadministratie van de school is geautomatiseerd. Op de administratie is de Wet op de 
Persoonsregistratie (WPR) van toepassing. Dit brengt de volgende consequenties met zich mee: 
 De WPR geeft ouders/verzorgers van leerlingen het recht de informatie op te vragen. 
 De school dient zich te overtuigen van de ware identiteit van de betreffende, vragende ouder/verzorger, 

om te voorkomen dat persoonsgebonden gegevens in onjuiste handen vallen. 
 De school dient de gevraagde gegevens binnen een maand ter beschikking te stellen. 
 Als de gegevens onjuist blijken te zijn, dient de school gehoor te geven aan het verzoek om de onjuiste 

gegevens te wijzigen. 
 Als de school gegevens geregistreerd heeft, die geen verband houden met het doel waarvoor de 

registratie bijgehouden wordt, dienen deze gegevens op verzoek van de ouder/verzorger verwijderd te 
worden. 

 Het verstrekken van gegevens aan andere instanties is slechts geoorloofd als een wettelijke verplichting 
geldt, als het doel van de registratie er reden voor geeft of als de ouder/verzorger er toestemming voor 
gegeven heeft. 

Voor het voeren van een juiste administratie is het van belang dat wijzigingen in de gegevens schriftelijk 
worden doorgegeven aan het schoolsecretariaat. Voor nadere inlichtingen op dit gebied kunt u zich richten 
tot de schoolleider. 

5.3 Schoolregels - het volgen van onderwijs 

5.3.1 Het aantal verplichte lesuren 

De kleuterklassen en de klassen 1 en 2 zijn wettelijk verplicht om in totaliteit 3520 uur naar school te gaan. 
Dit is gemiddeld 880 uur per jaar. De klassen 3 t/m 6 zijn wettelijk verplicht om in totaliteit 4000 uur naar 
school te gaan. Dit is gemiddeld 1000 uur per jaar. Voor het schooljaar 2017-2018 wordt voor alle klassen 
voldaan aan deze wettelijke verplichting en is er zelfs een extra marge voor alle klassen gereserveerd voor 
eventuele calamiteiten.  

5.3.2 Verplichte extra schooltijden 

De volgende dagdelen gelden als officiële schooldagen:  
 de viering van het Sint Maartensfeest. (3 uren); 
 de kerstviering (3 uren); 
 het Sint Jansfeest (3 uren); 
Gezien het karakter van deze dagen rekenen wij op de aanwezigheid van de kleuters (vanaf 5 jaar) en de 
kinderen van de klassen 1 t/m 6. Indien uw kind(eren) op deze dag niet aanwezig kan (kunnen) zijn dan 
moet hiertoe tijdig een verlofverzoek worden ingediend. 
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5.3.3 Vervanging van leerkrachten 

Binnen De Vuurvogel wordt getracht al het mogelijke te doen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval. Dit 
doen wij door binnen onze school een adequaat verzuimbeleid te hanteren. Helaas is het ondanks deze extra 
personeelszorg niet altijd mogelijk om ziekte te voorkomen.  Door aanpassingen binnen de wet WWZ hebben 
we het regelen van vervanging binnen onze school moeten aanpassen. De school volgt in geval van ziekte 
van een leerkracht de volgende procedure: 
 in eerste instantie wordt getracht een vervangende leerkracht voor de desbetreffende klas te regelen. De 

vervangende leerkrachten verrichten hun werkzaamheden planmatig en zij worden hierin begeleid door 
een van de leerkrachten; 

 indien aanwezig en beschikbaar maakt onze school gebruik van onze zgn. Flexformatie (extra capaciteit 
om in te zetten bij ziekte en uitval); 

 De Vuurvogel is aangesloten bij IPPON, een vervangingspool in de regio voor alle scholen primair 
onderwijs, om zo nodig gebruik te kunnen maken van hun diensten; 

 mochten er geen vervangende leerkrachten beschikbaar zijn, dan zullen klassen worden samengevoegd 
met andere klassen, als deze combinatie werkbaar is. In het andere geval zullen klassen worden 
opgedeeld over meerdere klassen; 

 pas in uiterste nood zal er toe overgegaan worden om de kinderen vrij te geven. Mocht dit noodzakelijk 
zijn dan worden de ouders van te voren schriftelijk op de hoogte gesteld;  

Ondanks roosteraanpassingen die in veel gevallen onvermijdelijk zijn, zal worden nagestreefd de kinderen 
hun normale lesprogramma zo veel mogelijk te laten volgen. 

5.3.4 De begeleiding en inzet van stagiaires van de Vrijeschool Pabo 

De Vuurvogel wil graag ruimte bieden voor stagiaires van de Vrijeschool Pabo om zich te bekwamen in hun 
toekomstig vak. Vanzelfsprekend moet de inzet van de stagiaire niet leiden tot verstoring van het leerklimaat 
van de klassen. Samen met de klassenleerkracht worden hierover afspraken gemaakt. Onze school probeert 
bij de inzet van stagiaires in te steken op wat ouderejaars studenten, die ook zelf een inhoudelijke bijdrage 
kunnen leveren aan het onderwijs en daarmee ook een versterking kunnen vormen voor ons onderwijs.  
De stagiaires van de Vrijeschool Pabo geven lessen die hen zijn opgedragen door hun opleiding. De lessen 
zijn vooraf besproken met de groepsleerkracht. Hij/zij zorgt ervoor dat ze worden ingepast in het 
lesprogramma. De leerkracht blijft verantwoordelijk.  
 
Vrijeschool Pabo 
Hogeschool Leiden 
Zernikedreef 11 
2330 CK  Leiden 
071 518 88 00 
info@hsleiden.nl 

5.3.5 School- en lesverzuim 

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig volgens de wet op de leerplicht. Zij worden geacht om 880 uur tot en 
met klas 2, en vanaf klas 3 1000 uur per jaar op school aanwezig te zijn en les te ontvangen. Wanneer een 
kind onrechtmatig afwezig is dient de school dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Dagelijks wordt in de klassen gecontroleerd of iedereen aanwezig is. Wanneer er een te groot 
afwezigheidpercentage wordt geconstateerd zullen de ouders/verzorgers van het betreffende kind op school 
worden uitgenodigd voor een gesprek waarin toelichting wordt gevraagd omtrent de waargenomen 
afwezigheid. 

5.3.6 Ziekmelding 

Afwezigheid door ziekte dient op de eerste dag van het verzuim tussen 8.30 uur en 9.00 uur (telefonisch) bij 
het schoolsecretariaat te worden gemeld. Indien dit niet gebeurt zal telefonisch contact met u worden 
opgenomen tussen 08.45 uur en 09.30 uur. 

5.3.7 Vrijstelling van lesuren  

Vrijstelling van bepaalde lesuren (bijv. gymnastiek) wordt alleen verleend op verzoek met opgave van reden. 
Het verzoek kan alleen schriftelijk worden ingediend door de ouders/verzorgers bij de klassenleerkracht. 
Indien nodig zal  bij vrijstelling gezorgd worden voor vervangende lestaken, zodat een kind op school ander 
werk kan verrichten. 
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5.3.8 Verlofregeling 

Onder verlof wordt de geoorloofde afwezigheid verstaan van uw kind buiten de schoolvakanties en officiële 
vrije dagen. In principe zijn de leerlingen leerplichtig en moeten zich houden aan wettelijke regels op dit 
gebied.  Een verlofaanvraag kan betrekking hebben op onderstaande redenen: 
 vakantie: u bent gedwongen buiten de reguliere vakantieperiode van de school vakantie op te nemen 

c.q. elders dan uw huiselijk adres te verblijven en er is een dringende reden om uw kind mee te nemen. 
In dit geval zal uw aanvraag vergezeld moeten gaan van een werkgeversverklaring dat de vakantie 
beslist niet binnen de reguliere schoolvakantie kan worden opgenomen en een motivatie om het kind 
mee te nemen; 

 een bruiloft, sterfgeval of ernstige ziekte in de eerste en tweede lijn. 
 
De school moet deze verlofverzoeken voorleggen aan de leerplichtambtenaar van het Bureau 
Leerlingenzaken van de Gemeente Ede. Deze doet een bindende uitspraak.  Bij de aanvraag dient u met het 
volgende rekening te houden: 
 toestemming voor verlof is alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk; 
 alle verlofverzoeken moeten schriftelijk worden ingediend;  
 verlofverzoeken van ten hoogste 5 dagen moeten ten minste 14 dagen van tevoren worden ingediend. 

Verlofverzoeken van meer dan 5 dagen moeten 1 maand van tevoren worden ingediend. Uitzonderingen 
vormen acute bijzondere omstandigheden, zoals een sterfgeval of ernstige ziekte;  

 alle verlofverzoeken moeten worden voorgelegd aan de schoolleider;  
 indien nodig wordt, bij toekenning van het verlof, door de school vervangende lestaken opgedragen. 

5.3.9 Regels voor schorsing en verwijdering  

Voor schorsing en verwijdering zijn wettelijke gronden gesteld. Een kind kan geschorst worden als hij voor 
grove verstoring van de normale gang van zaken op school zorgt of een bedreiging vormt voor andere 
leerlingen of voor volwassenen. Als er na waarschuwingen geen verandering optreedt in het gedrag kan dit 
tot gevolg hebben dat de leerling van school wordt verwijderd. Dit zal via een schriftelijke  procedure aan de 
ouders worden meegedeeld en pas na duidelijk overleg geëffectueerd kunnen worden. Hierbij speelt de 
klachtenregeling zoals in deze schoolgids beschreven een rol, maar er kan ook nog advies van andere 
instanties, zoals de onderwijsinspectie, worden gevraagd. Ook de leerplichtambtenaar van de gemeente 
wordt verwittigd van c.q. betrokken bij de besluitvorming en effectuering van deze maatregelen. 

5.4 Schoolregels  - het gebruik van faciliteiten 

5.4.1 Vervoer van kinderen bij uitstapjes en schoolreisjes 

Tijdens uitstapjes en schoolreisjes wordt er regelmatig een beroep gedaan op ouders voor het vervoer van 
leerlingen. Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen houdt de school zich aan de geldende wetgeving. 
Kinderen kleiner dan 1.35 meter dienen vervoerd te worden in een goedgekeurd kinderzitje, volgens de R44-
norm of volgens de i-Size norm. 

Uitzondering vervoer in eigen auto 
 Als er geen gordels achterin zijn, mogen kinderen tot 3 jaar niet achterin vervoerd worden. Kinderen 

vanaf 3 jaar en volwassenen mogen los op de achterbank zitten. 
 Als op de achterbank al twee autostoeltjes en/of zittingverhogers in gebruik zijn en er geen plaats meer 

is voor een derde, dan mogen kinderen van 3 jaar en ouder op de achterbank de autogordel gebruiken. 
Het is daarbij niet toegestaan om de driepuntsgordel als heupgordel te gebruiken, door het schuine 
gedeelte achter de rug te laten lopen. 

 Als er in een stationwagen een speciaal bankje voor kinderen achter de achterbank geplaatst wordt, 
waarbij de kinderen achteruit rijden, dan is die al op maat van de kinderen gemaakt en hoeft deze niet 
in combinatie met een zittingverhoger gebruikt te worden. 

  
Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen (pleeg)ouder. 
 Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar zonder 

autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt: 
 Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden 
 Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen vakantiereis. 
 Naar een uitwedstrijd van het sportteam is wel incidenteel, wekelijks naar de zwemles of kinderopvang is 

niet incidenteel. 
 De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden. 
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5.4.2 Gebruik van de ruimten in de school 

De school is uitgerust met een inbraakalarm. Dit betekent dat niemand zonder naleving van de juiste 
instructies de school kan betreden, omdat anders het alarm afgaat! Indien ouders/verzorgers gebruik 
wensen te maken van ruimte(n) in de school, kunnen verzoeken hiertoe kenbaar worden gemaakt aan de 
schoolleider. Binnen een week zal hiervan uitslag worden gegeven aan belanghebbende(n). 

Ten aanzien van ruimten geldt:  
 de lerarenkamer is in principe niet toegankelijk voor ouders/verzorgers en kinderen, daar deze ruimte 

het karakter heeft van een rustpunt voor de leerkrachten. Tevens wordt deze ruimte gebruikt voor 
studie, vergaderingen en lesvoorbereiding; 

 de kantoorruimte van de schoolleider en het schoolsecretariaat zijn niet vanzelfsprekend toegankelijk. 
Ouders en verzorgers kunnen hier uiteraard terecht als zij de schoolleider of de administratie willen 
spreken; 

 magazijnen en andere opslagruimtes zijn in principe alleen toegankelijk voor leerkrachten en 
medewerkers van de school. Dit is noodzakelijk om een goed overzicht te kunnen behouden. 

5.4.3 Gebruik telefoon 

De telefoon op school mag alleen in uitzonderlijke gevallen door ouders/verzorgers en leerlingen worden 
gebruikt. Dit om de telefoonkosten beheersbaar te houden en de bereikbaarheid van de school niet te 
blokkeren rondom de haal- en brengtijden.. Het is dus niet de bedoeling dat kinderen op school gaan bellen 
om bijvoorbeeld afspraken te maken om bij een ander te kunnen spelen.   
Als het nodig is om te bellen, dient dit eerst gevraagd te worden aan een teamlid. Uiteraard moeten de 
onkosten worden vergoed. 

5.4.4 Gebruik kantoorapparatuur 

Op school bevindt zich de nodige apparatuur zoals een kopieermachine, een papierversnipperaar, diverse 
computers en printers. Deze apparatuur is bedoeld om gebruikt te worden door de leden van het team. 
Slechts in bijzondere gevallen mag hier door ouders/verzorgers en leerlingen gebruik van worden gemaakt. 
Hiervoor moet vooraf toestemming worden gevraagd. 

5.4.5 Rookverbod 

In de schoolgebouwen mag niet worden gerookt. 

5.5 Hoofdluisbeleid 

Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de 
bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te 
nemen waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. 
Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken is er een ouderwerkgroep ingesteld. Deze werkgroep 
heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. 
Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat de hoofdluis weer wat actiever is. U 
wordt van tevoren via de weekbrief op de hoogte gesteld wanneer de controle zal plaatsvinden.  Ouders van 
kinderen waarbij tijdens de controle hoofdl1uis wordt geconstateerd worden hierover rechtstreeks 
geïnformeerd door een lid van de ouderwerkgroep met het verzoek om passende maatregelen te nemen.  
Ook de schoolleiding wordt op de hoogte gesteld.  Indien het probleem zich blijft voordoen, kan de school 
besluiten om de GGD hierbij te betrekken om de betreffende ouders hierin te ondersteunen. 
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6 Organisatie van de school 

De Vuurvogel kent een gedegen organisatie, waardoor zij in staat is intern en extern gerichte activiteiten te 
ontplooien. Daarnaast stelt de organisatie haar in staat belangen bij verschillende instanties goed te 
behartigen. Binnen de organisatie spelen ouders een actieve rol. Binnen deze schoolgids belichten we: 
 de bestuurlijke organisatie; 

 de organisatie van activiteiten. 

6.1 Bestuurlijke organisatie buiten De Vuurvogel / Bevoegd gezag 

De Vuurvogel valt onder het bestuur van de Stichting Pallas. Deze vormt het bevoegd gezag. 
Het bezoek- en postadres van Stichting Pallas is: Bronkhorstsingel 11, 5403 NA Uden. Tel: 0413 - 230008. 
 
1.Missie 
De missie van Stichting Pallas is statutair vastgelegd in de doelstelling (artikel 2 van de statuten):  
1. De stichting heeft ten doel: 
 het geven van onderwijs op basis van de antroposofische beginselen van Rudolf Steiner; 
 het in standhouden en bevorderen van het vrijeschoolonderwijs in Midden- en Zuid Nederland; 
 het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogiek en –didactiek en voorts 

al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoebevorderlijk kan zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 het oprichten en beheren van scholen; 
 het samenwerken met de overheid en met andere onderwijsinstellingen, organisaties en 

(rechts)personen die eenzelfde dan wel aanverwant doel nastreven; 
 alle overige middelen die voor het realiseren van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
2.Zeventien scholen 

Stichting Pallas verenigt 17 vrijescholen voor primair onderwijs in Zuid en Midden Nederland. De binnen 

Stichting Pallas werkende scholen zijn: 
 Basisschool De Zilverlinde te Roosendaal 
 Bernard Lievegoedschool te Maastricht 
 De Driestroom te ’s Hertogenbosch 
 Johannesschool te Tiel 
 ’t Kleurenbos te Oss 
 Rudolf Steiner Educare te Venlo 
 De Strijene te Oosterhout 
 Talander te Sittard (nevenvestiging van Vrije School Heerlen) 
 Tiliander te Tilburg 
 Vrijeschool Brabant te Eindhoven 
 Vrijeschool Christophorus te Roermond 
 Vrije School Heerlen 
 Vrijeschool Meander te Nijmegen 
 Vrije School Peelland te Helmond 
 Vrije School De Zwaneridder te Wageningen 
 Vrije School De Vuurvogel te Ede 
 De Zevenster te Uden 

 

De Pallas-scholen maken deel uit van de groep van ruim negentig vrijescholen in Nederland. De Nederlandse 

vrijescholen maken deel uit van een wereldwijde beweging van vrijescholen die zich laat inspireren door de 

menskundige inzichten van Rudolf Steiner. De Pallas-scholen voldoen aan de wettelijke criteria (zoals deze 

door de overheid worden gesteld) en hebben het basisarrangement . De scholen committeren zich aan de 

kerndoelen basisonderwijs. Deze zijn voor de vrijescholen beschreven in de publicatie ‘Ik zie rond in de 

wereld ‘ (2006). 
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3.Besturing 
De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur dat werkt onder toezicht van de Raad van 
Toezicht. Het College van Bestuur stuurt de schoolleiders aan en geeft de dagelijkse leiding aan de 
stafmedewerkers. De schoolleiders werken samen in het Pallas Schoolleiders Overleg, een orgaan voor 
advies en afstemming. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en medewerkers zijn 
vertegenwoordigd. Pallasbreed functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
 
Raad van Toezicht (bemensing mei 2017)  
 Mevrouw Clarien Veltkamp, voorzitter 
 De heer Adri Boom, penningmeester 
 Mevrouw Sabina Pot, lid 
 Mevrouw Ria van der Heijden, lid 
 Mevrouw Sonja Mäkel, lid 
  
 
College van Bestuur en staf van Stichting Pallas (bemensing mei 2017) 
 De heer Allert de Geus, College van Bestuur 
 De heer Constant Boogert, controller 
 Mevrouw Elise Swinkels, bestuurssecretaris  
 Mevrouw Astrid Vingerhoets, staffunctionaris personeel 
 Mevrouw Frouke Willemsen, staffunctionaris personeel 
 Mevrouw Jeanne Vijverberg, staffunctionaris onderwijs 
Stichting Pallas heeft de financiële administratie en de personeelsadministratie ondergebracht bij 
Onderwijsbureau Twente. 
 
4.Pallasbrede zaken en –regelingen 
 
Pallasmap 
Op elke school is er de zogenaamde Pallasmap ter inzage beschikbaar, met relevante informatie over de 
stichting, de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschap Raad 
en diverse regelingen en (jaar)stukken. 
 
Strategisch plan 
De Pallas-scholen werken met een eigen schoolplan, dat ontwikkeld is en uitgevoerd wordt binnen de kaders 
van het strategisch plan van Pallas. Dit plan heeft als titel “Zelfbewust” en bestrijkt de periode 2015-2019. 
Het plan is te vinden op www.stichtingpallas.nl . 
 
Financiën 
De Pallas-scholen worden bekostigd vanuit de rijksbijdragen voor het Primair Onderwijs. Deze bestaan onder 
andere uit personele bekostiging en materiële bekostiging. Daarnaast ontvangen de scholen inkomsten uit 
ouderschenkingen. Elke school heeft een eigen financiële administratie en exploitatiebegroting. Ook heeft 
elke school, binnen de geconsolideerde cijfers van Stichting Pallas een eigen en herkenbare 
vermogenspositie. Samen vormen deze vermogens het totale vermogen van Stichting Pallas. Binnen de 
Pallas-scholen en de Pallas organisatie is er geen sponsoring of anderszins financiële ondersteuning anders 
dan de ouderschenkingen. 
 
Ouderschenkingen  
Voor de bekostiging van de invulling van de antroposofische identiteit van onze school, doen wij een beroep 
doen op de Stichting Vrienden van Pallas. Te denken valt hierbij aan de kosten voor vaklessen, jaarfeesten 
en materialen. Stichting Vrienden van Pallas is onafhankelijk, ANBI erkend en ziet toe op een ordentelijke 
inning en aanwending van de schenkingen aan de school.  
Aan de ouders vragen wij hun schenking te doen bij de Stichting Vrienden van Pallas. Inzake de schenking 
ontvangen de ouders van de school een invulformulier met daarop meer informatie en de betaalgegevens.  
In afstemming met de MR van de school maakt de schoolleider jaarlijks een plan voor aanwending en een 
verantwoording van aanwending van de schenking op basis waarvan de school geld ontvangt. Beide 
documenten zijn uiteraard openbaar en ter inzage beschikbaar. Voor meer informatie zie 
www.vriendenvanpallas.nl . 
De administratieve afhandeling van de ouderschenkingen is uitbesteed aan een organisatie genaamd Kubus.  
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Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 
Voor de Pallas-scholen geldt de klachtenregeling zoals die binnen Stichting Pallas is overeengekomen. De 
actuele regeling is op alle scholen ter inzage beschikbaar en te vinden op www.stichtingpallas.nl. Stichting 
Pallas is op grond van het protocol klachtenprocedure verplicht een vertrouwenspersoon te hebben die 
inzetbaar is in het traject na het indienen van een klacht, dan wel anderszins ingeval veiligheid en 
geborgenheid van kinderen/ouders/medewerkers aan de orde zijn. De actuele bereikbaarheidsgegevens van 
de vertrouwenspersoon zijn te vinden op www.stichtingpallas.nl. Als back-up is een vrouwelijke collega van 
de vertrouwenspersoon beschikbaar die in voorkomende gevallen kan worden ingeschakeld. 
 
Sociale veiligheid 
Voor de Pallas-scholen geldt de regeling sociale veiligheid. De actuele regeling is op alle scholen ter inzage 
beschikbaar en te vinden op www.stichtingpallas.nl. 
 
Schorsen en verwijderen 
Voor de Pallas-scholen geldt de regeling schorsing en verwijdering van leerlingen. De actuele regeling is op 
alle scholen ter inzage beschikbaar en te vinden op www.stichtingpallas.nl. 
 
Verzekeringen 
De school heeft via de stichting Pallas een aantal verzekeringen zoals: 
 een ongevallen verzekering voor scholieren, personeel  en vrijwilligers. 

Deze verzekering dekt ongevallen gedurende 24 uur per dag tijdens alle door de school georganiseerde 
normale activiteiten. 

 een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA); via deze verzekering is de school verzekerd voor 
gevallen waarbij zij voor schade aansprakelijk gesteld kan worden. Niet verzekerd is schade als gevolg 
van diefstal of vermissing. 

 
 De school kan alleen aansprakelijk worden gesteld in die gevallen waarin de leerlingen onder     
 toezicht staan van leraren, overig personeel of ouderparticipanten. 
De school is volgens de verzekering alleen aansprakelijk als: 
 zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd 
 zij schuld heeft; e.e.a. impliceert dat een school niet in alle gevallen aansprakelijk gesteld kan worden, 

bijv. bij het vallen van een kind dat ook niet met toezicht is te voorkomen. 
 er schade is. 
 
Dit maakt een eigen WA-verzekering dus niet overbodig! 

6.2 Bestuurlijke organisatie binnen De Vuurvogel 

Binnen De Vuurvogel wordt op intensieve wijze samengewerkt tussen de volgende groeperingen: 
 schoolleiding; 
 schoolsecretariaat; 
 het college van leerkrachten (team); 
 de Medezeggenschapsraad; 
Hieronder vindt u van elk van deze groeperingen een korte typering. 
 
Schoolleiding 
De schoolleiding berust bij de schoolleider. De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de opstelling, 
besluitvorming en uitvoering van het beleid binnen de kaders van Stichting Pallas. Het onderwijsbeleid wordt 
samen ontwikkeld met het team van De Vuurvogel. 
Schoolsecretariaat 
Het schoolsecretariaat verricht, in samenspraak met de schoolleiding, verschillende werkzaamheden ten 
behoeve van de school. Indien het secretariaat bezet is, kunt u als ouder hier terecht voor: 
 het melden van ziekte; 
 het plannen van afspraken met onder meer de schoolleider, het onderwijzend personeel; 
 het verkrijgen van informatie, formulieren en brochures met betrekking tot de school. 
 
Het secretariaat is gedurende de week slechts beperkt bezet. Indien u het secretariaat niet treft of bij geen 
gehoor gelieve op een ander tijdstip terug te bellen of een boodschap in te spreken op het 
antwoordapparaat. U kunt ook een mail sturen naar info@vsdevuurvogel.nl 
 

mailto:info@vsdevuurvogel.nl
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Het team ofwel college van leerkrachten  
De pedagogische medewerkers vormen samen het college van leraren. Klassenleerkrachten hebben de 
pedagogische verantwoording voor de eigen klas. Andere leerkrachten ondersteunen dat in vaklessen en 
tijdens individuele ondersteuning.  Binnen een vastgesteld overlegritme komt het lerarencollege regelmatig 
bijeen. Zeswekelijks worden  kinderbesprekingen ingevuld.  
 
Medezeggenschapsraad. 
Volgens een wettelijke bepaling (Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992) dient iedere onderwijsinstelling te 
beschikken over een instantie waar inspraak  van personeel en ouders gewaarborgd is. De Vuurvogel 
beschikt vanaf 1 oktober 2007 over een medezeggenschapsraad, die bestaat uit 2 personeelsleden en 2 
ouders. De MR heeft advies- en instemmingbevoegdheid op diverse beleidsterreinen van de school: 
formatieplan, RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie), schoolplan.  Een map met agenda’s en notulen ligt 
ter inzage bij de administratie. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Wel dient een belanghebbende 
zijn/haar aanwezigheid van tevoren aan te kondigen bij de secretaris van de raad. Als uitvloeisel van de 
besturenfusie is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR) ingesteld.   

6.3 De organisatie van activiteiten binnen de De Vuurvogel 

In onze school wordt veel inzet gevraagd van ouders. Klassenouders ondersteunen de leerkracht bij het 
organiseren van de jaarfeesten, uitstapjes e.d. Ook zorgen zij voor een schoonmaakrooster. Van alle ouders 
wordt gevraagd eens in de zoveel tijd de klas van hun kind te helpen schoonmaken, met het daarbij 
bijbehorende stuk gang.  Verder is het nodig dat ouders helpen bij het tuinonderhoud en grotere 
schoonmaakklussen zoals ramen zemen en schilderwerk. Het uitbesteden van deze klussen zou kunnen 
betekenen dat er minder geld overblijft voor bv. leermiddelen en dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Voor 
ouders is er een kleine bibliotheek en de mogelijkheid in diverse werkgroepen te participeren, te weten: een 
tuin- en schildersgroep en de PR-groep. Enkele jaarfeesten worden samen met ouders gevierd. Er worden af 
en toe lezingen en workshops georganiseerd voor ouders  en belangstellenden. Hieronder vindt u een korte 
toelichting  per groep.  
Klassenoudergroep 
Iedere klas heeft één of meerdere klassenouders. Deze helpen bij het organiseren van jaarfeesten, 
schoolreisjes en andere activiteiten die de klas betreffen. Tevens wordt van hen verwacht dat zij de nieuwe 
ouders/verzorgers binnen de school opvangen en wegwijs maken. De klassenouders komen regelmatig 
bijeen om ervaringen uit te wisselen en eventueel overleg te plegen. 
PR groep  
Binnen de school bestaat een groep die zich bezig houdt met het beeld dat de De Vuurvogel naar buiten toe 
uitstraalt. In samenspraak met diverse groeperingen binnen de school worden activiteiten ondernomen om 
de naamsbekendheid van De Vuurvogel groter te maken. Op dit moment zijn er vacatures. 
Jaarfeestencommissie 
Het team verzorgt en coördineert de jaarfeesten in overleg met de klassenouders.  Door  het jaar heen kan 
een beroep op u gedaan worden voor ondersteuning bij een jaarfeest.  
Bibliotheek en boekentafel 
Op school is een bibliotheek voor ouders/verzorgers. Tegen een kleine vergoeding per jaar zijn boeken te 
leen over de achtergronden van de Vrije School, opvoeding, gezondheid, jaarfeesten enz. Via de weekbrief 
kunnen ook boeken aangevraagd worden die niet aanwezig zijn in de bibliotheek. Zoals vele Vrije Scholen 
heeft ook onze school een boekenwinkeltje. U kunt er boeken kopen die betrekking hebben op de Vrije 
school en op opvoedkundige uitgangspunten en toepassingen in de gezinssituatie. Er zijn eveneens 
waskrijtjes en blokjes,  bijenwas en kaarten te koop. De bibliotheek en boekentafel zijn iedere woensdag 
geopend van 12.15 uur tot 12.45 uur.  
Tuin- en onderhoudsgroep 
Deze groep draagt zorg voor het onderhoud van het groen rond de school. Meerdere keren per jaar wordt 
een grote tuindag georganiseerd. Het afgelopen jaar is deze groep zich ook gaan richten op het verbeteren 
van de buitenzijde van de school en haar bijgebouwen.  
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7 Financiën 

7.1 Ouderschenking 

Voor de bekostiging van de invulling van de antroposofische identiteit van onze school, doen wij een beroep 
doen op de Stichting Vrienden van Pallas. Te denken valt hierbij aan de kosten voor vaklessen, jaarfeesten 
en materialen. Stichting Vrienden van Pallas is onafhankelijk, ANBI erkend en ziet toe op een ordentelijke 
inning en aanwending van de schenkingen aan de school.  

Aan de ouders vragen wij hun schenking te doen bij de Stichting Vrienden van Pallas. Inzake de schenking 
ontvangen de ouders van de school een invulformulier met daarop meer informatie en de betaalgegevens.  

In afstemming met de MR van de school maakt de schoolleider jaarlijks een plan voor aanwending en een 
verantwoording van aanwending van de schenking op basis waarvan de school geld ontvangt. Beide 
documenten zijn uiteraard openbaar en ter inzage beschikbaar. Voor meer informatie zie 
www.vriendenvanpallas.nl . 

De administratieve afhandeling van de ouderschenkingen is uitbesteed aan een organisatie genaamd Kubus.  

7.2 Sap- en feestgeld 

Halverwege de morgen gebruiken de kinderen in de school een maaltijd. De kinderen van klas 1 t/m 6 
brengen zelf brood en drinken mee. De peuters en kleuters krijgen sap, dat door de school wordt ingekocht. 
Aan de ouders/verzorgers van de betreffende klassen wordt hiervoor jaarlijks een vergoeding voor "sapgeld" 
gevraagd. Voor de viering van de jaarfeesten in alle klassen wordt ook door de school drank en spijs 
ingekocht. De bijdrage die we hiervoor vragen wordt “feestgeld”  of “klassenpot” genoemd. 

7.3 Financiële bijdragen 

Voor de duidelijkheid volgt hieronder een overzicht van de bijdragen die, naast de mogelijke ouderschenking, 
in de loop van het schooljaar van u worden gevraagd: 
 aanschaf nieuwe fluit (1e klas) ongeveer € 65,-; 
 sapgeld in de kleuterklas ongeveer € 15,- ; 
 feestgeld en klassenpot ongeveer € 25,-- ; dit bedrag is inclusief betaling van een vergoeding voor het 

gebruik van de euritmietjes (schoeisel ten behoeve van euritmie) (bijdrage  € 3,-- per jaar); 
 schoolreis (wordt tijdens ouderavonden van de betreffende klassen bekend gemaakt). 

7.4 Leerlingenvervoer en reiskostenvergoeding 

Gemeenten geven een reiskostenvergoeding voor vrije (basis) school leerlingen en leerlingen van 
Tobiasscholen (speciaal en voortgezet speciaal onderwijs). De hoogte van deze vergoeding wordt berekend 
op basis van de tariefstelling van het openbaar vervoer. 
Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet tenminste worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
 de school is meer dan 6 km verwijderd van de woning; 
 u moet een verklaring afleggen dat er overwegende bezwaren bestaan tegen de richting van alle 

zodanige scholen binnen die afstand. 
Als u als ouder of verzorger van mening bent dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, kunt u  
bij de gemeente waarin u woont nadere informatie opvragen. Aangezien de regels jaarlijks wijzigen en ook 
per gemeente verschillen, kan het schoolsecretariaat niet garanderen dat wij de meest recente informatie 
hebben.  
 
 
 
 

 

http://www.vriendenvanpallas.nl/
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7.5 Sponsoring 

Tegenwoordig wordt het meer en meer gebruik dat scholen gesponsord worden. Wij staan hier niet 
afwijzend tegenover, maar zullen in geval van aanmelding van een sponsor kritisch kijken of de sponsor bij 
de uitgangspunten van school aansluit. De eventueel verkregen gelden zullen dan worden aangewend voor 
speciale doelen of om ongesubsidieerde doelen te kunnen verwezenlijken.  Omtrent deze aanwending van 
middelen zullen alle ouders na vaststelling via de reguliere wijze (de weekbrief)  worden geïnformeerd. 

7.6 Recycling 

Er zijn nog andere manieren waarop u de school kunt helpen om extra inkomsten te genereren ten behoeve 
van extra kosten. 

Lever uw oud papier in op school 
In de buitenberging tegenover de ingang van Het Zonnetje staat een papiercontainer waarin oud papier kan 
worden gedeponeerd. De sleutel van de buitenberging is te verkrijgen via de leden van het team of het 
schoolsecretariaat. Wilt u het papier en karton gebonden en goed gestapeld inleveren?  
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8 Dienstverlening rondom school 

8.1 Peutergroep Het Zonnekind 

De peutergroep Het Zonnekind is verbonden aan de De Vuurvogel. De inrichting van de peuterklas en de 
benaderingswijze van de peuters zijn ontleend aan de opvoedkundige uitgangspunten die aan de Vrije 
School ten grondslag liggen. De peutergroep is gevestigd in het gebouw van De Vuurvogel. 
 
Aanmeldingen 
Kinderen kunnen worden aangemeld bij de leidster of de administratie van de school. Komt u gerust eerst 
een ochtend, geheel vrijblijvend, in de peutergroep kijken. Hiervoor kunt u via de administratie van de school 
een afspraak maken.  Peuters worden geplaatst vanaf de leeftijd van circa 2 jaar. Het is mogelijk dat uw 
peuter niet onmiddellijk terecht kan, u wordt dan op de wachtlijst geplaatst. De peuterleidster kan u nader 
inlichten omtrent de plaatsings- en wachtlijstprocedure.  
Openingstijden (dit schooljaar bij voldoende interesse verruimd) 
De openingstijden van de peutergroep sluiten aan op de jaarkalender van de school en zijn in principe op 
dezelfde dagen gesloten als De Vuurvogel. Jaarlijks wordt uitgegaan van 40 schoolweken, waarbinnen de 
opvang wordt vormgegeven. Het Zonnekind is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 
13.00 uur. 
Om 8.45 uur start de peutergroep met haar programma en om 12.45 uur wordt het programma beëindigd. 
De brengtijden ’s morgens zijn tussen 8.30 uur en 8.45 uur en de haaltijden zijn ’s middags tussen 12.45 uur 
en 13.00 uur. De peutergroep werkt in principe met twee groepen. De eerste groep is drie ochtenden per 
week; op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. De andere groep is twee ochtenden per week, op 
dinsdag- en donderdagochtend. U kunt zelf bepalen welke ochtenden uw kind de peutergroep bezoekt. Eén, 
vier of vijf ochtenden per week is in overleg met de peuterleidster bespreekbaar. Dit schooljaar gaat de 
peutergroep uitbreiden en gaan we extra groepen starten. Ook willen we het komend schooljaar bij 
voldoende interesse een groep starten, die om 8.30 uur start en om 16.00 uur eindigt. Actuele informatie 
staat op de website. 
Verblijf in de peutergroep 
Halverwege de ochtend wordt er met de kinderen iets gegeten en gedronken. Vanuit de peutergroep wordt 
er appelsap en eigen gebakken brood aangeboden. We verwachten dat de kinderen zelf een stukje fruit 
meenemen. Enkele jaarfeesten zoals de lampionnenoptocht met Sint Maarten kunt u als ouders/verzorgers 
meevieren.  
Financiën 
De peutergroep valt onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat de bijdrage van de ouders, indien ze in 
aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, gebaseerd is op het belastbaar inkomen, die de hoogte 
van de kinderopvangtoeslag bepaalt. Voor nadere gegevens verwijzen we naar het informatieboekje van de 
peutergroep Het Zonnekind. Ook voor kinderen van ouders, die niet in aanmerking komen voor een 
kinderopvangtoeslag, is een beperkte ruimte binnen de groepen.  Indien zij daadwerkelijk geen aanspraak 
kunnen maken op een vergoeding, is er voor hen een gereduceerd tarief. Voor nadere info verwijzen we u 
graag naar de informatiefolder van Het Zonnekind 

8.2 Buitenschoolse Opvang  

Voor de structurele invulling van buitenschoolse opvang hebben we helaas zelf geen voorzieningen en 
verwijzen we u graag naar de plaatselijke kinderopvangorganisatie, zoals kinderopvangorganisaties 
Bzzonder, BSOthuis, Eigenwijs en Jottum. Wanneer u opvang wenst dient u zelf contact te leggen met de 
opvangorganisatie. De school is slechts verantwoordelijk voor de mogelijkheid tot opvang. U blijft als ouder 
echter zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang. 
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8.3 Kunstzinnige therapie op school  

Soms hebben kinderen het in een bepaalde periode van hun leven wat moeilijker dan andere kinderen. Dat 
kan diverse redenen en oorzaken hebben. Bij de een ligt het op het emotionele vlak, bij de ander is er 
sprake van een ziektebeeld of een andere verstoring  van hun dagelijks leven.  
 
Met kunstzinnige therapie kan ondersteuning gegeven worden en gewerkt worden aan diverse problemen 
met uw kind, zodat het zich beter kan verbinden met het dagelijks leven en meer in balans komt. Afhankelijk 
van de hulpvraag wordt 7x, 9x of 12x met een kind gewerkt. Na een pauze van een aantal weken, waarin de 
therapie kan bezinken, is het mogelijk verder met een kind te werken. 
 
Indien gewenst zal Irene Tjio de kunstzinnige therapie op school verzorgen. In een aantal gevallen zal dat 
ingevuld kunnen worden vanuit de schoolmiddelen, maar het kan ook uit eigen middelen van ouders of hun 
ziektekostenverzekering gefinancierd.  
 
Inhoudelijke informatie is op school beschikbaar, maar het is ook  mogelijk om persoonlijk kennis met maken 

met Irene Tjio. Voor informatie verwijzen we ook graag naar haar website www.irenetjio.nl.  
 
De tarieven per sessie zijn: 
€ 60,-- incl. BTW voor middeninkomens en hoger. Dit is eveneens voor ouders die de kosten bij  hun 
ziektekostenverzekeraar kunnen declareren.  
€ 40,-- incl. BTW voor minimuminkomens en bijstandsuitkeringen. 
 
Irene Tjio – Bachelor Kunstzinnig therapeut  
Sprengenberg 16 - 6718 DD Ede 
T: 0318-651922 

E: info@irenetjio.nl 
Geregistreerd lid NVKToag en NVAZ   

 

 
 

http://www.irenetjio.nl/
mailto:info@irenetjio.nl


 

Schoolgids 2017-2018 De Vuurvogel   Pagina 34 van 52  

9 Informatie over buitenschoolse instanties 

9.1 Vereniging van Vrije Scholen 

De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijeschoolbesturen. In 2017 telt 
Nederland 75 vrijescholen in het primair onderwijs en 22 vrijescholen in voortgezet onderwijs. Er zijn in 
Nederland ruim 25.000 leerlingen die op de vrijeschool zitten. De laatste vijf jaar groeide het aantal 
leerlingen op de vrijeschool landelijk met 25%. 
 
Taken van de Vereniging van vrijescholen: 
- Ondersteunen bij bestuurlijke en managementvraagstukken; 
- Behartigen van de belangen van vrijescholen op landelijk niveau;  
- Werken aan de ontwikkeling en de borging van de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs 
- Stimuleren van nationale- en internationale samenwerking in de vrijeschoolbeweging 
 
Meer weten?  
Bezoek de website www.vrijescholen.nl en www.kiezenvoordevrijeschool.nl  

9.2 BVS Schooladvies, partner van uw school 

BVS-schooladvies is al meer dan 35 jaar een landelijk kennis- en expertisecentrum voor vrijeschoolonderwijs. 
Wij richten ons op de begeleiding van het onderwijs op vrijescholen en de schoolorganisatie. Centraal staat 
de inrichting van het vrijeschoolonderwijs. Wij hebben, ter ondersteuning van de kleuterleidster en leraar, 
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.  
 
Bovenstaande diensten worden aangevraagd door vertegenwoordigers van de school. Ook ouders kunnen bij 
ons terecht voor vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind.  Voor uitgebreide informatie van ons complete 
aanbod (voor scholen en ouders) kunt u een bezoek brengen aan onze website: www.bvs-schooladvies.nl. U 
kunt ons ook bellen of mailen: (030) 281 96 56 - admin@bvs-schooladvies. 

9.3 Voortgezet Vrije School Onderwijs 

De Vuurvogel werkt nauw samen met het Karel de Grote College, Regionale Vrije School voor Voortgezet 
Onderwijs in Nijmegen. De kinderen van De Vuurvogel kunnen na de zesde klas in Nijmegen het Vrije 
Schoolvervolgonderwijs volgen. 
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9.4 Jeugdgezondheidszorg 

9.4.1 Jeugdgezondheidszorg 

De afdeling JGZ van  GGD  Gelderland-Midden GGD) onderzoekt jaarlijks alle kinderen in de leeftijd van 5/6  
en 10/11 jaar.  Het is daarnaast mogelijk om telefonisch advies in te winnen via een dagelijks telefonisch 
spreekuur. De Jeugdgezondheidszorg werkt preventief. Alle kinderen worden op verschillende leeftijden 
gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen. Daarnaast helpt de JGZ bij het 
bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd.  

Afspraak n.a.v. onderzoek  
Hiervoor hoeft u niet te bellen, u ontvangt 
automatisch een uitnodiging 

Afspraak op eigen initiatief 0800 - 8446 000 

Algemene informatie over JGZ www.vggm.nl  

Servicedesk (afspraken- & informatielijn) 0800 - 8446 000 

Voor algemene vragen over opvoeden en gezondheid:  
Telefonisch spreekuur ma - do 16.00 - 17.00 

0800 - 8446 000 

Bereikbaarheid per E-mail ggd@vggm.nl 

Meer informatie vindt u op de website www.vggm.nl 

9.5 Logopedie op school 

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. De GGD besteedt daar 
waar nodig aandacht aan. In de Gemeente Ede screenen de logopedisten op verzoek van leerkrachten en 
ouders kinderen van de basisschool. De logopedist let vooral op spraak, taal-, stem- en luistervaardigheid. 
Soms is het nodig een kind uitgebreider te onderzoeken. Dit kan een kind uit de eerste klas zijn, maar ook 
uit een van de hogere groepen. De ouders en leerkrachten krijgen informatie over de screening en 
onderzoeken. Voor behandeling verwijzen logopedisten via de huisarts naar een vrij gevestigd logopedist.  

9.6 Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (V.O.K.) 

De doelstelling van deze vereniging is het verwezenlijken van de pedagogische en sociaal pedagogische 
impuls die aan Vrije Scholen ten grondslag ligt. De uitvoering van deze impuls wordt tot uitdrukking gebracht 
door het tijdschrift "VOK" dat acht maal per jaar verschijnt. In het tijdschrift is veel actuele informatie te 
vinden over de Vrije Schoolbeweging. De vereniging organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten en zij 
ondersteunt de activiteiten van de plaatselijke V.O.K.-afdeling. 

9.7 Tijdschrift voor Vrije Opvoedkunst 

Het Tijdschrift voor Vrije Opvoedkunst richt zich op ouders/ verzorgers, leraren en andere belangstellenden 
voor het vrije school onderwijs. Het is een blad voor de gehele vrije schoolbeweging in Nederland en Vlaams 
België. U kunt zich ook abonneren op het tijdschrift zonder lid te worden van de vereniging (lidmaatschap 
geeft kortingen op activiteiten). U krijgt dan 8 keer per jaar een tijdschrift, vol met interessante artikelen 
over onderwijs, opvoeding, agenda voor kindervoorstellingen, cursussen, lezingen, conferenties of verslagen 
daarover, recensies enz.  
 

mailto:ggd@vggm.nl
http://www.vggm.nl/
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10 Het leerjaar 2017 - 2018 

In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste informatie die betrekking heeft op het leerjaar 2016-2017.  U vindt 
hier overzichten van: 
 Adressen en telefoonnummers. 
 School- en lestijden. 
 Vakanties, vrije en verkorte schooldagen. 
 Feestdagen die op school gevierd worden. 
Verder treft u een overzicht met gegevens over het vorige schooljaar aan. 

10.1 Adressen en telefoonnummers. 

De Vuurvogel 
Bezoekadres:   Nachtegaallaan 49,  6713 BW Ede 
Postadres:  Postbus 40,   6710 BA  Ede 

Bereikbaar:  Tel:  0318-615428,  E-mail: info@vsdevuurvogel.nl 
Informatie :  www.vsdevuurvogel.nl 

Peutergroep ‘t Zonnekind 

Bezoekadres:   Nachtegaallaan 49,  6713 BW Ede 
Postadres:  Postbus 40,   6710 BA Ede 

Bereikbaar:  Tel:  0318-615428,  E-mail: info@zonnekind.vsdevuurvogel.nl 
Informatie :  www.vsdevuurvogel.nl 
Vakanties, vrije dagen en vrije dagdelen 

10.2 School- en lestijden.  

Schooltijden 
Peuters    : maandag t/m vrijdag    :  08.30 - 12.45 uur 
Kleuters    : maandag t/m vrijdag    :  08.30   12.45 uur 
Oudste Kleuters   : als kleuters en dinsdagmiddag   :  12.45 - 15.00 uur 
klas 1 en 2    : maandag, woensdag en vrijdag  :  08.30   12.45 uur 
     : dinsdag en donderdag    :  08.30 - 15.00 uur 
klas 3 t/m 6    : maandag, dinsdag, donderdag  en vrijdag  :  08.30   15.00 uur 
     : woensdag: 8.30   12.45 uur 
Pauzes  
pauzes klas 1 t/m 6   :10.30 - 10.45 uur (vanaf 10.20 tot 10.30 uur tijd om te eten)  
middagpauze klas 3 t/m 6  :13.00 - 13.30 uur (vanaf 12.45 - 13.00 uur tijd om te eten) 
 
Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen, dat uw kind op tijd op school is. De deur gaat om 8.20 uur 
open. De bel gaat bel om 8.30 uur. Alle klassen, ook de kleuterklassen, dienen stipt om 8.30 uur te 
beginnen. 

10.3 Opening schooljaar.  

Op de eerste schooldag, maandag  21 augustus 2017 worden de oudste kleuters die naar de 1ste klas gaan 
feestelijk verwelkomd. De ouders van deze kinderen kunnen hierbij aanwezig zijn (8.45 - 9.45 uur). Deze dag 
is de school om 12.45 uur uit. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vsdevuurvogel.nl/


 

Schoolgids 2017-2018 De Vuurvogel   Pagina 37 van 52  

10.4 Vakanties, vrije dagen en vrije dagdelen.  

Vakanties  
De vakanties voor het komend jaar zijn als volgt 
Herfstvakantie  : 16-10-17 t/m 20-10-17  (week 42-17) 
Kerstvakantie  : 25-12-17 t/m 05-01-18  (week 52-17 en 01-18) 
Voorjaarsvakantie  : 26-02-18 t/m 02-03-18  (week 09-18) 
Pasen    : 30-03-18 t/m 02-04-18 
Koningsdag   : 27-04-2018  
Meivakantie   : 30-04-18 t/m 11-05-18 (week 18-18 en week 19-18) 
Hemelvaart   : 10-05-18 (valt in de meivakantie) 
Pinksteren   : 21-05-2018     
Zomervakantie  : 16-07-18 t/m 24-08-18  (week 29 t/m 34-18) 
 
Vrije dagen (studiedagen etc) 
Studiedag   : vrijdag 6 oktober 2017  
Studiedag   : vrijdag 13 oktober 2017 
Studiedag   : maandag 30 oktober 2017 
Studiedag Pallas   : woensdag 17  januari 2018 
Studiedag    : woensdag nader te bepalen 
Studiedag   : vrijdag nader te bepalen 

 
Vrije dagdelen: school uit om 12.45 uur   
Eerste schooldag          : maandag 21 augustus 2017 
Michaëlsviering  : vrijdag  29 september 2017 
Sint Maarten  : vrijdag  10 november 2017 
Sinterklaas   : dinsdag 05 december 2017 
Kerstviering   : vrijdag 22 december 2017 
Carnaval   : vrijdag  09 februari 2018 
Vrijdag voor krokus : vrijdag 23 februari 2018 
Pasen    : donderdag  29 maart 2018 
Pinksterviering        : vrijdag  18 mei 2018 
Sint Jansviering  : vrijdag  22 juni 2018 (verschoven lestijd ivm avondprogramma) 
Laatste schooldag   : vrijdag  13 juli 2018 (school om 11.00 uur uit) 
 
Afwijkende schooltijden (latere aanvang lessen) 

Sint Maartenviering : vrijdag  10 november 2017 van 17.00 - 18.30 uur 
Sint Nicolaas            : woensdag  6 december 2017 
    (i.v.m. Sinterklaasfeest op 5 december  aanvang school om 9.30 uur) 
Sint Jansviering  : vrijdag  22 juni 2018 van 17.00 – 20.00 uur 
Deze dagdelen zijn verplichte schooltijd voor alle kinderen, behalve voor de 4- en 5-jarigen. 

10.4  Extra schooldagdelen die buiten de reguliere schooltijd vallen  

Sint Maartenviering : vrijdag  10 november 2017 van 17.00 - 18.30 uur 
Sint Jansviering  : vrijdag  22 juni 2018 van 17.00 -20.00 uur 
Deze dagdelen zijn verplichte schooltijd voor alle kinderen, behalve voor de 4- en 5-jarigen. 
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10.5 Viering van jaarfeesten 

Michaëlsviering  : vrijdag 29 september 2017 
Sint Maartenviering : vrijdag  10 november 2017 (’s avonds 17.00-18.30) 
Eerste Adventsviering : maandag 27 november 2017 
Sint Nicolaas   : dinsdag  05 december 2017 
Sint Lucia   : vrijdag  13 december 2017 
Kerstviering   : vrijdag 22 december 2017 
Driekoningen  : maandag  08 januari 2018 
Carnaval   : vrijdag 09 februari  2018 
Palmpasenviering  : vrijdag 23 maart 2018 
Paasviering   : donderdag 29 maart 2018    
Pinksterviering  : vrijdag  18 mei  2018 
Sint Jansviering  : vrijdag 22 juni 2018 (’s avonds 17.00-20.00 uur) 
 

10.6 Voorstellingen 

Kerstspel                         : vrijdag 22 december 2017 
Eindtoneel                       : woensdag  11 juli 2018 

10.7 Inloopochtenden 

De Vuurvogel  heeft er voor gekozen om geïnteresseerde ouders kennis te maken met de school en 
peutergroep als deze volop in bedrijf is! Gemiddels 1x in de zes weken is er een inloopochtend gepland; de 
exacte data kunt u vinden op onze website www.vsdevuuvogel.nl. Ze worden op diverse dagen in de week 
gepland, zodat er altijd wel een dag bij zit dat u de ruimte heeft om te komen! Op deze gewone schooldagen 
is er tussen 8.30 uur en 10.30 uur ruimte om kennis te maken met ons onderwijs, een kijkje te nemen in de 
klas en nadere informatie te ontvangen over de inhoud van ons onderwijs. 

10.8  Open Huis 

Dit schooljaar houdt onze school en peutergroep Open Huis zaterdag  07 april  2018. Tussen 10.00 uur  en 

13.30 uur laten ons onderwijs zien aan ouders en kinderen van onze school nu, aan toekomstige ouders met 
peuters en leerlingen en andere belangstellenden. 

10.9  Sportolympiade 

Elk jaar wordt medio april een sportolympiade gehouden Sportpark Peppelensteeg voor de leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Ede. Voor de leerlingen van groep 4 en 5 wordt een 
afzonderlijke Jeugdolympiade georganiseerd.  

10.10  Ouderavonden 

Algemene ouderavonden 
Data van deze avonden zijn nog niet bekend, maar zullen tijdig worden aangekondigd op de website en in 
het weekbericht. 

Ouderavonden per klas 

Elke klas heeft afzonderlijke ouderavonden. Deze data kunnen gedurende het schooljaar nog wijzigen. Door 
het weekbericht wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht.  

http://www.vsdevuuvogel.nl/
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10.11 Contactpersonen 

10.11.1 Personele organisatie 

Peutergroep Het Zonnekind (Ede) 

Peuterleidsters 

Stephanie Hoogstede, Géke Webbink en Elles Groenendijk 

De Vuurvogel 

Schoolleider Herman Dreef 

Administratie Franciska Buisman 

Interne begeleiding Maartje ter Beek 

Onderwijsassistente Annemarie Baard en Gerdien van Veldhoven 

Kleuterklas 1 Manon Haffmans (2,5d) en Bonnie Schuurman-Bengsch (2,5 d) 

Kleuterklas 2 Sandra van Velzen (2d) en Wendy Smeenk (3d) 

Leerkrachten klas 1-2 Hanna Schuller (5d)  

Leerkrachten klas 3-4 Ben Berendts (3d) *) en Aline van Willigen (2d) 

Leerkrachten klas 5-6 Gerard Mekers (4d) en Ben Berendts (1d)  

Euritmie Hannah Degenaar 

Handwerken  Annemarie Baard en Irene Bouman 

Handvaardigheid Irene Bouman 

*) Ben Berendts vervangt  bij afwezigheid van de schoolleider t.a.v. o.a. vervanging leerkrachten en aanspreekpunt voor ouders. 

10.11.2 Organisatie activiteiten 

Raad van Toezicht Stichting Pallas 

Voorzitter Secretaris Leden 

Mevr. C. Veltkamp  
Dhr. A. Boom, en de dames S.Pot, R. 
van der Heijden en S. Mäkel 

College van Bestuur Dhr. A. de Geus 

Postadres: Bronkhorstsingel 11, 5403 NA Uden Telefoon: 0413 - 230008 

Staf E. Swinkels, C. Boogert,  F. Willemsen, A. Vingerhoets en J. Vijverberg 
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Commissies / groeperingen binnen de De Vuurvogel 
 

Medezeggenschapsraad  (OG= oudergeleding)  (PG= personeelgeleding) 

Voorzitter Secretaris Overige leden 

Mayken de Roon (OG) Gerard Mekers (PG) 
Ben Berendts (PG) 

Eliane Leydens (OG) 

 
 

Plaatsingscommissie Remedial Teaching 

Schoolleider Intern begeleider De klassenleerkracht van het kind  

Publiciteit / PR groep 

Leden: vacatures, Herman Dreef 

Onderhoud plein en tuin 

Contactpersoon Arco Schalk 

Bibliotheek en Boekentafel 

Leden Aline van Willigen 

10.11.3 Buitenschoolse instanties 

Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). 

Contactpersoon Mevrouw Husmann  070-3315252 

Vereniging van Vrije Scholen 

Contactpersoon  Hoofdstraat 14-B 3972 LA  Driebergen 0343 - 536060 
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10.12 Schoolbenodigdheden 

Peutergroep  
 een stuk fruit, luiers en luierdoekjes. 
 
Kleuterklassen  
 tasje, broodtrommel en een afsluitbare beker. 
 U wordt verzocht uw kind(eren) dagelijks eten en drinken mee te geven.  

Klas 1 t/m 6  
Algemene benodigdheden 
 stevige schooltas waarin schriften en eventueel boeken kunnen worden vervoerd, broodtrommel, goed 

afsluitbare beker. 
 euritmieschoenen. 

De school hanteert een leensysteem, de kosten  voor het in stand houden van dit systeem (ongeveer 3 
euro) worden doorberekend aan de ouders. 

 leerlingen die bij regenachtig weer laarzen dragen wordt verzocht ander schoeisel mee te nemen voor in 
de klassen. 

 U wordt verzocht uw kind(eren) dagelijks gezond en verantwoord eten en drinken mee te geven.  
Extra benodigdheden voor klas 1 
 een Choroi blokfluit. Deze wordt door de school centraal ingekocht en dient later door de 

ouders/verzorgers te worden vergoed. Prijs is ongeveer 65 euro. 
Extra benodigdheden voor klas 1 en 2 
 gymkleding. 

Shirt/gymbroekje of gympakje, gymschoenen, sokken. Dit alles voorzien van een merkteken, zodat het in 
een gymtas op school kan blijven. Wel verzoeken wij u de gymspullen regelmatig te wassen en weer 
tijdig mee naar school te geven. De klassenleerkracht zal aangeven wanneer de gymlessen aanvangen. 

Extra benodigdheden voor klas 3 
 vulpen, kleurpotloden en krijtjes. De kinderen krijgen deze eenmaal zonder kosten van de school. Daarna 

dient zelf voor vervanging of aanvulling te worden gezorgd. 
 gymkleding (zie opmerking bij extra benodigdheden voor klas 2). 
 multomap 23 rings. 
Extra benodigdheden voor klas 4 
 vulpen, kleurpotloden en krijtjes. 
 gymkleding (zie opmerking bij extra benodigdheden voor klas 2). 
 multomap 23 rings. 
Extra benodigdheden voor klas 5 
 vulpen, kleurpotloden en krijtjes. 
 gymkleding (zie opmerking bij extra benodigdheden voor klas 2). 
 multomap 23 rings. 
Extra benodigdheden voor klas 6 
 vulpen, kleurpotloden en krijtjes. 
 passer, geodriehoek, liniaal, grijs potlood. 
 gymkleding (zie opmerking bij extra benodigdheden voor klas 2). 
 multomap 23 rings. 
 eenvoudige kalligrafie. 
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10.13 Ouderpopulatie, resultaten van het onderwijs en uitstroomgegevens 

 
 Kenmerken ouderpopulatie 
Overzicht  opleidingsniveau  ouders  schooljaar  2016-2017 
Aantal  ouders  =  158. 1  ouder  =  0,63  %  van  alle  ouders 
 

% totaal Aantal Opleidingsniveau 

03,16 % 05 1 lagere school 

06,33 % 10 2 middelbare school 

04,43 % 07 3 lbo 

29,11 % 46 4 mbo 

38,61 % 61 5 hbo 

18,35 % 29 6 wo 

100,0 % 158  

 
 Resultaten van het onderwijs 
De  resultaten van de  leerlingen aan het eind van de basisschool liggen op het niveau dat op grond van   
de kenmerken van de ouderpopulatie en de leerlingen mag worden verwacht.  
Naast de NIO, die De Vuurvogel nog steeds hanteert om te komen tot een afgewogen schooladvies, wordt 
sinds 2015 voor de IEP toets gebruikt als eindtoets. 
 
De score voor de school was  het afgelopen schooljaar 81, de normering was 80 en het landelijk gemiddelde 
lag op 78. In deze klas zaten 19 leerlingen. Een goede score, waarbij in aansluiting met de laatste jaren ook 
dit schooljaar de eindopbrengsten weer voldoende zijn. De score voor de school was in het vorig schooljaar 
84, waarbij de landelijke norm ook op 80 lag. In deze klas zaten 9 leerlingen.  

 
 Uitstroomgegevens etc. 
Gegevens over specifieke zorg aan leerlingen. 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Remedial teaching (inclusief extra leesbegeleiding dyslexie): 21 kinderen 
verspreid over 
klas 1 t/m 6 

18 kinderen 
verspreid over 
klas 1 t/m 6 

12 kinderen 
verspreid over 
klas 1 t/m 6 

Verwezen naar het speciaal onderwijs 2 leerlingen 0 leerlingen 0 leerlingen 

Onderzocht door de onderwijsbegeleidingsdienst voor Vrije Scholen, 
PAB-er of andere gekwalificeerde begeleiding 

7 leerlingen 6 leerlingen 4 leerlingen 

Uitstroom klas 6 naar het voortgezet onderwijs 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

HAVO- VWO 37 % 44 % 67 % 

VMBO TL - HAVO 42 % 44 % - 

VMBO BL, KL en Praktijkonderwijs 21 % 12 % 33 % 

Aantal leerlingen 19 9 3 

Verdeling Vrije School Bovenbouw – Regulier onderwijs Ede en omgeving 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Vrije School Bovenbouw 32 % 33 % 33 % 

Reguliere middelbare scholen 68 % 67 % 67 % 
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Bijlage 1 
 
Brief en toelichting ouderschenking schooljaar 2017-2018 

 
           Ede, 15 juli  2017 

Beste ouders/verzorgers,  
 

De ouderschenking: een gezamenlijke investering in de toekomst van uw kind 
 

U heeft gekozen voor de Vrije School, dat betekent dat u gekozen heeft voor onderwijs met extra 
voorzieningen. Die voorzieningen, nodig om samen invulling te geven aan het speciale karakter van onze 
school, worden niet bekostigd door de overheid. We moeten ze samen financieren. Deze brief willen we 
gebruiken om de noodzaak van deze bron van inkomsten extra onder uw aandacht te brengen. 
 
Om het onderwijs op onze school te kunnen bekostigen, ontvangen wij van het ministerie van OC&W 
vergoedingen. Om kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs te kunnen bieden, volstaat de vergoeding van het 
ministerie niet. Een onmisbare bron van inkomsten vormen de ouderschenkingen. Om invulling te kunnen 
geven aan onze identiteit en onze onderwijskwaliteit blijvend op niveau te houden, is uw schenking absoluut 
gewenst!. 
 
De huidige aanpak: een schenking waarbij uitgegaan wordt van normbedragen 
 
In de huidige systematiek wordt gewerkt met een solidariteitsbijdrage waarbij uitgegaan wordt van 
normbedragen als richtlijn zodat ouders duidelijk in staat gesteld worden om zelf een  keuze te kunnen 
maken tussen de normbedragen (VRIJ-WILLIG-HEID) 
 
Ouderschenkingsformulier moet worden ingevuld !! 
De achterliggende gedachte van het huidige systeem is dat alle ouders het ouderschenkingsformulier en 
(indien van toepassing) de doorlopende machtiging invullen. Daarmede wordt de gedachte van 'ik moet dit 
alleen betalen' verlegd naar 'we betalen het samen' hetgeen hopelijk drempelverlagend werkt om te 
participeren. Bij nieuwe ouders vormt het aanbieden van deze informatieonderdeel van de 
inschrijvingsprocedure, waarbij ouders gewezen wordt op de vrijwilligheid van de ouderschenking maar dat 
we wel graag het formulier terug ontvangen. Er is op het formulier een mogelijkheid om aan te geven dat 
niets betaald zal worden. 
 
Eenvoudig te regelen! 
De uitvoeringskant wordt ingevuld middels een doorlopende machtiging. Daarvoor vragen wij eenmalig het 
ouderschenkingsformulier samen met de incassomachtiging te verstrekken die geldig is totdat het (de) 
kind(eren) de school verlaten. Als in het vorig jaar een doorlopende machtiging is afgegeven, hoeft u niets 
meer te doen!  Dus niet meer ieder jaar een terugkerende procedure. 

 

Hoogte ouderschenking. 
De hoogte, aanwending en verantwoording van de ouderschenkingen stemmen wij ieder schooljaar af met de 
medezeggenschapsraad van de school. Wij vragen hun instemming met onze plannen en wij leggen aan hen 

verantwoording af. Voor het komend jaar is een begroot gedrag van 18.000 euro voorgesteld, wat recht 

doet aan de ontwikkeling van de school, terwijl het gemiddelde bedrag per gezin nadrukkelijk verlaagd 

wordt. 

 

Dit jaar wordt dit bedrag gebruikt om de volgende kosten mee te dekken: 

 extra inzet vakleerkrachten bij handvaardigheid/handwerken/euritmie/gymnastiek/RT 

 extra kosten leermiddelen die aansluiten bij het gedachtengoed (natuurlijke materialen) 

 bijdrage bij de invulling van jaarfeesten (organisatie/materialen) 

 bijdrage ten behoeve van voorstellingen voor de diverse klassen 

 bijdrage voor inzet van externe expertise bij invulling onderwijs/activiteiten 

 kosten voor lidmaatschappen en abonnementen 

 bijdrage ten behoeve van de veiligheid school/schoolplein 

 bijdrage invulling schooltuin  
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Normbedragen ouderschenking 
Het streven is om de hoogte van de ouderschenking geen drempel te laten zijn voor ouders om deel uit te 
maken van een Vrije School. Daarnaast zijn er wel de nodige extra kosten, die niet betaald kunnen worden 
uit de reguliere bekostiging, en waar de ouderschenking een welkome aanvulling is. 
 
Op basis van de gegevens van afgelopen jaar (en ook kijkend naar de resultaten van vorige jaren) lijkt een 
normbedrag van 270 euro per leerling realistisch. Vorig jaar zijn dezelfde bedragen aangehouden. 
Voor het komend jaar hanteren we op basis hiervan dezelfde 4 mogelijkheden voor de ouderschenking: 
 

Overzicht bedragen Per jaar per kind Toelichting 

1 Normbedrag €  270,-  
Dit zijn de reële meerkosten per kind per jaar voor 
vrijeschoolonderwijs op onze school 

2 Minimumbedrag €  120,-  Dit is het minimum richtbedrag per kind per jaar 

3 Plusbedrag €  420,-  
Door meer dan het genormeerde bedrag te 
betalen helpt de betreffende ouder de kwaliteit 
van het onderwijs iets extra’s te geven. 

4 Andere of geen schenking: €  ??  

In dit geval beschikt de ouder niet over de 
mogelijkheid om een richtbedrag schenking te 
doen. De ouder kan dit toelichten  op het 
ouderschenkingsformulier.                

 

Bij meerdere kinderen 
Bij 2e of 3e kind  : 50% van de hierboven aangegeven bedragen. 
Bij 4e kind en hoger  : geen extra donatie 
  

ANBI 
Stichting Vrienden van Pallas heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de 
Belastingdienst ontvangen. Schenkingen aan een instelling met de ANBI-status zijn onder de daarvoor 
geldende voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI kunt u ook vinden 
op www.belastingdienst.nl. Stichting Vrienden van Pallas is geregistreerd in het ANBI- register met 
vestigingsadres Zeist. 
 

Vragen of problemen rond de ouderschenking 
We hopen de informatie over de nieuwe aanpak van de ouderschenking voldoende duidelijk is. Indien u 
echter nog vragen heeft over de ouderschenking, kunt u contact opnemen met ondergetekende  via het e-
mailadres: h.dreef@vsdevuurvogel.nl.   
 
Indien u uw persoonlijke situatie wilt bespreken of een probleem heeft bij het betalen van de ouderschenking,   
kunt u dit ook aangeven. Ik zal  dan contact met u opnemen. Met uw verhaal wordt vertrouwelijk omgegaan. 
Ik hoop dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd over alle aspecten van de ouderschenking. Ik vertrouw 
erop dat u bereid bent om naar uw mogelijkheden bij te dragen aan de continuïteit en kwaliteit van De 
Vuurvogel! 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Herman Dreef  
schoolleider Vrije School De Vuurvogel 
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Bijlage 1   KLACHTENREGELING 
 
1.  Begripsbepalingen 
1.1 Een klacht gaat over gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet  

nemen van beslissingen van de aangeklaagde. 
1.2 Een klager is een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige leerling, een medewerker, die een 

klacht heeft ingediend, dan wel degene die als zodanig is erkend. 
1.3 Een aangeklaagde is een leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige leerling voor zover 

deze iets doet voor de school, een medewerker of een schoolleider. 
1.4 Buiten deze regeling valt een klacht tegen de bestuurder. Hierin voorziet de klokkenluidersregeling van 

Stichting Pallas.  
1.5 De klachtenregeling gaat over processen binnen de school en de organisatie. In die zin vallen klachten 

van omwonenden buiten deze regeling – deze moeten geadresseerd worden aan de wijkagent/politie.  
1.6 De schoolleider of degene die de schoolleider waarneemt is degene die de afhandeling van de klacht 

behartigt, tenzij hij zelf aangeklaagd is. In dat geval handelt de bestuurder  de klacht af.  
1.7 De vertrouwenspersoon is inzetbaar in het traject na het indienen van een klacht, dan wel anderszins 

ingeval veiligheid en geborgenheid van kinderen/ouders/medewerkers aan de orde zijn. De 
vertrouwenspersoon is op geen enkele manier met de school verbonden en wordt benoemd door de 
bestuurder op basis van deskundigheid. De vertrouwenspersoon van Stichting Pallas is de heer Th. v. 
d. Gazelle, te bereiken via tel. nr. 06-14726394. Als back-up is een vrouwelijke collega van de heer  v. 
d. Gazelle beschikbaar om in voorkomende gevallen als vertrouwenspersoon ingeschakeld te worden. 

1.8 De vertrouwensinspecteur is inzetbaar in geval van een klacht. Centraal meldpunt: telefoonnummer 
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief), op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

1.9 De  landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, waarbij stichting Pallas is 
aangesloten ,valt onder de Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)  te bereiken via 
postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. Nr. 070-3861697 of via info@gcbo.nl.  

1.10 Het bevoegd gezag van stichting Pallas is de bestuurder  van de stichting, dan wel degene die door de 
bestuurder  is gemachtigd, te bereiken via e-mail info@stichtingpallas.nl. 
 

2 De procedure 
2.1 De klager bespreekt de klacht eerst met betrokkene. Indien voorgaande stap niet tot een oplossing 

leidt, kan overgegaan worden tot de volgende stap. 
2.2 De klager richt zich met zijn klacht schriftelijk tot de schoolleider, tenzij de klacht de schoolleider zelf 

aangaat.  De schoolleider zorgt dat de beklaagde alsmede de bestuurder een afschrift krijgt van de 
betreffende klacht. De schoolleider houdt de bestuurder  gedurende het gehele verloop van de 
klachtenafhandeling op de hoogte. Indien de klacht de schoolleider zelf aangaat richt de klager zich 
direct tot de bestuurder , die in het vervolg de in dit document beschreven rol van ‘schoolleider’ 
vervult.  

2.3 De schoolleider gaat direct na of de klacht wel of niet te maken heeft met een (beweerd) 
zedenmisdrijf. Is dit het geval, dan wordt de procedure conform hoofdstuk 3 van deze 
klachtenregeling gevolgd. Is dit niet het geval, dan geeft de schoolleider binnen vijf werkdagen na 
ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie waarin hij aangeeft op welke wijze hij tot een 
oplossing denkt te komen. Hij neemt de afhandeling van de klacht vervolgens ter hand. Indien 
voorgaande stap niet tot een oplossing leidt, kan overgegaan worden tot de volgende stap. 

2.4 De schoolleider draagt de klacht over aan de bestuurder die de afhandeling van de klacht ter hand 
neemt. Indien voorgaande stap niet tot een oplossing leidt, kan overgegaan worden tot de volgende 
stap. 

2.5 Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Landelijke 
Klachtencommissie.  

2.6 De bestuurder maakt de afweging over het al dan niet rapporteren van de klachten aan de Raad van 
Toezicht, behoudens de klachten die naar de Landelijke Klachtencommissie gaan. Deze meldt de 
bestuurder  in alle gevallen aan de Raad van Toezicht. 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@stichtingpallas.nl
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3 Bijzondere procedure in geval van een (beweerd) zedenmisdrijf 
3.1 Voorop staat hierbij de meldplicht aan de bestuurder en de schoolleider door alle medewerkers in 

geval zij informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf,  gepleegd door een medewerker van de 
school jegens een leerling jonger dan 18 jaar oud (of omgekeerd); bij niet voldoen door de 
medewerkers aan genoemde meldplicht, dient de bestuurder meteen te beoordelen of een 
disciplinaire sanctie aan de orde is. 

3.2 De externe vertrouwenspersoon, niet medewerker zijnde, heeft deze meldplicht in geval van 
vermoeden van (zeden)misdrijf niet, echter deze moet een klager wel meteen wijzen op de 
mogelijkheid van het doen van aangifte bij politie of justitie. De externe vertrouwenspersoon kan ook 
de klager en diens ouders uitnodigen om de schoolleider te informeren. 

3.3 Zodra de bestuurder verneemt over (een vermoeden van) een zedenmisdrijf, dan wel een klacht 
hierover haar ter kennis komt, moet de bestuurder direct met de vertrouwensinspecteur in overleg 
treden; levert dit overleg de conclusie op dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een 
zedenmisdrijf, dan doet de bestuurder (ook in geval van twijfel) meteen aangifte bij justitie/politie; 
voorafgaande aan de aangifte informeert zij betrokken ouder(s). 

3.4 Tijdens deze procedure is het van groot belang bij voortduring af te vragen of op een bepaald 
moment maatregelen getroffen moeten worden, waarbij in de eerste plaats afgevraagd moet worden 
of:  

- klager/beweerd slachtoffer niet meer geconfronteerd kan worden met aangeklaagde/verdachte 
(andere taken voor verdachte/aangeklaagde, dan wel in uiterste geval schorsing);  

- er voldoende gegevens zijn tot het nemen van disciplinaire maatregelen t.o.v. de verdachte 
medewerker.  

3.5 Er dient op korte termijn door de bestuurder informatie aan de ouders te worden verstrekt. Hierbij is 
zorgvuldigheid en terughoudendheid gewenst. 

3.6 De bestuurder beoordeelt of, los van een justitieel onderzoek, de schoolleider of diens vervanger een 
onderzoek gaat instellen. 

3.7 In geval er sprake is van een vorm van zedenmisdrijf , naar het oordeel van justitie, dan wel naar het  
oordeel van de LKC, neemt de bestuurder met grootste spoed passende maatregelen. 

3.8 In geval de schoolleider, ondanks negatief oordeel van justitie, onverminderd achter de betrokken 
medewerker kan staan, ondersteunt hij betrokkene naar vermogen in de procedure met justitie, tot 
het tegendeel blijkt. 

3.9 In geval er geen vervolging plaatsvindt en de schoolleider overigens achter de betrokken medewerker 
kan staan, zorgt de schoolleider zo spoedig mogelijk voor rehabilitatie van betreffende en/of treft 
passende maatregelen tegen andere bij de klacht betrokkenen. 
 

4 Slotbepalingen 
4.1 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de bestuurder. 
4.2 Deze regeling volgt op de regeling d.d. 10 mei 2012 en is een tussentijds, op basis van de 

bestuurstransitie geactualiseerde versie die in werking treedt op 4 februari 2013.  
4.3 Deze regeling is 5 februari 2013 ter instemming aangeboden aan de GMR. 
4.4 Deze regeling staat vermeld op de website van Stichting Pallas, www.stichtingpallas.nl   
 
Deze regeling is vastgesteld door de bestuurder van Stichting Pallas.  
 
Uden, februari 2013. 
 
A.W. de Geus, bestuurder. 
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INFORMATIEBLAD VOOR OUDERS EN OPVOEDERS 

 
WAT KUNNEN WE DOEN AAN PESTGEDRAG? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door: 
Saskia Borstlap 
Niels Overzee 

No Blame Nederland 
 

Dit informatieblad is uitsluitend bestemd voor gebruik door: 

 

 

Vrije school De Vuurvogel 
Ede 
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Voorwoord. 
Deze informatie is bedoeld voor alle volwassenen die zorgen voor kinderen. In deze brochure wordt 
gesproken over ouders, kinderen en leerkrachten. In sommige gevallen wordt alleen aan hen gerefereerd in 
de mannelijke of vrouwelijke vorm, indien van toepassing worden beide vormen bedoeld. Waar het gaat over 
ouders, worden ouders en verzorgers bedoeld. 
 
De bedoeling van dit geschrift is om informatie te verstrekken over pesten op school. We hopen u hiermee te 
stimuleren het gesprek met de leerkrachten aan te gaan en zo betrokken te raken bij het vinden van 
oplossingen voor alle kinderen die te maken hebben met het pesten. 
 
Als ouder wordt u via uw kind geconfronteerd met pesten op school, bijvoorbeeld doordat uw kind iets 
vertelt over onaardig gedrag van andere kinderen. Misschien merkt u bij uw eigen kind tekenen van 
ongelukkig zijn, of angst om naar school te gaan. Soms kunt u merken dat uw kind met blauwe plekken 
thuiskomt. Ook kan het gebeuren dat er spullen van uw kind verdwenen of beschadigd zijn. 
 
Het kan ook voorkomen dat u te horen krijgt dat uw kind zich agressief of onaardig gedraagt tegenover 
andere kinderen, of dat uw kind op een indirecte manier betrokken is doordat het bij een groepje hoort 
waarvan één of meer kinderen pestgedrag vertonen. 
 
Het ligt voor de hand dat u zich hier onplezierig bij voelt en misschien zelfs boos bent. Ook zult u zich 
waarschijnlijk zorgen maken over de ernst en omvang van dit probleem en kunt u zich machteloos en/of 
onzeker voelen over hoe dit probleem op te lossen. 
 
Wat is pesten? 

Als een kind zich al langer ongelukkig voelt omdat hij of zij stelselmatig geconfronteerd wordt met onaardig 
of agressief gedrag, wordt geplaagd of buitengesloten van de sociale groep (school, klas, buitenschoolse 
opvang, etc.), spreken we van pesten. We gebruiken deze definitie dus niet voor incidentele situaties waarbij 
kinderen zich een enkele keer grof gedragen. Pesten is erg vervelend en tegelijkertijd is het een regelmatig 
voorkomend gegeven. In die zin is het ook een “gewoon” verschijnsel, veel kinderen krijgen er op één of 
andere manier mee te maken gedurende hun schooltijd. Soms zijn kinderen extra kwetsbaar doordat ze zich 
onderscheiden van hun groep, maar in principe kan het ieder kind overkomen. 
 
Als uw kind gepest wordt betekent dit niet per definitie dat er iets mis is met uw kind. De éérste boodschap 
die u dan ook moet geven is: het is niet jouw schuld. 
Neem de tijd om naar uw kind te luisteren en vertel het dat het heel goed is dat hij of zij u heeft verteld wat 
er is gebeurd. 
 
Advies geven kan de situatie verergeren. 
Ouders en leerkrachten praten soms met het gepeste kind over hoe het zelf het pesten zou kunnen laten 
stoppen. “Kom voor jezelf op”, “loop weg”, “probeer erboven te staan”, “sla terug”, “negeer het”, zijn hier 
voorbeelden van. Deze adviezen zijn over het algemeen niet erg effectief.  
 
Probeert u zich te realiseren dat op dit moment uw kind zich erg kwetsbaar voelt en niet zo maar opeens zijn 
of haar gedrag kan veranderen op een manier die overtuigend is voor de pesters. Elke poging hiertoe loopt 
het risico belachelijk gemaakt te worden door de pesters en maakt de situatie voor het slachtoffer daardoor 
nog erger. Juist dan krijgt uw kind het gevoel dat het allemaal aan hem of haar ligt…. “Er is vast iets mis 
met mij, want het lukt niet”. 
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We citeren hierna een stukje van Kate Hartoch, zij werd lange tijd gepest op school. 
 
Die Lange Weg 
 

”Als ik op weg naar school ben, wil ik het liefste omkeren om terug te gaan.  
Ik bedenk dat ik weg zou kunnen rennen naar die speciale plek, mijn eigen speciale plek waar 
niemand mij kan vinden.  
Ik zou wel naar hun huizen willen gaan en het aan hun moeders vertellen. 
Ik wil een goede manier bedenken om ze ook pijn te doen – om ze bang te maken. 
Dan ben ik plotseling op school, ze pakken mijn tas af, trekken aan mijn haar. 
Misschien een andere keer…….” 
 

Vertel uw kind dat de leerkrachten iets kunnen doen om de situatie te verbeteren – dat is ook een taak 
die tot hun verantwoordelijkheid behoort. 
 
Iets anders, wat soms moeilijk is te accepteren, is dat het straffen van diegenen die pesten over het 
algemeen niet tot verbetering van hun gedrag leidt. Vaker wordt het hierdoor juist erger; de pesters zullen 
geneigd zijn wraak te nemen op hun slachtoffers omdat ze door zijn of haar “klikken” in moeilijkheden zijn 
gekomen. Dit kan het voor uw kind nog erger maken en moeilijker om er thuis over te praten. Het 
allerbelangrijkste ten aanzien van pestgedrag is dat het stopt. Dus is het nodig om te kiezen voor 
maatregelen die daar voor zorgen. 

 

Waarom pesten kinderen? 

Leerkrachten en ouders worden soms verrast door de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Het is 
verbazingwekkend hoezeer leuke kinderen kunnen vervallen in gemeen gedrag, wanneer ze bij een groep 
willen horen. Het geeft ze een goed gevoel, sterker en minder onzeker wanneer ze erbij horen. Hierdoor 
negeren ze makkelijker hoeveel ellende ze bezorgen aan het kind dat is “geselecteerd” om gepest te worden. 
Soms is het alleen de leider van zo’n groepje die er een spelletje van maakt een ander kind tot doelwit van 
pesterijen te maken. Dit gedrag kan alleen voortgaan wanneer de rest van de groep dit toelaat. 
 

Hoe gaat de school, of de opvang om met pestgedrag? 

U zult merken dat de school van uw kind gekozen heeft voor de No Blame aanpak.  
Eén van de leerkrachten zal na signalering uw kind apart nemen om hem of haar zijn/haar verhaal te laten 
doen en om actief te vragen en te luisteren naar hoe uw kind zich voelt. De volgende stap is om een groepje 
kinderen bij elkaar te roepen, de daders alsmede de omstanders. 
 
Er gebeuren twee belangrijke dingen: 
1. De kinderen die alleen (al dan niet actief) deelnamen om bij de groep te horen, gaan beter inzien en 
begrijpen hoe akelig het slachtoffer zich voelt en beginnen manieren te bedenken om de situatie te 
verbeteren 
2. Zij bepalen met z’n allen de veranderingen in hoe de groep functioneert, daardoor voelt de pester zich niet 
langer gesteund door de groep en verliest z’n macht over de anderen. 
 
Niemand wordt ondervraagd, beschuldigd of gestraft, maar aan de groep als geheel wordt duidelijk gemaakt 
hoe ongelukkig het slachtoffer zich voelt. Vervolgens worden alle kinderen van de groep uitgenodigd iets te 
bedenken om de situatie te verbeteren. Op deze manier ontstaat opluchting bij de kinderen omdat ze niet 
beschuldigd of gestraft worden. Wanneer er een beroep gedaan wordt op hun vermogen iets te verbeteren, 
blijkt dat vrijwel ieder kind hiertoe bereid is. 
 
Deze simpele en directe aanpak is inmiddels wijd verspreid en in verschillende landen in gebruik. Op allerlei 
soorten scholen is ze zeer succesvol gebleken om pesten snel te laten stoppen en het emotionele klimaat 
voor het gepeste kind snel te verbeteren. 
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Deze methode wordt soms beschouwd als een “softe” aanpak. Dat is een verkeerde indruk. Het is een 
krachtige aanpak om jonge mensen te stimuleren hun verantwoordelijkheid op zich te nemen voor gedrag 
dat goed en sociaal gericht is. 

 
Door ouders veel gestelde vragen. 
 
Onderneemt de school wel genoeg actie?  
U zult merken dat het heel prettig is te weten dat deze school een duidelijk, uitgesproken standpunt heeft 
inzake anti-pestprocedures. Ouders en verzorgers hebben zekerheid nodig dat er effectief actie ondernomen 
wordt om pesten te laten stoppen. 
 
U voelt zich vanzelfsprekend gefrustreerd en kwaad wanneer u merkt dat leerkrachten uw klacht niet serieus 
nemen, of dat ze zelfs het slachtoffer verantwoordelijk stellen…”het hoort erbij, ze moeten er zelf 
uitkomen..” of  “hij of zij moet beter voor zichzelf opkomen”. 
Als ouder is het heel begrijpelijk dat u sterke gevoelens van boosheid en/of wraakzucht ervaart. Het is 
immers erg pijnlijk om je hulpeloos te voelen tegenover het kind waarvan je houdt, dat zo beschadigd wordt. 
Vaak voelen leerkrachten een vergelijkbare frustratie als ze van u horen wat er aan de hand is. In weerwil 
van deze eerste, erg begrijpelijke reactie, moeten ouders én leerkrachten samen inzien en besluiten dat het 
allerbelangrijkste is dat er snel en effectief handelend opgetreden wordt om het pesten te laten stoppen. 
 
Wat te doen indien er een ernstig geweldsdelict heeft plaatsgevonden? 
Het meeste pestgedrag leidt niet tot ernstig lichamelijk geweld. Wanneer dit zich toch voordoet, moeten er 
meerdere maatregelen genomen worden. Afhankelijk van de ernst van de situatie moet zelfs het inschakelen 
van de politie overwogen worden. 
 
Dit neemt echter niet weg dat daarnaast de No Blame aanpak ingezet kan worden, omdat het gewelddadige 
incident als zodanig meestal niet op zichzelf staat. De belangrijkste boodschap die wordt gegeven aan de 
groep is hoe ellendig het slachtoffer zich voelt en hoe dat gevoel verlicht kan worden. Volgens ons levert de 
No Blame methode in deze gevallen een belangrijke bijdrage aan het verwerken van het incident. Het geeft 
alle betrokkenen de kans opnieuw een sfeer van veiligheid op school op te bouwen. 
 
Is het nodig om precies te weten wat er is gebeurd? 
Het is alleen maar nodig te weten dàt er gepest wordt en om de namen van de betrokkenen te horen. Alle 
pogingen die bedoeld zijn om de zaak tot op de bodem uit te zoeken zullen alleen meer discussie oproepen 
over wie er gelijk heeft en kunnen de vijandelijke gevoelens ten opzichte van het slachtoffer versterken. 
Het uitzoeken zal een verspilling van tijd en energie blijken, omdat “de waarheid” moeilijk hard te maken is. 
Alleen al doordat een ieder de gebeurtenissen inkleurt vanuit zijn of haar eigen belevingswereld, ontstaan er 
verschillende versies van het gebeurde. 
 
Wat te doen als het om maar één pester gaat? 
Het is heel uitzonderlijk als het pesten plaatsvindt in een totaal geïsoleerde situatie. Bijna altijd zijn er wel 
anderen in de buurt die er iets van merken, ook als ze het pesten afkeuren en weigeren er aan mee te doen. 
Pesten van één persoon tegenover één ander persoon is dus uitzonderlijk, maar als er zo'n situatie ontdekt 
wordt, kan eveneens de No Blame aanpak toegepast worden. In zo'n geval wordt een groepje uit de klas 
van het slachtoffer gemobiliseerd om te helpen oplossingen te creëren, ook al waren ze zelf op geen enkele 
manier betrokken bij het pesten. 
 
De No Blame methode is er om pesten te laten stoppen. Het is geen vervanging voor behandeling van 
emotionele en/of of gedragsproblemen waar een kind last van kan hebben. Wanneer blijkt dat het nodig is 
om een kind naast de No Blame methode extra specialistische hulp aan te bieden, dient dit onmiddellijk te 
gebeuren. 
 
Hoe zit het met een slachtoffer dat pesters bij herhaling uitdaagt? Waarom kunnen we het 
slachtoffer niet rechtstreeks helpen? 
 
Sommige kinderen gedragen zich op een wijze die lijkt op het uitnodigen of uitlokken van pestgedrag. Elk 
kind dat weinig vrienden en/of sociale contacten heeft en die ook niet weet te ontwikkelen zou, net als 
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kinderen die totaal niet assertief zijn, hulp en steun moeten krijgen om deze vaardigheden te ontwikkelen. 
Hier zijn in Nederland goede mogelijkheden voor. Dit mag echter nooit worden opgelegd vanuit het 
standpunt dat het kind zelf verantwoordelijk is voor het laten stoppen van het pesten.  
Het moet duidelijk zijn dat het gaat om het aanleren van vaardigheden, waarvan toevallig in deze situatie is 
gebleken dat ze onderontwikkeld zijn. 
 

Wat kunt u doen? 

Wanneer u ontdekt dat uw kind op één of andere manier betrokken is bij pesten op school: maak een 
afspraak met school en bespreek dit. Probeer kalm en positief te blijven. Pesten is een alledaags probleem 
en het allerbelangrijkste is om op een constructieve manier samen te werken met de leerkracht(en) om de 
situatie te verbeteren. Uw kind kan op verschillende manieren bij pesten betrokken zijn. Hij kan gekwetst en 
overstuur zijn omdat hij er getuige van is geweest, of omdat hij zich op een zodanige wijze gedraagt dat het 
anderen schaadt. Onthoud goed! De eerste en belangrijkste stap is goed te luisteren en uw kind de ruimte 
en de tijd te geven zich uit te spreken. 

 

Ten slotte. 
Wanneer u deze brochure van de school van uw kind heeft ontvangen, kunt u ervan verzekerd zijn dat de 
staf betrokken is bij het welzijn van uw kind, naar u wil luisteren en dat ze de problemen voor uw kind willen 
helpen oplossen. Met de No Blame aanpak heeft de school een zeer effectieve methode in handen. Door 
aansluiting bij het Pestkeurmerk kan ook op termijn de kwaliteit en continuïteit van de aanpak gegarandeerd 
worden. Het keurmerk voorziet in een regelmatige kwaliteitsbewaking m.b.t. het toepassen van deze 
methode. De school dient zich elke twee jaar opnieuw te registreren. De voorwaarden van aansluiting bij het 

keurmerk zijn na te lezen op de volgende website: www.No Blame.nl. 
 
Deze informatie is geschreven voor No Blame Nederland door Saskia Borstlap en Niels Overzee. Als 
voorbeeld hebben we een informatiefolder gebruikt uit Engeland. Wij werken in een therapie praktijk en 
hebben veel mensen in behandeling gehad die ook als volwassenen er nog last van hadden dat ze vroeger 
gepest waren. We hebben lang gezocht naar een goede manier om echt wat aan het pesten te kunnen 
doen en hebben die in 2001 gevonden in Engeland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.no-blame.nl/
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Andere nuttige adressen kunnen zijn: 
De kindertelefoon; 
www.kindertelefoon.nl  
0800-0432  elke dag van 14:00 tot 20:00 uur. 
 
Aktiepuntstudenten en scholieren; 
www.laks.nl    
020-6381792,  ma t/m do van 12:00 tot 17:00 uur. 
 
 
 
 
Stichting korrelatie;  
0900-1450 of www.korrelatie.nl 
 
 
 
 
Ouders Online; 
http://www.ouders.nl 
 
De aanpak van gedragsproblemen; 
http://www.echtwel.info  
http://www.childpoint.nl 
 
 
 
 
 

©2002-2011 Maatschap Overzee/Borstlap; No Blame Nederland 
Grt. Hertoginnelaan 251 2517 ET Den Haag 
e-: noblame@noblame.nl 
w-: www.noblame.nl 
 
 
Met dank aan Barbara Maines & George Robinson voor hun inspiratie. 
Auteursrechtelijke bescherming: De Auteurswet van 1912 en daarna beschermt 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst'! No 
Blame is een geregistreerde merknaam, gebruik van de naam is aan strikte voorwaarden gebonden! 
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