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1. Typering van de school als onderwijsvoorziening 

Vrije School Valentijn is een vrijeschool voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. 
De school heeft haar pedagogische doelstellingen geformuleerd vanuit de beginselen van het gedach-
tengoed van Rudolf Steiner. In de antroposofische menskunde heeft Rudolf Steiner gezichtspunten 
geformuleerd ten aanzien van de ontwikkeling van het kind op fysiek, cognitief en op sociaal-emotio-
neel gebied zodat het individuele ik van het kind zich kan ontplooien. Dit mensbeeld wortelt in de 
mensvisie van de antroposofie. Wezenlijke uitgangspunten zijn: 
1. De mens is burger van twee werelden: de zichtbare wereld waarin we leven en de geestelijke wereld 
waar de mens zijn oorsprong heeft; 
2. De mens neemt uit zijn geestelijke oorsprong een levensplan mee dat op aarde vorm moet krijgen; 
3. Vanuit de geestelijke oorsprong neemt de mens talenten, aanleg, eigenschappen en kennis mee: 
deze karakteristieken vragen om stimulering en ontplooiing.  
Een centraal gezichtspunt daarbij is dat de ontwikkeling zich in leeftijdsfasen van ongeveer zeven jaar 
voltrekt. In de loop van de tijd verandert het kind in de manier waarop het de wereld en zichzelf ervaart. 
De school is de plaats waar het kind de wereld en zichzelf leert kennen. 
Daarom zijn de karakteristieken van de leeftijdsfasen een belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving 
van het onderwijs in onze school. 
 
Wij hanteren het jaarstofklassensysteem, met aandacht voor het individuele kind en gaan daarbij uit 
van het concept passend onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden 
door hun ouder(s)/verzorger(s), waarbij in samenspraak wordt gekeken of Vrije School Valentijn kan 
bieden wat de leerling nodig heeft. Het is ons doel om leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwik-
kelen op cognitief-, sociaal-emotioneel en kunstzinnig gebied (hoofd-hart-handen). We vinden het be-
langrijk om kinderen hierin te volgen. 
 
Uiteraard is ons onderwijsaanbod afgestemd op het bereiken van de kerndoelen. De kerndoelen zijn 
vertaald naar klassendoelen en beschreven in ons leerplan. Daarbinnen wordt aan de hand van de 
individuele ontwikkeling vastgesteld welke stof op welk moment moet worden aangeboden. We willen 
ervoor zorgen dat we het maximale uit elk kind halen.  
Binnen de klas wordt de basisstof aan alle leerlingen aangeboden. Voor kinderen die hier moeite mee 
hebben wordt herhalingsstof aangeboden en voor kinderen die meer aankunnen wordt verrijkingsstof 
aangeboden. Binnen het vrijeschoolonderwijs wordt vooral gekeken naar drie basisbegrippen: autono-
mie, relatie en competentie. We streven er naar om met elk kind een goede relatie te hebben en ieder 
kind te stimuleren om goede relaties te onderhouden en zichzelf zo evenwichtig mogelijk te ontwikke-
len. We staan open voor de signalen die kinderen afgeven en willen de betekenis hiervan achterhalen. 
We willen de gevoelens en gedachten van kinderen begrijpen. 

 
 

2. Algemene gegevens  

2a. Contact en vaststellingsgegevens  

 
Naam school 

Naam:                              Vrije School Valentijn 
Adres:                              Vliepad 1 
Brinnr:                             06AF 
Telefoon:                          0341-419364 
E-mail:                              info@vrijeschoolvalentijn.nl 

Opgesteld namens di-
rectie en team  

Datum 27 maart 2014 
Directeur Harry Drenthe 

Opgesteld met Advies 
MR  

Datum  
Voorzitter MR  

Vastgesteld door be-
stuur  

Datum  
Voorzitter Bestuur  

2b. Onderwijskundig concept van de school 

Visie op het opgroeiende kind 
Elk individueel kind stelt zijn eigen individuele ontwikkelingsvraag. Elk kind gaat zijn eigen ontwikke-
lingsweg. Centraal staat de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen zodat de kinderen zich tot een vrije 
persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Dit ontwikkelen vindt o.a. plaats in de ziel; in het denken, het 
voelen en het willen. 
Dit houdt voor het onderwijs aan de Vrije School Valentijn in, dat de inhoud en het aanbod van de 
leergebieden is aangepast op de ontwikkelingsfasen van het kind en tegelijkertijd is afgestemd op de 
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ontwikkelingsbehoefte van het kind. En dat al wat in onze school gedaan wordt, zo gebracht wordt dat 
het in de kinderen tot leven kan komen. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten leidraad: 
• Grondslag van de vrijeschoolpedagogie is de Algemene Menskunde van Rudolf Steiner. 
De antroposofische menskunde geeft ons inzicht in de lichamelijke ontwikkeling en de ontwikkeling 
van de zielenkwaliteiten en het individuele ik (geestelijke). Deze drievoudige ontwikkeling voltrekt zich 
in fasen, gerelateerd aan de leeftijdskenmerken. 
Tijdens deze fasen treden veranderingen op in de betrokkenheid van het kind op de wereld en in de 
manier van leren, of te wel de wijze waarop het kind zich de wereld eigen maakt. 
• De school gaat uit van wat het kind in zijn ontwikkelingsfase nodig heeft en houdt rekening met 
culturele diversiteit; 
• Het kunstzinnig onderwijs is ondersteunend voor het hele onderwijs en staat niet op zichzelf; 
• De focus op lesgeven, leren en ontwikkeling voor alle betrokkenen; 
• De basale organisatorische voorwaarden zijn op orde – die het voor de school mogelijk maakt om 
uitmuntend te zijn; 
• De kleuters op onze school mogen zich vooral ontwikkelen door spel. Het vrije spel neemt een be-
langrijke plaats in en het kind leert zich te verbinden met de wereld, dit spelen vormt de basis voor het 
latere cognitieve leren, maar ook voor het leven. 
 
 
Vertaald in zeven kernwoorden 
1. Ritme: Er wordt in al het onderwijs gestreefd naar „ademend lesgeven; levend onderwijs in de zin 
van ontspanning en inspanning, sympathie en antipathie. In- en uitademend leren (op alle niveaus en 
zowel fysiek, zielsmatig en geestelijk) is de basis van ons onderwijs, het vieren van de jaarfeesten in 
het jaargetijde, vieringen in het algemeen, de indeling van ons periodeonderwijs (in- en uitademen), 
humor en tragiek, de opbouw van de schooldag (na het zelfstandig werken, het periodeonderwijs 
(hoofdonderwijs) werkuren, vak lessen), de leermethodiek (leren kennen, leren begrijpen, leren be-
heersen, leren vergeten). Hierbij wordt er ook met de kwaliteiten van de nacht gewerkt. 
Niet alleen de bewuste processen van de dag, maar ook de onbewuste processen van de nacht (ver-
teren, vergeten, het geleerde verbinden met het totale wezen) zijn van belang. Spannen- ontspannen, 
slapen- waken, werken- rusten, heden, verleden, toekomst. 
2. Creativiteit: talenten, kunst en cultuur, schoonheid, ruimte geven; 
3. Samenhang: creatie, verbinding, cultuur, verantwoording, mensen; 
4. Aandacht: erbij zijn, ertoe doen, (wereld)burgerschap, veiligheid, houden van, leven, wereld, aarde, 
samenleving; 
5. Gezond: biologisch, groen, leven, toekomst, duurzaam, groeien, eten, grenzen, creativiteit, aarde, 
planten, dieren, medemensen; 
6. Resultaat: opbrengstgericht, in alles, door alles voor alles, schoonheid, verantwoording; 
7. Ontwikkeling: groei, denken- voelen -willen, toekomst, talenten, hoge verwachtingen. 
 
Externe ontwikkelingen in relatie tot de school 
De wereld om ons heen ontwikkelt zich voortdurend en stelt ons continue voor nieuwe uitdagingen. 
Steeds weer willen we onderzoeken wat een bepaalde ontwikkeling voor onze school betekent en hoe 
wij binnen de school met een dergelijke ontwikkeling om kunnen en willen gaan.  
In de praktijk doen we dit door intensieve studie van onze uitgangspunten enerzijds en het aandachtig 
volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij anderzijds. Iedere ontwikkeling heeft naast mogelijke 
nadelige effecten ook positieve effecten. In onze studie tijdens de pedagogische vergadering wegen 
we de verschillende effecten van een ontwikkeling af en gaan we na of en zo ja hoe we hier op school 
op in gaan. 
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen waar wij ons de komende jaren verder mee uiteen 
willen zetten zijn: 
• Gedifferentieerd werken; 
• Hoogbegaafdheid; 
• Zorgroute; 
• De groei/krimp van het leerlingaantal; 
• Het digitale tijdperk; 
• Opbrengstgericht werken; 
• Passend onderwijs. 
 
Ouders 
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School en ouders werken samen in de opvoeding; zijn partners in de opvoeding. Ieder met eigen ver-
antwoordelijkheden vanuit de eigen rol. Het is daarom nodig dat we regelmatig overleggen en elkaar 
informeren. We spreken samen dingen af, we bevragen elkaar, wederzijdse verwachtingen worden 
uitgesproken en we staan stil bij ijk momenten. 
Wij informeren de ouders over visie en missie, het aangeboden onderwijs, de resultaten van ons on-
derwijs, de structuur en de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Dat doen wij onder andere door: 
onze website, de weekbrief, het intakegesprek, informatieavonden, het aanbieden van de schoolgids, 
ouderavonden, oudergesprekken, kennismakingsgesprekken, getuigschriften en de Seizoener. 
 
Missie 2012-2016 
Onderwijs met een cultuur op school en in de klas van hoge verwachtingen, een cultuur waarin leer-
lingen hun potentie realiseren dankzij kunstzinnig onderwijs en creatieve werkwijze. Dit is mogelijk 
omdat de school gelooft in de mogelijkheden van elke leerling, talenten wil laten bloeien, oorzaak en 
gevolg ten aanzien van onderwijs en leren begrijpt en innoveert rondom deze kernwaarden en praktij-
ken. 
 
Visie 2012- 2016 
Door kunstzinnig onderwijs en creatieve werkwijze ontwikkelen de kinderen de vaardigheid om vanuit 
een onderzoekende houding iets nieuws tot stand te brengen; komen talenten vanzelf tot bloei. 
Creativiteit is een vaardigheid die je nodig hebt om als volwassen mens zelfstandig oordelend, gedra-
gen door een gezonde moraliteit en gevoed door de eigen idealen in het leven te staan en de eigen 
persoonlijke weg in het leven te vinden en vorm te geven. Zowel ten behoeve van de schoolgemeen-
schap als ten behoeve van de gehele samenleving. 
 
Ons motto:  
Worden wie je bent 
 

2c. Kengetallen 

Leerlingaantal op  
1-10-2013 

167 

Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 0 Aantal lln 1,2: 0 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Aantal sbo-verwijzingen 0 2 1 

Aantal verwijzingen so cl 3 0 0 0 

Aantal verwijzingen so cl 4 1 2 1 

Aantal LGF 5 5 6 

 

Aantal kinderen met een ontwikke-
lingsperspectief 

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

1   1 3 2 3 1 

 

Uitstroom naar VO 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Voortgezet Speciaal Onderwijs 0 0 0 

Praktijk onderwijs 1 0 0 

VMBO BB 2 3 4 

VMBO KB 2 5 2 

VMBO TL 4 6 4 

HAVO 0 0 3 

HAVO/VWO 5 7 6 

VWO 3 1 6 

GYMNASIUM 1 1 0 

 

3. Basisondersteuning  

3a. Resultaat 0-meting Basisondersteuning 

Datum vaststelling 0-meting:  Gemiddelde 
score 

Indicator 1 Veilige omgeving 3.8 

Indicator 2 Zicht op continue ontwikkeling 4 

Indicator 3 Opbrengst- en handelingsgericht ontwikkelingsperspectief 4 
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Indicator 4 Effectieve methoden en aanpakken 2.6 

Indicator 5 Handelingsbekwaamheid en competenties leerkrachten 3.3 

Indicator 6 Ambitieuze ontwikkelingsperspectieven 4 

Indicator 7 Zorgvuldige overdracht 4 

Indicator 8 Ouderbetrokkenheid 3.6 

Indicator 9 Beleid leerlingondersteuning 3.8 

Indicator 10 Ondersteuningsprofiel 3.5 

Indicator 11 Effectieve leerlingondersteuning 3.7 

Indicator 12 Effectieve ondersteuningsstructuur 4 

Indicator 13 Effectief ondersteuningsteam 4 

3b. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning 

Datum laatste inspectierapport 10 januari 2013 

Gebied Kwaliteitsaspect 1* 2* 3* 4* 

Onderwijsleerpro-
ces 

Leraren leggen duidelijk uit, organiseren efficiënt en houden l.l. betrokken 

 5.1 Leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof     

 5.2 Leraren realiseren een taakgerichte werksfeer     

 5.3 Leerlingen zijn actief betrokken bij onderwijsactiviteiten     

 Leraren stemmen af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen  

 6.1 Leraren stemmen aangeboden leerinhouden af …     

 6.2 Leraren stemmen de instructie af …     

 6.3 Leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af …     

 6.4 Leraren stemmen de onderwijstijd af …     

Ondersteuning en 
begeleiding 

De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen 

 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van 
genormeerde instrumenten en procedures 

  X  

 7.2 Leraren volgen en analyseren systematisch de voort-
gang in ontwikkeling van de leerlingen 

    

 Leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen extra-ondersteuning 

 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke l.l. ondersteuning 
nodig hebben 

  X  

 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens 
bepaalt de school de aard van de zorg 

 X   

 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit   X  

 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de on-
dersteuning 

 X   

 8.5 De school zoekt structurele samenwerking met keten-
partners waar interventies op leerling niveau haar eigen 
kerntaak overschrijden 

    

(*: 1= slecht, 2= onvoldoende, 3= voldoende, 4= goed) 
 

4. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbe-
hoeften 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

Gebouw - Compact en licht gebouw, met 
een duidelijke structuur van kleu-
ters naar klas 6; 
- alleen begane grond; 
- vloeroppervlakte kleuterlokalen 
is groot: speelwerklokaal; 
- grote centrale hal waar alle kin-
deren van de school in kunnen 
met een podium; 
- afgestemd kleurgebruik van 
kleuters naar klas 6; 
- ingericht keukenblok in kleuter-
klassen; 

- school beschikt niet over een 
apart speellokaal voor de kleuters; 
- weinig extra werkruimte buiten de 
klas voor leerlingen; 
- het gebouw is gehorig. 
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- gymlokaal in het gebouw; 
- gebruik van natuurlijke materia-
len. 

Aandacht en tijd  - continue rooster; 
- jaarfeesten; 
- bewegend onderwijs; 
- structuur en ritme in dagelijks 
programma; 
- perioderooster met een vast 
ritme en herhaling. 

- geen dagelijkse herhaling van 
zaakvakken. 

Schoolomgeving - besloten kleutertuin; 
- natuur speelplein; 
- groene omgeving; 

- open plein; 
- onoverzichtelijk plein. 

Leerling populatie - weinig/geen leerlingen met leer-
linggewicht. 

 

Teamfactoren  - Professionele cultuur; 
- Ruime ervaring w.b. vrijeschool 
onderwijs; 
- Leerkracht gaat meerdere jaren 
mee met de klas. 

 

Samenwerking met part-
ners 

- Taal-spraak therapeut; 
- Kunstzinnig therapeut; 
- Euritmie; 
- Schilder therapeut; 
- Antroposofisch arts; 
- Begeleidingsdienst voor Vrije 
Scholen; 
- Stichting Athena; 
- Samenwerkingsverband OKNW; 
- Schoolmaatschappelijk werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Grenzen aan het onderwijs  

Vrije School Valentijn is in eerste instantie een basisschool waar vrijeschoolonderwijs wordt gegeven. 
De hoofdtaak waar wij voor staan is om deze vorm van onderwijs goed uit te dragen. Binnen ons 
onderwijs kan elk kind zich op diverse vlakken ontwikkelen. Waar we voor waken is dat we één onder-
deel daarin uitvergroten.  
 
Het functioneren van de klas als geheel, de veiligheid en de ontwikkelingen/welbevinden van de leer-
lingen/leerkracht is leidend. Iedere aanmelding wordt individueel en zorgvuldig bekeken. 
  
Vrije School Valentijn heeft een protocol opgesteld waarin staat beschreven wat de procedure is bij de 
onder- en zijinstroom bij de aanname van leerlingen. Bij zijinstroom wordt altijd contact opgenomen 
met de huidige school. Mocht het zijn dat ouders en/of de huidige school de wens hebben uitgesproken 
om de leerling te laten onderzoeken (dyslexie, IQ, persoonlijkheidsonderzoek e.d.), dan wordt de leer-
ling niet bij ons op school geplaatst. Reden hiervoor is dat de overstap naar een andere school tijdens 
dit proces de uitkomst zal beïnvloeden. Het onderzoek moet plaatsvinden op de huidige school. Ouders 
kunnen desgewenst weer contact opnemen met onze school als het onderzoek is afgerond. Voor-
waarde is dat wij inzage krijgen in het onderzoek. 
 
Uiteindelijk beslist de directie, in samenspraak met IB en team of een leerling geplaatst kan worden bij 
ons op school.  

 

6. Conclusie 

Vrije School Valentijn is een ‘gewone’ school met leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Met regels en 

vrijheid. Met leuke- en baalmomenten. Met leraren die ook wel eens een slecht humeur hebben. En 

met leerlingen die af en toe te laat komen. Tegelijkertijd is het ook een heel bijzondere school. Met 

onderwijs aan kleuters tot 14-jarigen. Met lessen die in periodes worden gegeven. Met veel beweging 

en beleving! Met klassenleerkrachten die jarenlang met een klas –hún klas- meegaan. En met veel 

ruimte voor kunstzinnige vakken.  
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Achter die “ongewone” dingen zitten bewuste keuzes. Over hoe het onderwijs er uit moet zien, over 

wat we belangrijk vinden in mensen en opvoeding. Ieder mens is voor ons een volstrekt uniek individu. 

De school mag en moet er aan meewerken om het unieke dat ieder mens in zich draagt naar boven te 

halen en te laten uitgroeien. Ieder kind krijgt bij ons de kans om zich in een gezonde sociale omgeving 

emotioneel, cognitief, moreel, creatief en fysiek te ontwikkelen.  

De rode draad van ons onderwijs is het periodeonderwijs. Elk dag is een belangrijk deel van de ochtend 

hiervoor bestemd. De leerlingen verdiepen zich gedurende een periode meerdere weken in hetzelfde 

onderwerp, zodat ze zich met de stof kunnen verbinden en er zelf een voorstelling van kunnen maken. 

Alle verschillende onderwerpen van de periodes vormen, bij elkaar genomen, een samenhangend ge-

heel. De leerling kan zich daarbinnen gedurende de schooljaren evenwichtig ontwikkelen. Dit samen-

hangende geheel van perioden is in een leerplan beschreven. 

Met passend onderwijs streven we naar een positieve en optimale ontwikkeling van alle kinderen. 

Naast een positief schoolklimaat en een goede kwaliteit van het onderwijs zetten we in op handelings- 

en opbrengstgericht werken op alle niveaus in de school. Dit betekent onder meer dat we denken, 

praten en werken in mogelijkheden en oplossingen voor kinderen met ondersteuningsbehoeften. We 

betrekken ouders als partner en ervaringsdeskundige bij de ontwikkeling van hun kind en stimuleren 

een ononderbroken ontwikkelingsproces van kinderen. Verder zetten we in op sterke doelgerichtheid 

en een heldere werkwijze. Hierbij werken we volgens de ondersteuningsroute die is vastgesteld door 

het samenwerkingsverband. 

 

 
 
 
 
 
 


