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VOORWOORD

Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van vrijeschool De Vijfster. In deze schoolgids leest u over de achter-
gronden van ons onderwijs, de organisatie en krijgt u praktische informatie. Bij deze schoolgids hoort een 
jaarboekje met onder meer de jaaragenda en informatie over school- en klassenzaken die in dat schooljaar 
voor de leerlingen en u als ouders of verzorgers van belang is. 
 
De vrijeschool staat voor eigentijds onderwijs en staat voor ‘Leren wat van waarde is!’. Onze school heeft 
‘bewegen’ geïntegreerd in het onderwijs en daar ook het meubilair op aangepast. Verder zijn wij een 
school waar elk kind zijn talenten mag ontwikkelen. 

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier leest en een goed beeld krijgt van het onderwijs op De Vijfster. 
Voor een verdere kennismaking bent u van harte welkom op één van onze kennismakingsochtenden
of op de opendagen van het basisonderwijs binnen Apeldoorn. U kunt zich voor de kennismakingsochtend 
aanmelden via onze administratie door een mailtje te sturen naar 
administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl. De aankondiging van deze kennismakingsochtenden kunt u 
vinden op onze website. Mochten de coronamaatregelen weer van kracht zijn, dan kunt op de website van 
de school de aanpassingen daarop lezen.

Vriendelijke groet,
namens het team van vrijeschool De Vijfster,

Esther Kasbergen
Directeur 

Vrijeschool de Vijfster 
Texandrilaan 30, 7312 HR Apeldoorn     
T: 055-3559010     
administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl   
directie@vrijeschoolapeldoorn.nl    
www.vijfster.vrijescholenathena.nl     
Brinnummer: 07CX 
 
Stichting Vrijescholen Athena
Hofstraat 8, 7411 PD Deventer 
Postbus 749, 7400 AS Deventer 
T: 0570-612459 
secretariaat@vsathena.nl 
bestuur@vsathena.nl  
www.vrijescholenathena.nl
facebook: https://www.facebook.com/pages/Stichting-Vrijescholen-Athena/374808319253256
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Vrijeschool De Vijfster dankt zijn bestaan aan 
een initiatief van ouders. Vanaf 1980 genieten 
leerlingen uit Apeldoorn en omstreken van het 
vrijeschoolonderwijs. In schooljaar 2022-2022 
gaan een kleine tweehonderd leerlingen naar onze 
school. We hebben drie kleuterklassen en zes 
onderbouwklassen. 

Schoolgebouw
Ons schoolgebouw staat in Apeldoorn-West in 
de wijk Orden aan de Texandrilaan 30. In 2019 is 
onze school volledig gerenoveerd tot een ruim en 
sfeervol gebouw met een groot natuurspeelplein. 
Daar verzorgt een vast leerkrachtenteam met 
enthousiasme het vrijeschoolonderwijs. Voor de 
kleuters hebben we een apart natuurspeelplein 
waar zij heerlijk kunnen spelen. Op twee andere 
pleinen zijn voor de klassen 1 tot en met 6 
verschillende mogelijkheden voor sport en spel. 
Op het schoolterrein is ook een moestuin die 
leerlingen zelf bewerken. Op loopafstand is het 
Orderbos. Hier vindt de bosdag van de kleuters 
plaats en vieren we enkele jaarfeesten. 

In een aparte vleugel van het gebouw bevinden zich  
ook twee kinderopvangorganisaties: Christoforus 
(kinderopvang en BSO) en Juffie Maartje Peuterhuis. 
Met deze twee zelfstandige organisaties hebben 
wij een intensieve samenwerking. Als ouder heeft 
u de mogelijkheid om onderwijs en kinderopvang 
met gelijke pedagogische achtergrond op één 

locatie te combineren. Voor meer informatie en 
plaatsingsmogelijkheden kunt u rechtstreeks met 
deze organisaties contact opnemen.

Visie 
Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde 
school waarin de kiem van het eigen levensdoel 
van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de 
jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, 
inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor 
goede en zekere stappen in het leven.  

Historie vrijeschool 
De vrijeschoolpedagogie is gebaseerd op de 
antroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925). 
De eerste vrijeschool werd in 1919 in Stuttgart 
opgericht voor leerlingen van de arbeiders van de 
Waldorf-Astoria sigarettenfabriek, als onderdeel 
van de door de antroposofie geïnspireerde 
maatschappelijke vernieuwingsbeweging. Rudolf 
Steiner heeft aan de leraren en ouders van de 
eerste vrijeschool vanuit het antroposofisch 
mensbeeld methodische en didactische 
aanwijzingen en praktische adviezen gegeven voor 
het onderwijs. Deze aanwijzingen vormen nog 
steeds een bron van inspiratie voor de leerkrachten 
en zijn tevens de basis voor het leerplan.

1 - WELKOM OP
VRIJESCHOOL DE VIJFSTER!
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De laatste jaren is de vrijeschool wereldwijd sterk 
gegroeid. Actuele informatie en achtergronden 
over de vrijescholen in Nederland vindt u op:  
www.watisdevrijeschool.nl en www.vrijescholen.nl.

Onderdeel van Stichting Vrijescholen Athena
Sinds 2006 maakt De Vijfster onderdeel uit van 
Stichting Vrijescholen Athena. Athena is een 
stichting die vijftien vrijescholen in Noord-, Oost- 
en Midden-Nederland vertegenwoordigt. Naast de 
ondersteuning van de aangesloten vrijescholen 
zet Athena zich in om vrijeschoolonderwijs in het 
algemeen te bevorderen. 

Onze zes kernwaarden 
Samenhang 
Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen 
pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en 
inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van 
de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. 
De samenhang wordt zichtbaar in het rooster, de 
compositie van periode- en vaklessen en de manier 
waarop we omgaan met ieder individueel kind ten 
opzichte van het geheel van de klas of de groep. 
Aandacht voor het individuele kind, de individuele 
leerkracht maar ook de individuele school wordt 
in samenhang beleefd met het geheel: de klas, het 
team, het geheel van Athena. 

Meesterschap 
De kern van het meesterschap zit niet alleen in 
het kunnen en kennen of het beheersen van het 
vak, maar vooral in de attitude. De attitude van 
individuen en van de organisatie als geheel is 
lerend, open, reflectief en nieuwsgierig. Dat zijn 
voor ons de kenmerken van professionaliteit.  

Aandachtigheid 
Opvoeden van leerlingen vraagt een wakkere blik, 
zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan 
van een verbinding. Wat geldt voor de relatie tot 
het kind, geldt ook voor de relatie tot elkaar als 
volwassenen en de relatie met de wereld. Hierbij 
past een eerbiedige grondhouding, een veilige 
omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan 
de verschillen tussen mensen.   

Creëren 
Creatief denken en nieuwe dingen een kans geven  
te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het  
vrij worden van oplossingsgericht of 
‘rendementsdenken’. Creativiteit kan gestimuleerd 
worden door een veilig en ‘vrij’ klimaat. Dat geldt 
voor het kind, maar ook voor de volwassene. 
Wij willen leerlingen opvoeden tot creatieve, 
initiatiefrijke, vrijdenkende en handelende mensen 
en als organisatie een klimaat scheppen waarin dat 

mogelijk is. Juist daarom zijn afspraken, duidelijke 
grenzen voor gedrag en goede omgangsvormen van 
groot belang. 

Vitaliteit 
Letterlijk: levenskracht, de energie om te leven. 
Op organisatieniveau denken we aan duurzame 
inzetbaarheid van mensen of het veerkrachtig 
kunnen zijn bij tegenslag of tegenwind. Op 
pedagogisch gebied denken we aan gezond 
onderwijs, onderwijs dat de hele mens aanspreekt 
en harmonie bevordert van lichaam en geest.

Moed 
Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, 
om stappen te zetten, maar vooral om authentiek 
te durven zijn als mens en als schoolbeweging.  

Uitgangspunten in ons onderwijs 
• ‘Vrij’ in het woord vrijeschool betekent dat ieder 

kind bij ons op school een eigen individualiteit 
mag ontwikkelen;  

• Onze school wil een plek zijn waar leerlingen 
met plezier hun eigen mogelijkheden kunnen 
ontwikkelen. Kind mogen zijn, om mens  
te worden, daar geloven wij in;

• Onze pedagogische visie is gebaseerd op het 
antroposofische mensbeeld. Antroposofie is 
een inspiratiebron voor de leerkrachten. De 
leerlingen krijgen dit niet als lesstof aangeboden;

• De leerkrachten geven zo les dat het onderwijs-
aanbod past bij de onderwijsbehoefte en 
belevingswereld van de leerlingen. Daarbij is 
ruimte voor zowel cognitieve ontwikkeling als sociale 
vorming. Dit houdt in dat ons onderwijs gericht 
is op de ontplooiing van een krachtig willen, een 
warm voelen, en helder denken en tegelijkertijd 
op het verkrijgen van kennis, inzichten en 
vaardigheden die in de huidige tijd nodig zijn;

• De vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder 
onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en  
didactiek, wel religieus, maar niet specifiek 
gebonden aan een geloofsrichting. Leerlingen uit 
alle gezindten kunnen zich bij ons thuis voelen; 

 
• Wij werken met jaarklassen. Het onderwijs is niet 

vrijblijvend, het lesplan en de leerdoelen voor ieder 
schooljaar staan vast. Uw kind krijgt naast werk- 
en oefenmateriaal uit lesmethodes, opdrachten  
die zij op hun eigen manier kunnen uitwerken.  
Wij werken aan de door de overheid geformuleerde 
kerndoelen voor het basisonderwijs; 



• De vieringen van jaarfeesten vormen een 
belangrijk onderdeel op onze school. Het zijn 
belangrijke momenten in het jaar. Door het 
vieren ervan wordt het sociale leven in de school 
en in de klassen versterkt. Door ze mee te maken 
en deels door mee te werken in de voorbereiding 
ervaren en leren de leerlingen de waarde van 
ervan en de kwaliteit van de seizoenen. 

• Wij hechten waarde aan de betrokkenheid van 
ouders bij onze school. Dit komt tot uitdrukking bij 
de jaarfeesten, de toneel- en klassenuitvoeringen 
op school, maar ook participatie in werkgroepen, 
bij schoolactiviteiten en in het overleg met de 
Medezeggenschapsraad.

ELK KIND KRIJGT 
DE VRIJHEID OM OP 
ZIJN EIGEN MANIER 
TE LEREN
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Pedagogische visie 
Binnen het vrijeschoolonderwijs is de ontwikkeling 
van het kind de leidraad. Leerlingen doorlopen ver-
schillende fases in hun jonge leven. Daar worden 
het onderwijs en de lesstof op afgestemd, zodat 
ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. In drie 
leeftijdsfasen van zeven jaar worden de leerlingen 
tegemoet getreden.

Kleuterklassen (4-6 jaar) 
Kleuters leren van nadoen en ervaringen die zij in 
spel en spelen opdoen. Zij staan open voor in-
drukken uit de omgeving. De omgeving is daarom 
huiselijk ingericht met natuurlijke materialen en 
geeft een gevoel van geborgenheid. Hierdoor komt 
het kind tot spel. Ritme en tijd zijn sleutelbegrip-
pen in de omgang met kleuters. In de kleuterklas is 
een vaste dag- en weekindeling. Door het jaar heen 
wordt het ritme van de seizoenen gevolgd. Door 
het vieren van de jaarfeesten beleven de leerlingen 
de betekenis van de seizoenen. 

Wij werken met heterogene kleutergroepen (combi-
natieklas groep 1 en groep 2). Dit betekent dat leer-
lingen van vier tot en met zes jaar samen spelen 
en leren in één klas. Gedurende de hele kleutertijd 
blijven de leerlingen bij dezelfde kleuterleerkracht. 
Uw kind krijgt zo de tijd om zich thuis te voelen en 
volledig open te bloeien en te groeien. De leerkracht 
leert uw kind goed kennen en kan ingaan op de 
individuele ontwikkelingsbehoeften. 

De leerkracht heeft regelmatig contact met de 
ouders. Tijdens het oudergesprek wordt gesproken 
over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de moto-
rische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling 
van het kind. Dit wordt vastgelegd in een leerling-
volgsysteem. Als de eindfase van de kleutertijd zich 
aandient, komt de overgang naar de eerste klas ter 
sprake. Deze overstap wordt zorgvuldig bekeken 
aan de hand van de gehele ontwikkeling van het 
kind in de kleuterklas.

Het vrije spel 
Activiteit, creativiteit, ontmoeting, harmonie en 
ontspanning zijn kenmerken van het vrije spel. In 
het vrije spel ontwikkelt de kleuter zijn motoriek, 
fantasie en denkvermogen. Eenvoudige middelen 
zijn voldoende om de fantasie en het spel in gang 
te zetten. De verschillende speelhoeken bieden 
oneindige mogelijkheden en nodigen kleuters uit 
hun fantasie te gebruiken. Grote en kleine blokken, 
kisten en lappen worden gebruikt om een huis,  
paleis, garage of een hut te maken. De spoorbaan 
laat de kleuter reizen, naar opa en oma of naar  
verre landen, en onderweg worden spannende 
avonturen beleefd. In de speelhuizen kunnen  
de kleuters zich verkleden. 

Door het samen spelen wordt de sociale ontwikke-
ling geoefend. Leerlingen leren delen, volgen, maar 
ook leiden. De leerlingen leren rekening te houden 

2 - PEDAGOGISCHE  
ONDERWIJSKUNDIGE VORMGEVING
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DE VERSCHILLENDE 
SPEELHOEKEN NODIGEN 
KLEUTERS UIT HUN  
FANTASIE 
TE GEBRUIKEN
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met de ander, maar ook grenzen aan te geven voor 
zichzelf. Ze ontdekken dat leerlingen verschillend 
kunnen reageren en andere oplossingen vinden in 
het spel. De leerkracht observeert tijdens het spel 
hoe leerlingen met de materialen omgaan en hoe 
sociale contacten in het spel verlopen. De kleu-
terleerkracht ziet aan de activiteiten van de hele 
klas en van de individuele leerlingen wanneer het 
tijd is om het spel meer te sturen of wanneer het 
tijd is om op te ruimen. Ook het opruimen en alles 
weer op een vaste plaats terugbrengen, wordt met 
aandacht gedaan. De leerlingen leren hierbij te 
ordenen, de basis van het rekenonderwijs, en zorg 
te dragen voor een opgeruimde klas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oudste kleuters hebben naast het vrije spel 
gerichte opdrachten en werkjes waar ze langere tijd 
mee bezig zijn: een weefwerk, een teken- of bouw-
opdracht of een moeilijker knutselwerk. Zo leren ze 
gedurende langere tijd aan één activiteit aan tafel 
bezig te zijn. Deze taakgerichtheid is belangrijk ter 
voorbereiding op de stap naar de eerste klas. In de 
tweede helft van het laatste kleuterjaar doen de 
oudste kleuters extra activiteiten, zoals motorische 
oefeningen voor het verstevigen van evenwicht en 
basismotoriek, vormgeven van een toneelstuk met 
zang en bewegingen, voorbereidende schrijf- 
oefeningen en taalspelletjes.

Het buitenspel vindt dagelijks plaats op ons in-
gerichte natuurspeelplein. Klimmen, klauteren, 
scheppen, graven, schommelen, fietsen, met water 
spelen, het is allemaal mogelijk. Ook is er ruimte 
voor kleiner spel en voor het genieten van alles wat 
de natuur biedt in de verschillende seizoenen. 
In de lente, zomer en herfst gaan de kleuters één 
dag per week naar het Orderbos. Tijdens deze 
bosdag vindt het gehele onderwijs buiten plaats. 
De omgeving nodigt als vanzelf uit om te gaan 
ontdekken en te leren. Ook bakken de leerlingen 
een broodje boven de vuurkorf. De bosdag is een 
onderdeel van het natuuronderwijs op Vrijeschool 
De Vijfster.

Het bewegingsspel 
Zoals de naam al aangeeft, staat hier alles in het 
teken van beweging. De ontwikkeling van de grove 
en de fijne motoriek, evenals de oriëntatie in de 
ruimte, komen aan bod in het bewegingsspel. 
Steeds is er afwisseling tussen rust en beweging, 
tussen zang en het gesproken woord. Het 
bewegingsspel wordt geleid door de leerkracht. 
Vaak wordt dit spel ondersteund door een 
verhaal: over het seizoen, een ambacht of een 
sprookjesthema. Via uitbeelding en beweging 
leren de kleuters bijvoorbeeld de processen in 
de natuur te ervaren. Spelenderwijs leren zij 
oorsprong, oorzaak en gevolg. Daarnaast is er 
in het bewegingsspel veel aandacht voor het 
voorbereidend taal- en rekenonderwijs.  

Rekenen 
In de kleuterklas wordt de basis gelegd voor het 
rekenen in de hogere klassen. Via spel, voorlezen, 
zingen, en activiteiten aan de groepstafel wordt 
gewerkt aan de rekenvoorwaarden die gesteld zijn 
door het ministerie en worden de oudste kleuters 
voorbereid op de overstap naar de eerste klas 
(groep 3).

Taal 
In de kleuterklas wordt veel aandacht besteed aan 
de taalontwikkeling. Dit wordt gestimuleerd door 
het opzeggen van versjes, het zingen van liedjes, 
kringspelen en door het vrijespel. Bovendien 
wordt iedere dag een sprookje of verhaal 
verteld of een prentenboek voorgelezen of een 
poppenkastverhaal gespeeld. In het kringgesprek 
en in de dagelijkse omgang met elkaar wordt 
ook veel aandacht besteed aan het spreken, 
luisteren en de ontwikkeling van de woordenschat. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
klankherkenning van letters, lettercombinaties 
en lettergrepen. Het laten navertellen van een 
verhaal, het herhalen van zinnen, begrip van 
woorden en het benoemen van plaatjes is een 
basis voor het latere spellen en (begrijpend) lezen. 
Op school werken we met de methodiek ‘Zo leren 
leerlingen lezen en spellen’ van José Schraven. 

Muziek 
Door zingen en daarbij uitbeelden en bewegen 
wordt de ontwikkeling van het muzikale gevoel 
gestimuleerd. Door de dag heen wordt in de 
kleuterklas op verschillende momenten gezongen. 
Liedjes die passen bij een verhaal of het jaargetijde. 
De kleuters krijgen eenmaal per week vakles 
muziek. 



Euritmie 
Euritmie is een kunstvorm waarbij gesproken 
woord en muziek zichtbaar worden in gebaren en 
bewegingen. Het menselijk lichaam is het instru-
ment voor deze bewegingskunst. Euritmie vergroot 
het bewustzijn van de ledematen en legt een basis 
voor innerlijke beweeglijkheid en concentratie. 

Tekenen, schilderen, boetseren, handvaardigheid 
De kunstzinnige vakken hebben een belangrijke 
plaats op het lesrooster van de kleuters. Elke dag 
wordt een kunstzinnige opdracht aangeboden. 
Deze vakken vergroten het ruimtelijk inzicht en 
spelen in op de gevoelswereld van het kind. Door 
deze vakken krijgen kleuters de mogelijkheid om 
hun gevoel voor kleur, vorm en beweging te ont-
plooien. Tijdens de les is er veel aandacht voor het 
oefenen van de techniek en de fijne motoriek.

Klas 1 tot en met 6 (groep 3 tot en met 8) 
Op de vrijeschool werken we niet met groepen, 
maar met klassen. De klas wordt gezien als een 
sociale eenheid, samengesteld uit eenzelfde 
leeftijdsgroep, met verschillen in temperamenten, 
cognitieve vermogens en talenten. Het kind leert 
verschillende kwaliteiten te herkennen en te 
waarderen. De klas vormt een belangrijk oefenveld 
voor het latere functioneren binnen verschillende 
sociale contexten in de maatschappij. 

De globale dagindeling op de vrijeschool bestaat 
uit drie blokken te weten periodeonderwijs, 
oefenuren en vaklessen. Het periodeonderwijs 
wordt door de klassenleerkracht ontworpen, 
zodanig dat het goed aansluit bij de ontwikkeling 
van de leerlingen in de klas. Het onderwijs wordt 
gekenmerkt door een levendige overdracht, 
waarbij het werken met ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’ 
wordt afgewisseld. De lesstof op de vrijeschool 
hanteren wij als ontwikkelingsstof. De vertelstof 
en de onderwerpen van het periodeonderwijs zijn 
afgestemd op de leeftijdsfase van de klas.

Tijdens de oefenuren taal en rekenen werken 
de leerlingen uit verschillende lesmethoden. De 
methoden bieden voldoende mogelijkheden voor 
differentiatie, zowel voor extra oefenstof als voor 
meer uitdagende opdrachten. Tijdens de oefenuren 
krijgen de leerlingen instructie en wordt er 
zelfstandig gewerkt in niveaugroepen. Daar waar 
mogelijk werken de leerlingen ook samen. 

De leerkrachten werken met groepsplannen en 
het Directe Instructiemodel. Leerlingen krijgen 
zo leerstof op hun eigen niveau aangeboden. In 
de groepsplannen beschrijft de leerkracht aan 
welke doelen de leerlingen een periode werken, 
op welke wijze deze worden aangeboden en 
geoefend worden. In de werkwijze van het Directe 
Instructiemodel wordt rekening gehouden met de 
verschillen tussen leerlingen bij de uitleg van de 
lesstof. Sommige leerlingen begrijpen de uitleg 
snel en kunnen vlot aan de slag, andere leerlingen 
hebben meer uitleg nodig. 

Vanaf klas 4 krijgen de leerlingen huiswerk. Dit 
geven we mee om te leren plannen. Wanneer heb 
ik tijd om te spelen en wanneer maak ik tijd voor 
mijn schoolwerk? Het huiswerk wordt ook ingezet 
bij extra taal- of rekenoefening, uitzoekwerk bij 
een opdracht of het leren van een toets, zoals bij-
voorbeeld topografie of tafels. Actieve ondersteu-
ning van een ouder is daarbij essentieel. Op school 
schrijven de leerlingen het huiswerk en de afspra-
ken op in hun agenda. Ook schrijft elke leerkracht 
de gemaakte afspraken op het schoolbord. Daar 
kunnen de leerlingen de gemaakte afspraken altijd 
terugvinden.

De leerkracht gaat in principe een aantal jaren 
met een klas mee. De leerkracht kan zich daardoor 
goed met de leerlingen verbinden, waardoor hij/zij 
een kind goed kan begeleiden. Wij bekijken jaar-
lijks de indeling van de klassen en de leerkrach-
tenbezetting, waarbij we zoveel mogelijk uitgaan 
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van een periode van drie jaar dat een leerkracht 
verbonden is met de klas.

Vertelstof 
De vrijeschool hecht grote waarde aan het 
vertellen van verhalen aan leerlingen. Per klas is 
de vertelstof zo gekozen dat hij passend is voor die 
leeftijdsfase. Door het vertellen van verhalen kan 
het kind zich inleven in andere tijden, personen 
en situaties. De vertelstof is breed en vindt zijn 
oorsprong in de diverse fasen van ontwikkeling 
van de mensheid. Zo ontstaat er een brede 
cultuuroverdracht. Aanvullend op de vertelstof 
per klas vertellen we verhalen passend bij de 
jaarfeesten, eigentijdse verhalen en verhalen van 
andere culturen. Het overzicht van de vertelstof is 
als volgt: 
• Eerste klas: Sprookjes 
• Tweede klas: Dierenfabels en heiligenlegenden 
• Derde klas: Verhalen uit het Oude Testament 
• Vierde klas: Edda, de Noorse en Germaanse 

mythologie 
• Vijfde klas: Griekse mythologie 
• Zesde klas: Geschiedenis van de Romeinen,  

de vroege middeleeuwen en de Islam

Periodeonderwijs 
Tijdens het periodeonderwijs wordt gedurende een 
aantal weken een bepaald onderwerp uitvoerig 
behandeld. In de eerste twee klassen wisselen 
taal-, reken- en heemkundeperioden elkaar 
af. In de derde klas komen hier perioden over 
ambachten bij. In de vierde klas worden naast 
taal- en rekenperioden, ook aardrijkskunde- en 
dierkundeperioden aangeboden. In klas 5 staat in 
het periodeonderwijs economische aardrijkskunde, 
plantkunde en geschiedenis centraal. In klas 
6 is er een afwisseling van een groot aantal 
perioden: taal, rekenen, meetkunde, geschiedenis, 
aardrijkskunde, mineralogie en natuurkunde. Het 
ervaren en beleven zijn belangrijke kenmerken 
van het periodeonderwijs. Soms wordt een periode 
afgesloten met een excursie naar bijvoorbeeld een 
museum of een natuurplek.

De leerstof wordt klassikaal aangeboden, 
maar op zo’n manier dat ieder kind naar eigen 
vermogen hier een verbinding mee kan aangaan. 
De verwerking wordt individueel, in groepen of 
klassikaal gedaan. Naast cognitieve verwerking van 
de stof passen we ook bewegings- en kunstzinnige 
werkvormen toe. Zo kunnen de leerlingen zich op 
verschillende manieren met de lesstof verbinden. 
Van elke periode maken de leerlingen een eigen 
periodeschrift. Met daarin teksten en oefeningen 
over de behandelde stof, omgeven door illustraties, 
voorbeelden en eigen versieringen. Zo ontstaan 
eigen leerboeken van de leerlingen. 

Rekenen en wiskunde 
Nieuwe rekenonderwerpen komen aan bod tijdens 
de rekenlessen in het periodeonderwijs. Rekenen 
komt daarnaast ook dagelijks terug tijdens de 
oefenuren. Rekenen vraagt om regelmatige 
oefening. Denk hierbij aan het automatiseren 
van de tafels en het begrijpen van de reken-
bewerkingen. Op school werken wij met de 
rekenmethode ‘Wereld in Getallen’. De rekenlessen 
worden verrijkt met rekenspelletjes, bewegend 
rekenen en aanvullende rekenopdrachten uit 
andere methoden. 

De afgelopen jaren hebben wij meegedaan aan de 
‘Grote Rekendag’. In alle klassen werken we dan 
een week lang aan een specifiek Rekenthema. Dat 
inspireert en motiveert. Op school is één van de 
leerkrachten opgeleid als rekenspecialist. Hierdoor 
blijven wij op de hoogte van de nieuwste inzichten 
op het gebied van het (vrijeschool) rekenonderwijs.

Taal 
Taal doorweeft ons hele onderwijs. Door het 
vertellen van verhalen leren leerlingen nieuwe 
woorden en de betekenis hiervan kennen. 
Bij het nabespreken van een les, tijdens een 
klassengesprek of een spreukbeurt wordt het juiste 
taal- en woordgebruik gestimuleerd. Veel plezier 
beleven de leerlingen aan de taalperiode toneel. 
Tijdens de taalperiode toneel wordt naast nieuwe 
woorden die leerlingen in de teksten tegenkomen, 
ook aandacht besteed aan tekstbeleving, intonatie 
en spreken. Deze periode wordt altijd afgesloten 
met de opvoering van het toneelstuk voor de 
andere klassen, ouders en belangstellenden. 

Voor het technisch leesonderwijs en het 
spellingsonderwijs werken wij met de methodiek 
‘Zo Leer Je Leerlingen Lezen en Spellen’ van José 
Schraven. Op school hebben we een eigen, grote 
leesbibliotheek met boeken op verschillende 
leesniveaus. Voor het spellingsonderwijs werken 
wij met de werkboeken van de spellingsmethode 
‘Staal’. Voor begrijpend lezen zetten we de 
methode ‘Goed gelezen’ in en voor de hogere 
klassen gebruiken we aanvullend de methode 
‘Nieuwsbegrip’. Op school is één van de 
leerkrachten opgeleid tot taalspecialist. Zo blijven 
wij op de hoogte van de nieuwste inzichten op het 
gebied van het (vrijeschool) taalonderwijs.

Vreemde talen 
De eerste kennismaking met de Engelse taal is door 
het spreken en zingen van Engelse versjes en liedjes 
in de kleuterklassen. Dit wordt verder uitgebouwd 
in de klassen 1 tot en met 6. De vaklessen Engels 
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in klas 1 tot en met 6 worden in de hoogste klassen 
ondersteund door een methode.  

ICT 
ICT-les wordt gegeven in de klassen 4, 5 en 6. De 
basisprincipes van tekstverwerking, vormgeving, 
het gebruik van internet als informatiebron en 
sociale media komen aan de orde. Voor het maken 
van werkstukken en presentaties zetten we in klas 
5 & 6 de computers in. De school beschikt over 
verschillende computers, chromebooks, I-pads en 
een verrijdbaar digitaal schoolbord. Computers 
worden ook als hulpmiddel ingezet voor leerlingen 
die werken met een eigen leerlijn.

Verkeer 
In klas 5 nemen de leerlingen deel aan het 
verkeersexamen. Ter voorbereiding hierop wordt in 
de kleuterklassen en klas 1 en 2 meer in praktische 
zin geoefend met de verkeersregels. Bijvoorbeeld 
tijdens de wandeling naar de locatie van de bosdag 
of een andere buitenactiviteit. Vanaf klas 3 wordt 
gewerkt met de lesmaterialen van Veilig Verkeer 
Nederland (VVN). 

Bijzondere vaklessen 
Vanaf de eerste klas bieden wij een breed palet 
vaklessen aan zoals: muziek, handwerken en hand-
vaardigheid, schilderen en tekenen, vormtekenen 
en tuinbouw. Tijdens de muzieklessen in de lagere 
klassen wordt veel gezongen en leren de leerlingen 
de bamboefluit bespelen. De nadruk in deze lessen 
ligt op het plezier hebben in het samenspel en de 
ontwikkeling van toon- en ritmebeleving. 

Vanaf klas 4 hebben de leerlingen wekelijks 
koorzang. Naast samenzang wordt geoefend met 
het zingen van canons, meerstemmig zingen en 
solozingen. Ook wordt aandacht besteed aan het 
notenschrift. Het zingen zorgt ook voor een pretti-
ge afwisseling tijdens de lesdag. Naast inspanning 
door de cognitieve vakken draagt zingen bij aan 
ontspanning tussen de verschillende lessen door. 

Voor de vakles handwerken is een leerlijn ontwik-
keld met daarin een logische opbouw van diverse 
handwerktechnieken. In de eerste drie klassen 
ligt de nadruk op ontstaanstechnieken, zoals het 
breien, het haken en het weven. In klas 4 komt daar 
een versiertechniek bij: het borduren. In de klassen 
5 en 6 krijgen de leerlingen ruimte voor het maken 
van een eigen ontwerp en worden eerder geleerde 
handwerkentechnieken in één werkstuk toegepast. 
Handvaardigheid wordt zoveel mogelijk in samen-
hang met andere lessen gegeven of gekoppeld aan 
de viering van een jaarfeest. In de klassen 5 en 6 
krijgen de leerlingen houtbewerking van een vak-
leerkracht.

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

Vormtekenen is tekenen vanuit een beweging. De 
vormen en de lijnen die ontstaan zijn een tot rust 
gekomen beweging. Het vak vormtekenen vraagt 
concentratie en doorzettingsvermogen. Het gaat 
hierbij ook om het oefenen van trefzekerheid. In 
de lagere klassen is het met name een motorische 
oefening ter ondersteuning van bijvoorbeeld het 
schrijven. In de hogere klassen komt daarbij ook 
nog de ontwikkeling van de geometrie: ruimtelij-
ke oriëntatie, vlakverdeling, verhoudingen en het 
meetkundig tekenen. 
 
Euritmie is een echt vrijeschoolvak. Het is een 
kunstvorm waarbij gesproken woord en muziek 
zichtbaar worden in gebaren en bewegingen. Het 
menselijk lichaam is het instrument voor deze 
bewegingskunst. Euritmie vergroot de wilskracht 

12



van het kind, bevordert emotionele ontwikkeling 
en sociaal gedrag. Het lesprogramma van eurit-
mie sluit aan op het periodeonderwijs. Teksten en 
muziek worden voor de betreffende leeftijdsfase 
uitgekozen. De begeleidende muziek wordt verzorgd 
door een pianist. 

Tijdens de vaklessen tuinbouw zien en ervaren de 
leerlingen hoe de groei en bloei van verschillende 
planten (groente en fruit) is. Ze leren over de ver-
zorging van de planten, de toepassing in maaltijden 
en over het ambacht tuinieren. Op het schoolterrein 
is een moestuin ingericht. De leerlingen zijn daar 
in het voorjaar aan het werk. Na de zomervakantie 
worden de laatste gewassen geoogst en wordt de 
moestuin winterklaar gemaakt.

Bewegingsonderwijs 
In alle klassen wordt beweging gebruikt ter onder-
steuning van de lesstof of activiteit. Denk hierbij 
aan bewegend rekenen en stamp-en-klap oefening 
waarbij het gaat over ritme en samenspel. In de 
kleuterklassen geven de leerkrachten zelf gym-
les. Vanaf klas 1 geeft een gymdocent vanuit de 
gemeente Apeldoorn bewegingsonderwijs in een 
gymzaal in de buurt. Jaarlijks is er een sportdag, 
doen we op eigen wijze mee met de koningsspelen 
en doen de hogere klassen mee aan plaatselijke 
schooltoernooien. 
Gymnastiekkleding voor klas 1 t/m 6 gelet op vei-
ligheid: dichte gymschoenen, een sportbroek, een 
gymshirt wat de buik/rug bedekt. Daarnaast gaan 
de haren in de staart en sieraden af/uit. (Oorbellen 
dus ook). Bij voorkeur in een tas voorzien van de 
naam van het kind. 

Buitenspelen 
De speeltijd op ons natuurschoolplein draagt op 
allerlei manieren bij aan de sociale, motorische 
en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Op 
scholen waar veel tijd wordt doorgebracht op het 
schoolplein zijn die prestaties hoger. Door het 
leren af te wisselen met bewegen zijn leerlingen 
terug in de klas taakgerichter. Bovendien helpen 
behendigheidsspelen zoals tikkertje, hinkelen 
en touwtjespringen de executieve functies zoals 
werkgeheugen en zelfbeheersing te ontwikkelen.    

De omgeving waarin de kinderen spelen is be-
langrijk voor het buitenspelen. Ons groene school-
plein is uitnodigend voor de leerlingen. Een open, 
ongestructureerde speelomgeving nodigt uit tot 
verkennend spel, tot onderzoekend ontdekken. Ons 
schoolplein bevat veel bomen, struiken, stenen en 
water. Leerlingen kunnen met stokken, takken, 
houtblokken, klimtouwen spelen. Het plein is toe 
aan een renovatie. In schooljaar 2021-2022 wordt bij 

de gemeente Apeldoorn een subsidie aangevraagd 
om het plein opnieuw in te richten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegende klassen
Op vrijeschool De Vijfster werken we in de eerste 
twee leerjaren (klas 1 en 2) met de bewegende 
klas. Het belang van bewegen in het onderwijs 
komt steeds nadrukkelijker naar voren in onze 
maatschappij. Onderzoek wijst uit dat bewegen 
belangrijk is voor het leren en de ontwikkeling  
van leerlingen.

De bewegende klas onderscheidt zich door een 
flexibele inrichting van de klas, de kring en de rol 
van de leerkracht. Om veel bewegen in de praktijk 
mogelijk te maken is een grote vrije ruimte nodig. 
Leerlingen zitten daarom niet op stoeltjes achter 
tafeltjes, maar krijgen een eigen zitkussen en 
delen een houten bankje. Het zijn stevige bankjes, 
waarmee verschillende opstellingen zijn te maken. 
Door het gebruik van de bankjes kan een klas snel 
van bijvoorbeeld een kring naar een klassikaal-
frontale opstelling veranderen. De leerlingen 
hebben geen laatjes die aan de bankjes vastzitten 
maar bewaren hun spullen in een kast achter in 
de klas. Kenmerkend van een bewegende klas is 
dat de dag vaak start met een beweegparcours: 
de bankjes zijn zo opgesteld dat de leerlingen 
hierover kunnen klimmen, klauteren, kruipen of 
sluipen voor de dag begint. Het doel hiervan is 
dat leerlingen enthousiast en wakker aan de dag 
kunnen beginnen.

Wat leerlingen leren blijft gelijk. De weg ernaartoe 
biedt echter meer mogelijkheden om op de natuur-
lijke behoefte van leerlingen om te bewegen te 
kunnen aansluiten. 

Overige activiteiten 
Elk jaar doen de klassen een aantal buitenschoolse 
activiteiten. Vaak sluiten deze schooluitjes aan bij 
het periodeonderwijs zoals een bezoek aan een 
museum, een natuuractiviteit of een voorstelling. 
Op Koningsdag organiseren wij een sport-en-
spel-dag voor de hele school. In klas 5 nemen de 
leerlingen deel aan een driedaags project: het 
Hapskamp (Apeldoorns Prehistorisch spel). Tijdens 
dit project maken zij intensief kennis met de natuur 
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en spelenderwijs ondervinden ze hoe het is te leven 
zonder elektriciteit, spelcomputer en magnetron. 
In plaats daarvan leren zij brood bakken, schapen 
hoeden en vuur maken. Aan het eind van klas zes 
gaan de leerlingen ter afsluiting van de tijd op 
school vier dagen op eindkamp. De zesdeklassers 
sparen ook zelf voor dit kamp. Door het mee 
organiseren van schoolmarkten en de verkoop van 
eigen gemaakte spullen, het bakken van taarten of 
andere lekkernijen verdienen zij een deel van het 
schoolkampgeld zelf.   

Voor buitenschoolse activiteiten kan een financiële  
bijdrage worden gevraagd, afhankelijk van de 
plannen. Als het bedrag op problemen stuit, zoeken 
we in gezamenlijk overleg een oplossing of kunnen 
ouders een aanvraag doen bij Stichting Leergeld 
Apeldoorn-Voorst (zie voor adresgegevens in hoofd-
stuk 10).

Geldinzameling goede doelen
Op school stimuleren wij maatschappelijke 
betrokkenheid door jaarlijks een bijdrage te leveren 
aan een maatschappelijk project of een goed doel 
dat buiten de grenzen van onze school ligt.  
Voorbeelden zijn:  
• Kinderpostzegelactie
• Wandelen voor Water
• Deelname Jantje Beton loterij

• Geldinzameling bij Kerst- en Driekoningenspel 
t.b.v. Unicef

• Geldinzameling bij Schoolkoor Kerstconcert t.b.v. 
www.vrijeschoolliederen.nl

• Deelname van het schoolkoor aan het Mondial 
Festival in Apeldoorn

• Sponsorloop om geld in te zamelen voor 
projecten

Elk schooljaar kiezen we hoe de schoolgemeenschap 
een bijdrage levert aan een maatschappelijk project.

Jaarfeesten 
Het gezamenlijk vieren van jaarfeesten is een 
belangrijk traditie op Vijfster. Daarmee beleven we 
samen met de leerlingen onze culturele tradities en 
wisseling van seizoenen. De jaarlijks terugkerende 
feesten maken de leerlingen vertrouwd met natuur 
en cultuur. In de lagere klassen en kleuterklassen 
wordt met de voorbereiding en viering van de jaar-
feesten de nadruk vooral gelegd op de elementen uit 
de natuur. Vanaf klas 1 komen daar ook de cultuur- 
elementen van het feest bij en vanaf klas 4 worden 
ook de religieuze thema’s die bij het jaarfeest horen 
behandeld.
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Jaarlijks streven we er naar de volgende jaarfeesten 
te vieren:
• Michaelsfeest  
• Sint-Maarten
• Advent
• Sinterklaas
• Kerst
• Drie Koningen
• Maria Lichtmis
• Carnaval
• Palm Pasen
• Pasen
• Pinksteren
• Sint-Jan

Burgerschap en sociale Integratie 
Actief burgerschap is het nemen van 
verantwoordelijkheid voor zaken die in algemeen 
belang zijn. Met ons onderwijs wordt een bijdrage 
geleverd aan de bewustwording van onze 
leerlingen voor hun leefomgeving. Een respectvolle 
omgang met mens, natuur en cultuur is het doel 
van deze bewustwording. Actief burgerschap en 
sociale integratie bevordert die competenties 
(democratie, participatie en identiteit), kennis 
en vaardigheden van leerlingen die een bijdrage 
leveren aan een goed functionerende samenleving. 
Binnen het kerndoel: ‘Oriëntatie op jezelf en op de 
wereld’ geven we hier vorm aan. Ons onderwijs:
• gaat ervanuit dat leerlingen opgroeien in een 

pluriforme samenleving;
• richt zich op actief burgerschap en sociale 

integratie;
• is er op gericht dat leerlingen kennis hebben 

van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

We zien de school als een belangrijke oefenplaats: 
de school als geheel als sociale gemeenschap en 
de klas afzonderlijk als gemeenschap op zich. 
Binnen deze gemeenschap willen we dat elk kind 
gezien wordt en zich gezien weet. We vinden het 
belangrijk dat we luisteren naar wat de leerlingen 
bezighoudt, naar wat zij belangrijk vinden.  

Leerlingenraad De Vijfster
Leerlingen vanaf klas 2 t/m 6 nemen deel aan de 
leerlingen raad. Per klas zijn er twee leerlingen 
vertegenwoordigd. In de leerlingenraad kunnen 
leerlingen namens hun klas en namens de 
school vragen stellen en aangeven wat belangrijk 
is. Daarnaast laat de directeur de leerlingen 
meedenken over vraagstukken die binnen de school 
spelen. Ze leren hun mening te geven en ze leren 
de mening van anderen te respecteren. Leerlingen 
participeren samen op een democratische wijze en 
denken mee over schoolse zaken. De samenhang 
met Actief Burgerschap in de school komt tijdens 
de leerlingentafel duidelijk naar voren. De 
leerlingenraad komt negen keer per jaar bij elkaar.

Brede School Orden 
Vrijeschool De Vijfster maakt deel uit van de Brede 
School Orden. Samen met vier andere basisscholen 
uit Apeldoorn-West, elk met een eigen identiteit 
en leerlingenpopulatie en externe partners, 
wordt vormgegeven aan een buitenschools 
activiteitenprogramma op gebied van sport, kunst 
en cultuur. Op deze manier kunnen de leerlingen 
van Vrijeschool De Vijfster kennismaken, spelen 
en leren, met leeftijdsgenoten uit de wijk en 
deelnemen aan wijkgeoriënteerde buitenschoolse 
activiteiten.  
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De vorderingen van iedere leerling houdt de 
leerkracht bij in het digitale leerlingvolgsysteem 
Parnassys. Zowel de cognitieve als de sociaal-
emotionele ontwikkeling wordt hierin vastgelegd. 
Hierdoor wordt de ontwikkeling van de leerling 
qua capaciteit en kwaliteit gevolgd. 

Kleutervolgsysteem bij de kleuters 
In de kleuterklassen vult de leerkracht kijkwijzers 
in. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van 
de motoriek (het wilsgebied), naar de sociaal-
emotionele ontwikkeling (het gevoelsgebied), naar 
de ontwikkeling van begrippen (het denken) en 
naar de creatieve/ kunstzinnige ontwikkeling van 
het kind. De leerkracht en de intern begeleider 
begeleiden de overgang van de kleuterklas naar 
klas 1 zorgvuldig, in overleg met de ouders. 
Ondersteunend is daarbij de afname van de 
leerrijpheidstoets bij de oudste kleuters. Op 
school werken we met een Protocol Leerrijpheid 
waarin alle stappen staan beschreven. Tijdens een 
ouderavond in de winter informeren we ouders 
hier uitgebreid over. 

Leerlingvolgsysteem Cito
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling 
van de leerling over meerdere jaren worden van 
taal- en rekenonderdelen in de klassen 1 tot en met 
6 elk half jaar reguliere citotoetsen afgenomen. De 
leerkracht analyseert de resultaten en spreekt deze 
door met de intern begeleider. Daar waar nodig 

passen we het onderwijs aan of zetten we extra 
begeleiding in. De klassen- en schoolresultaten 
worden gebruikt als input voor de verdere 
schoolontwikkeling.

Centrale eindtoets IEP
Aan het eind van de basisschool maken alle leer-
lingen een verplichte eindtoets. Met de eindtoets 
laten leerlingen zien wat ze op de basisschool 
hebben geleerd. Het bestaat uit de onderdelen 
lezen, taalverzorging en rekenen. De eindtoets is 
geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of 
zakken.

Sociaal-emotioneel volgsysteem
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling over 
meerdere jaren te volgen, werken we met het 
sociaal-emotioneel volgsysteem ZIEN. 

Getuigschrift 
Jaarlijks krijgen de leerlingen van klas 1 tot en met 
6 een getuigschrift mee waarin de ontwikkeling in 
dat schooljaar is weergegeven. Het getuigschrift 
bestaat uit twee onderdelen: het kinddeel en het 
ouderdeel:
• Het kinddeel bestaat uit een spreuk voor het kind 

met een kunstzinnige verwerking gemaakt door 
de leerkracht. De leerkracht geeft met de spreuk 
een persoonlijk beeld aan het kind mee over zijn 
of haar ontwikkeling. Na de vakantie wordt deze 
spreuk door de leerlingen in de klas opgezegd.  

3 - VOLGEN VAN ONTWIKKELING 
EN AANSLUITING OP 
VOORTGEZET ONDERWIJS
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• In het ouderdeel van het getuigschrift wordt 
geschetst welke ontwikkeling op sociaal, 
kunstzinnig en cognitief gebied in het afgelopen 
jaar heeft plaatsgevonden. Dit beeld wordt  
breed beschreven. Het ouderdeel bestaat uit 
een kindbeeld. In de hogere klassen kan naast 
het kind beeld sommige bijzondere periodes 
worden uitgelicht. Dit deel is bedoeld voor de 
ouders en niet voor het kind. Afhankelijk van 
de leeftijd kan aan de leerlingen worden verteld 
over de inhoud van dit ouderdeel. Naast het 
getuigschrift ontvangen ouders een uitdraai uit 
het leerlingvolgsysteem (rekenen, technisch 
lezen, begrijpend lezen en spelling).

• De leerlingen ontvangen het getuigschrift in 
een map. De map komt met het ouderdeel na  
de zomer weer mee naar school. 

 
Voortgezet Onderwijs 
De leerlingen van vrijeschool De Vijfster 
kunnen doorstromen naar de bovenbouw van de 
vrijeschool in Zutphen of Deventer of naar een 
school in het voortgezet onderwijs in Apeldoorn. 
Omdat we de kerndoelen van het ministerie per 
klas hanteren, is de aansluiting goed. De score van 
de centrale eindtoets klas 6 was als volgt:
• in 2019: 540,6 CITO eindtoets
• in 2020 vond geen eindtoets plaats vanwege 

Corona
• In 2021: 83 (landelijk gem. 79) IEP eindtoets
• In 2022: 81,8 (landelijk gem. 80) IEP eindtoets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitstroomgegevens sinds 2019
Waar gingen onze leerlingen vervolgens naar toe?
Zie de grafiek onder aan deze pagina.   

De leerlingen stromen onder meer uit naar: 
Gymnasium Apeldoorn, KSG, Veluws College 
Walterbosch, Christelijk Lyceum, Veluws College 
Cortenbosch, Veluws College Mheenpark,  
De Heemgaard, VO Vrijeschool Corberic Deventer, 
VO Vrijeschool Zutphen en de Regge.

Inspectie van het Onderwijs 
De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de 
kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen 
en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. In 
februari 2012 is de inspecteur van het onderwijs 
voor het laatst op de Vijfster  geweest voor een 
regulier inspectieonderzoek. De terugkoppeling 
vanuit de inspectie was toen positief. April 2021 is 
de inspecteur op bezoek geweest bij het bestuur. 
De terugkoppeling was positief over de scholen. 
Dat betekent dat we een normaal basistoezicht 
hebben vanuit de inspectie en aan vastgestelde 
inspectienormen voldoen.



Algemeen
Binnen De Vijfster geven we extra begeleiding 
aan leerlingen die dat nodig hebben. Daarbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld meervoudig 
begaafde leerlingen, leerlingen met dyslexie, met 
faalangst, met geïnternaliseerde problematiek, 
enzovoort. Op school is één intern begeleider 
aanwezig die de leerkrachten en ouders 
ondersteunen bij begeleidingsvraagstukken. 
De ondersteuningsstructuur en wat wij als 
school aan mogelijkheden kunnen bieden, 
staan beschreven in het Zorgplan en het School 
Ondersteuningsprofiel (SOP). Beide documenten 
zijn te vinden op de website van de school.

De intern begeleider en de leerkracht hebben 
minimaal twee groepsbesprekingen per jaar, 
waarbij zowel de ontwikkeling van de individuele 
leerlingen, als de vorderingen van de klas 
als geheel ter sprake komen. Op basis van de 
besprekingen wordt in een groepsplan vastgelegd 
welke doelen er in de komende periode centraal 
staan en welke extra begeleidingsondersteuning 
eventueel noodzakelijk is.   
 
 
 
 
 
 
 

De eerste stap in een extra begeleidingstraject is 
altijd het contact tussen de leerkracht en de ouder. 
De begeleidingsbehoefte kan gesignaleerd worden 
door leerkracht en/of ouders. Het is de bedoeling dat 
zowel de school als de ouders de begeleiding van 
de leerling als een gemeenschappelijke noodzaak 
onderkennen. De leerkracht gaat in eerste instantie 
zelf met de extra begeleiding in de klas aan de 
slag en wordt daarbij ondersteund door de intern 
begeleider. 

Samenwerkingsverband Apeldoorn
Vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) 
Apeldoorn krijgen wij ondersteuning en onder-
steuningsgelden voor de school. De basisscholen 
in Apeldoorn zijn over vier wijken verdeeld. Iedere 
wijk heeft haar eigen wijkteam dat de school kan 
ondersteunen in het geven van passend onderwijs 
aan de leerlingen. Iedere school heeft vervolgens 
een eigen intern ondersteuningsteam, bestaande 
uit een intern begeleider, een gedragswetenschap-
per vanuit het SWV, een schoolmaatschappelijk  
werker en een jeugdverpleegkundige uit het 
Centrum Jeugd Gezondheidszorg (CJG). Op afroep, 
indien nodig, is een medewerker van Bureau Jeugd-
zorg beschikbaar.  

Het intern ondersteuningsteam kan ook op 
afroep een beroep doen op een onderwijsexpert 
of onderwijsspecialist. In het wijkteam kan 
onderling casuïstiek worden besproken. Wanneer 

4 - EXTRA ZORG VOOR LEERLINGEN
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een leerling een specifieke onderwijs- of 
ondersteuningsbehoefte heeft die niet door de 
school vervuld kan worden, kan hiervoor een 
aanvraag bij het samenwerkingsverband worden 
ingediend. Een aanvraag voor extra ondersteuning 
gebeurt altijd in overleg met de leerkracht, de 
intern begeleider, de gedragswetenschapper en de 
ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling. 

Vervolgens wordt de aanvraag eerst besproken in 
de wijk en indien de aanvraag de wijk overstijgt, 
in het multidisciplinair overleg. Daar wordt dan 
bepaald welke extra ondersteuning wordt ingezet, 
hoeveel en voor hoe lang.  

Voor leerlingen, die niet op alle leergebieden de 
einddoelen van de Onderwijsinspectie behalen, 
wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. 
In het OPP wordt beschreven welke leerlijn het kind 
gaat volgen en wordt een voorlopig uitstroomprofiel 
geschetst. Dit ontwikkelingsperspectief wordt 
opgesteld samen met de gedragswetenschapper van 
het SWV en gebeurt in nauw overleg met de ouders. 
Op school is een leerkrachtondersteuner aanwezig 
die een aantal leerlingen extra ondersteuning kan 
bieden. 

Naast het intern ondersteuningsteam 
maken wij ook gebruik van andere experts 
uit ons netwerk. We werken samen met de 
Schoolbegeleidingsdienst voor Vrijescholen (BVS) 
en er is zowel een kunstzinnig therapeute als een 
kinderoefentherapeute aan onze school verbonden.

Kunstzinnige therapie 
Kunstzinnige Therapie is een beeldende, non verbale 
therapievorm die technieken uit de beeldende kunst 
gebruikt, zoals tekenen, schilderen en boetseren. 
Met deze therapievorm is het mogelijk om de bele-
vingswereld en emoties van mensen door middel 
van kunstzinnig werk zichtbaar te maken. Je kunt in 
beelden vaak uiten wat niet met woorden, bewust 
of onbewust, uitgedrukt kan worden. Kunstzinnige 
therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het gaat 
niet om het resultaat, maar om het proces. 

Veel kinderen zijn niet of moeilijk in staat door pra-
ten uiting te geven aan hun gevoelens en gedachten. 
In de therapie krijgen zij de kans zich door hun  
creativiteit te uiten. Via kunstzinnige oefeningen 
helpt de therapeut het kind om te gaan met de 
problemen die op dat moment spelen. Kunstzinnige 
therapie helpt kinderen op een speelse, positieve 
manier om hun persoonlijkheid te versterken. Het 
resultaat van hernieuwde zelfverzekerdheid is dat  
ze op alle terreinen beter gaan functioneren. Het 
doel is altijd om kinderen weer in balans te brengen 
en hun gezondheid te bevorderen.

Kunstzinnige therapie wordt ingezet wanneer een 
leerkracht verwacht dat het kind hier in het on-
derwijsproces baat bij kan hebben. De aanmelding 
voor kunstzinnige therapie op school gebeurt altijd 
op advies van de leerkracht en in overleg met de 
ouders. Er hoeft niet altijd een ‘groot probleem’ te 
zijn om een kind aan te melden. Ook voor tijdelijke 
ondersteuning, observatie of behoefte aan extra 
aandacht is deze vorm van therapie voor kinderen 
uitermate geschikt. De therapie wordt op school en 
onder schooltijd gegeven. De kosten voor het traject 
dragen de ouders. De meeste zorgverzekeraars 
vergoeden de therapie geheel of gedeeltelijk uit het 
aanvullende pakket ‘alternatieve geneeswijzen’.  

Kinderoefentherapie
Motorische ontwikkeling is een belangrijk en 
wezenlijk deel van de totale ontwikkeling van 
het kind. Het goed eigen maken van het eigen 
fysieke lichaam is onder andere een belangrijke 
voorwaarde om tot leren te kunnen komen. In het 
vrijeschoolonderwijs neemt bewegen dan ook een 
belangrijke plek in, onderwijs met hoofd, hart én 
handen!

De motorische ontwikkeling verloopt bij alle 
kinderen op een vergelijkbare manier. Maar ieder 
kind maakt zijn eigen variatie op het algemene 
patroon. In het algemeen kan je zeggen: de 
ontwikkeling loopt van boven naar beneden. Eerst 
het hoofdje optillen, hoofdbalans, rompbalans en 
zitten, benen in gebruik nemen door het kruipen 
en dan staan. Deze route van boven naar beneden 
zal een kind in de loop van zijn motorische 
ontwikkeling een aantal malen doormaken. Het 
is de ontwikkeling die in het antroposofische 
spraakgebruik de route van het incarneren wordt 
genoemd. Aan de ontwikkeling van de motoriek 
kan je goed zien, hoever een in kind is gevorderd 
op de route zijn lichaam in.

Bewegen is voor kinderen in het algemeen een 
heel natuurlijk iets, maar soms is het moeilijk om 
bepaalde activiteiten goed of gemakkelijk uit te 
voeren. Dat kan bij kinderen hun dagelijks functio- 
neren op school beïnvloeden, maar ook buiten 
schooltijd hun spel met anderen of bijvoorbeeld het 
sporten. Ook schrijfproblemen kunnen veroorzaakt 
worden door problemen in de motoriek. Soms is er 
ook sprake van veel spanning in bewegen, hebben 
kinderen moeite in- en ontspanning goed af 
te wisselen. 

Wanneer de leerkracht het vermoeden heeft dat de 
motoriek ondersteuning kan gebruiken of dat de 
motorische ontwikkeling echt problemen laat zien 
kan Kinderoefentherapie worden ingezet. Aanmel-
ding wordt altijd gedaan na overleg met de IB-er 
en de ouders. Dan volgt er een onderzoek door de 
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kinderoefentherapeut en een gesprek met de ou-
ders. Daarin wordt besproken in hoeverre Kinder-
oefentherapie een passend antwoord kan zijn op de 
gestelde hulpvraag.

Op De Vijfster wordt kinderoefentherapie gegeven  
door Melanie van den Dool. Zij heeft een eigen 
praktijk in het Therapeuticum de Es in Apeldoorn 
(een antroposofisch medisch centrum) en 
daarnaast al ruim twintig jaar ervaring in het 
begeleiden van kinderen in het regulier en Speciaal 
Basisonderwijs. Melanie is geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister Paramedici als Oefentherapeute 
Cesar en Kinderoefentherapeute. Daarnaast 
heeft zij de Basisopleiding Antroposofische 
Gezondheidszorg afgerond. 

(Het onderzoek en de eventuele behandelingen 
voor kinderen worden vergoed vanuit de Basisver-
zekering. Dit brengt met zich mee dat de aan-
melding en aanname van kinderen voor therapie 
verloopt volgens het protocol ‘Kinderoefentherapie 
binnen een onderwijssetting’.)

In de behandeling wordt met kinderen 
spelenderwijs gewerkt aan hun motoriek. De 
meeste kinderen beleven heel veel plezier aan 
de behandelingen. Kinderoefentherapie is een 
holistische behandelwijze. Hoewel niet gestoeld 

op de antroposofie is er veel overeenkomst in  
de manier van kijken naar de ontwikkeling  
van kinderen. Zie voor meer informatie:  
www.therapeuticum-de-es.nl onder het kopje 
Kinderoefentherapie.

Kwaliteitsmanagement 
Om de kwaliteit in onderwijs en organisatie 
te bewaken is er op alle Athena scholen een 
kwaliteitshandboek geschreven. Hierin staan alle 
processen die plaatsvinden op school in vaste 
routes beschreven. Daarbij kan gedacht worden 
aan onderwijsprocessen, processen op gebied van 
aanname, communicatie, personeel, planning 
& controle, financiën, veiligheid en preventie. 
Vrijeschool De Vijfster streeft ernaar alles op 
constant niveau te houden.

Meldcode kindermishandeling 
Een veilige en gezonde (thuis)omgeving, goed 
onderwijs en een passende ondersteuning dragen 
bij aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. 
Op school werken we met Meldcode Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling voor de Besturen 
en Scholen die vallen onder het SWV Apeldoorn. 
In dit protocol staat hoe wij omgaan met signalen 
die te maken hebben met huiselijk geweld en 
kindermishandeling.
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Passend Onderwijs Apeldoorn (PO)  
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook 
leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk 
leerlingen naar een reguliere school kunnen 
gaan. Leerlingen die het echt nodig hebben, 
kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het 
speciaal onderwijs. In Apeldoorn werken tien 
besturen en de bijbehorende basisscholen en 
scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen 
om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen 
geven.  

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat 
scholen elk kind een passende onderwijsplek 
moeten bieden. In eerste instantie op de school 
waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra 
ondersteuning en anders op een andere school 
in het regulier of speciaal onderwijs, die de 
juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer extra 
ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht 
dit altijd met u als ouder overleggen. Als extra 
ondersteuning nodig is, wordt dit besproken met 
de intern begeleider en gedragswetenschapper 
van school. Verder kan de school overleggen 
met de schoolmaatschappelijk werker en de 
jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan 
de school verbonden zijn. Voor uitgebreide 
informatie verwijzen wij naar de website: 
 www.swvapeldoornpo.nl



Met elkaar creëren we een fijne en veilige school- 
omgeving. Een goede samenwerking tussen ouders 
en leerkrachten is hierin essentieel. We hebben een 
aantal regels en afspraken opgesteld die regelmatig 
door de leerkrachten in de klas worden besproken. 
Deze regels en afspraken gelden natuurlijk ook voor 
de digitale wereld, zoals Facebook, Instagram en 
Whatsappgroepen.

Algemene schoolregels
• We zijn op school om samen te leren;
• We hebben respect voor elkaar;
• We hebben ook respect voor eigen en andermans 

spullen;
• Samen houden we de school en de schoolomgeving  

netjes en opgeruimd;
• Wij houden in ons spreken en doen rekening met 

elkaar.

Afspraken voor in school en op het plein
• School en schoolplein zijn rookvrij;
• Het gebruik van alcohol en drugs is verboden;
• Honden blijven aangelijnd buiten;
• We lopen en spreken rustig in de gangen;
• Rolschaatsen dragen we buiten en worden buiten 

in de kist bewaard;
• In de klas of in de gymzaal dragen we geen 

hoofddeksel;
• We dragen het spelmateriaal (bal, stelten) naar 

binnen en leggen het (terug) op de afgesproken plek; 
• Als we op de fiets komen, stappen we voor het 

schoolhek af en lopen met de fiets aan de hand 
naar het fietsenhok;

• We zetten de fiets op de daarvoor bestemde 
plaats;

• In dringende situaties mag de schooltelefoon 
door leerlingen worden gebruikt als er 
toestemming is gegeven door de administratie 
of door de leerkracht (niet voor het maken van 
speelafspraken);

• Het meenemen van een mobiele telefoon naar 
school is voor eigen verantwoordelijkheid van 
de leerling: de school is niet aansprakelijk bij 
diefstal of verlies;

• Gebruik van de mobiele telefoon van leerlingen 
gebeurt na schooltijd en buiten het schoolgebouw.

Pauzeregels
• Spelen doen we op de daarvoor afgesproken 

plaats;
• In de pauzes spelen we allemaal buiten. Leerlingen  

hebben daarvoor geschikte kleding aan;
• We komen niet zonder toestemming op het kleu-

terplein en gaan niet zonder toestemming van de 
pauzewacht naar binnen;

• Als er een probleem ontstaat dan gaan we naar 
de pleinwacht;

• We blijven op het plein;
• We mogen alleen klimmen in de daarvoor aange-

wezen bomen op het plein;
• Rolschaatsen doen we uit voordat we naar  

binnen gaan; 

5 - ZORG VOOR ELKAAR
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• Bij harde regen of extreem harde wind blijven we 
binnen en spelen in de klas onder toezicht van de 
leerkracht;

• We dragen het spelmateriaal (bal, stelten) naar 
binnen en leggen het (terug) op de afgesproken 
plek. 

Regenboogtraining
De regenboogtraining richt zich op het samen-
spel tussen leerkracht en leerling en de leerlingen 
onderling. De regenboogspelen en de training zijn 
ontwikkeld door de schoolbegeleidingsdienst voor 
vrijescholen om als groep met elkaar te werken aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling en de veilig-
heid binnen de klas. In schooljaar 2022-2023 staat 
de Regenboog centraal op studiedagen, ouderavon-
den en vergaderingen.

Het doel van de training is dat de leerlingen leren 
positief over zichzelf en de ander te denken.  
Thema’s die voorbij komen zijn:   
• leren omgaan met kritiek en de competentie 

‘winnen en verliezen’;
• het zelfvertrouwen versterken: ‘het is goed dat ik 

er ben’;
• de weerbaarheid vergroten: ‘niet iedereen hoeft 

mij aardig te vinden, ik haal mijn schouders er 
voor op’;

• geen meeloper zijn: ‘bij jezelf blijven’.

De regenboogtraining wordt preventief ingezet 
bij ons op school in klas 4. Spelletjes uit de 
regenboogtraining worden vanaf de kleuterklassen 
ingezet aan het begin van het schooljaar om te 
werken aan groepsvorming en veiligheid binnen 
de klas. Op school zijn twee leerkrachten opgeleid 
tot coördinator Regenboog. Hierdoor blijven wij op 
de hoogte van de nieuwste inzichten rondom de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
aan de hand van de regenboogaanpak. De vijf 
gouden regels van de Regenboogtraining:
• Wij helpen elkaar. 
• Wij zijn te vertrouwen. 
• Niemand doet zielig. 
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit. 

Sociale media
Sociale media zoals Twitter, Instagram, Facebook, 
YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om 
te laten zien dat we trots zijn op onze school en 
kunnen een bijdrage leveren aan een positief 
imago van onze school. Van belang is te beseffen 
dat met berichten op sociale media (onbewust) 
ook de goede naam van de school en betrokkenen 
kunnen worden geschaad. Om deze reden vragen 
wij bewust met de sociale media om te gaan. 
Dat betekent dat wij een aantal gedragsregels 
omtrent ICT en het gebruik van media hanteren op 
school. Wij verwachten van ouders dat zij hiervan 
op de hoogte zijn en de regels zoveel mogelijk 
voorleven. Zowel het protocol sociale media als de 
gedragsregels zijn te vinden op de website van  
de school.

Rookvrij
Binnen de school en op het plein mag niet gerookt 
worden. Daarnaast verzoeken we ouders om tijdens 
bijzondere activiteiten of jaarfeesten op school of 
een andere locatie deze regel ook na te leven. 

Parkeren
Parkeren kan alleen in de daarvoor bestemde 
parkeerhavens op de Texandrilaan en 
Germanenlaan. Even op de stoep parkeren of 
de auto op de hoek neerzetten levert namelijk 
gevaarlijke situaties op voor (jonge) fietsende 
en lopende verkeersdeelnemers en stoort de 
omwonenden. Hoewel de Texandrilaan geen 
eenrichtingsweg is, vragen wij ouders om de 
Texandrilaan alleen vanaf de Germanenlaan in 
te rijden. Met verkeersborden geven wij de 
eenrichting aan op de tijdstippen dat de kinderen 
gebracht en gehaald worden.  

Veiligheidsbeleid
Op school is een Veiligheidsmap aanwezig waar-
in onder andere het ontruimingsplan, controles 
speeltoestellen, brandveiligheid controles worden 
bijgehouden. Ook werken we als school met een 
protocol Veilig vieren. Dit protocol is op te vragen 
bij de administratie.
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Medewerkers vormen samen de schoolorganisatie. 
Het team is zowel pedagogisch-didactisch als 
organisatorisch verantwoordelijk voor de gang van 
zaken op school. De directeur is degene die integraal 
verantwoordelijk is voor alles wat er binnen de 
school gebeurt. In schooljaar 2021-2022 hebben wij 
drie kleuterklassen, klas 1, klas 2, klas 3, klas 4,  
klas 5 en klas 6.  

Alle medewerkers op onze school zijn:
Directie en intern begeleiders
• Esther Kasbergen, directeur
• Angelique Schilstra, intern begeleider kleuters 

t/m klas 6

Leerkrachten
• Marijke Meester, klas A (ma t/m vrij)
• Ardi Feijen, klas B en intern vertrouwenspersoon 

(ma t/m vrij)
• Lieke Toebes, klas C (woe t/m vrij)
• Bianca Nieuwenhuis, klas C  (ma, di)
• Simone Gunter, klas 1 (di t/m vrij)
 Laura Hagemeijer (ma)
• Saskia Spliet, klas 2 (ma,woe,do,vrij)
 Laura Hagemeijer (di)
• Martine van den Ouwelant, klas 3 (ma,di,vrij)
• Jet Bakker, klas 3 (woe, do)
• Merel Zanen, klas 4 (ma, di, do, vrij)
 Laura Hagemeijer (woe)
• Karlijn van de Put, klas 5 (ma t/m woe)
• Mei Kraamwinkel, klas 5 (do, vrij)

• Anne Boekhoorn, klas 6 (ma t/m do)
• Jet Bakker, klas 6 (vrij) 

Invalleerkracht
• Annemieke Stout
• Marleen de Wit (kleuters) 

Verder zijn aan school verbonden:
• Angelique Broens, administratief medewerker
• Brian Zonnenberg, conciërge, onderwijsassistent
• Ingrid Zoons, leerkrachtondersteuner 
• Magda Matze, leerkrachtondersteuner
• Kiek Klappe, leerlingbegeleiding 
• Teun de Leeuw, vakleerkracht muziek
• Joanne van ’t Hof, vakleerkracht dans
• Emma Wes, gymleerkracht (Accres, Apeldoorn) 
• Stefanie Beuzenberg, kunstzinnig therapeut
• Melanie van den Dool-Wamelink, 

kinderoefentherapeut 

Scholing en professionalisering
De klassenleerkrachten zijn opgeleid als vrijeschool-
leerkracht. Zij hebben de Vrijeschool PABO gedaan 
of zij hebben een aanvullende applicatieopleiding 
gedaan in combinatie met de reguliere PABO. 
Jaarlijks vindt bijscholing plaats door individuele 
cursussen en trainingen en scholing met het team.  

Vervanging leerkrachten
Er is een groot tekort aan leerkrachten en daarmee 
ook aan invalleerkrachten. Het betreft een 

6 - HET TEAM
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groeiend maatschappelijk probleem waar we als 
school zo goed mogelijk op anticiperen. Indien 
mogelijk vervangen leerkrachten elkaar bij ziekte 
of afwezigheid. Lukt dit niet dan proberen we op 
verschillende manieren dit tekort op te vangen.  
Er wordt een invalleerkracht ingezet uit de pool 
van het Onderwijs Bureau Twente (ObT).   

Mocht ondanks deze mogelijkheden het toch niet 
mogelijk zijn een invaller te regelen dan gelden de 
volgende regels:
• De eerste dag worden de kinderen opgevangen 

en verdeeld over de andere klassen;
• De tweede dag mogen kinderen thuisblijven. 

Kinderen die thuis niet opgevangen kunnen 

worden, worden verdeeld over de klassen. Let op: 
alleen de kinderen uit de klas, broertjes en zusjes 
komen gewoon naar school.

• De derde dag en verder: kinderen blijven thuis. 
Kinderen die thuis niet opgevangen kunnen 
worden, worden verdeeld over de klassen. Let op: 
alleen de kinderen uit de klas, broertjes en zusjes 
komen gewoon naar school.

Stagiaires 
Op De Vijfster hebben wij regelmatig stagiaires 
van verschillende opleidingen waaronder de 
reguliere en de vrijeschool PABO en MBO-
onderwijsassistent. Incidenteel bieden wij ruimte 
voor stages voor een herintredingstraject.
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Regelmatig en goed contact tussen ouder en school 
versterkt de basis voor de ontwikkeling van het 
kind. Op De Vijfster kennen we verschillende vor-
men van informatieverstrekking en communicatie. 
De leerkracht is in eerste instantie het aanspreek-
punt voor ouders. Mocht u vragen hebben over 
schoolaangelegenheden dan kunt u hiervoor ook 
met de directie opnemen. Komt u er daar niet uit, 
kunt u contact opnemen met de Medezeggen-
schapsraad. Wanneer u met iets zit, laat het ons 
weten. Wij vinden het belangrijk om het met u te 
bespreken.   

Oudergesprekken
De leerkrachten plannen twee tot drie ouderge-
sprekken, verspreid over het jaar. In de ouderge-
sprekken informeert de leerkracht de ouders over 
de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 
en de vaardigheden van hun kind. De ouders 
hebben gelegenheid om vragen te stellen. Mocht 
er aanleiding zijn, dan kan er een vervolggesprek 
worden gepland. Ook kunnen leerkracht of ouders 
tussentijds initiatief nemen voor een gesprek.  

Ouder-kindgesprekken
In klas 5 en 6 komen de leerlingen mee naar het 
oudergesprek. Zo ontstaat er een driehoeksgesprek 
met de leerling en de leerkracht en de ouder(s).  

Klassenouderavonden en algemene ouderavonden
In elke klas worden ouderavonden georganiseerd. 

Op deze avond vertelt de leerkracht over de klas en 
waar ze op dat moment mee bezig zijn. Het is een 
moment om in gesprek te gaan over onderwerpen 
die ouders en leerkrachten bezighouden. Ook wordt 
praktische informatie verstrekt over de gang van za-
ken in de klas. De ouderavond kan ook deels gebruikt 
worden als werkavond. De ouders maken dan iets 
voor de klas of hun kind. Hoewel een ouderavond 
niet verplicht is, wordt uw aanwezigheid zeer op prijs 
gesteld. Daarnaast organiseren wij voor alle ouders 
algemene ouderavonden. Op deze avonden staat een 
schoolbreed thema centraal.    

Klassenpresentatie
Tijdens klassenpresentaties laten de leerlingen 
vanaf klas 1 in de grote zaal of in hun eigen 
klas om beurten aan elkaar, aan ouders en 
belangstellenden zien waar ze in de klas mee 
bezig zijn. Voor de oudere leerlingen een feest van 
herkenning. Voor jongere leerlingen een mooie 
blik vooruit van dat wat nog gaat komen. De 
klassenpresentatie geeft een prachtig beeld van 
het onderwijs op school. 

Schoolbericht
Een keer per twee weken wordt het schoolbericht 
verstuurd aan de ouders. Hier staan onderwerpen 
in die informatief en van belang zijn voor alle 
ouders. Ook worden mededelingen vanuit de 
Medezeggenschapsraad en werkgroepen in het 
schoolbericht geplaatst. 

7 - OUDERS EN SCHOOL
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Jaarboekje
Jaarlijks wordt aan de ouders digitaal het jaarboekje 
uitgereikt. Hierin staan de actuele gegevens 
opgenomen van het betreffende schooljaar. Het is 
een aanvulling op de schoolgids en bevat onder 
meer data, namen en praktische schoolzaken van 
het schooljaar.

Prikborden
Op de prikborden hangen posters en folders over 
onder meer cursussen en lezingen. In overleg met 
directie kunt u hier folders of flyers ophangen.   

E-mailverkeer en gebruik sociale media 
Leerkrachten en klassenouders gebruiken 
e-mail om ouders op de hoogte te stellen van 
voornamelijk praktische zaken aangaande de klas. 
Wij vinden de e-mail en sociale media (WhatsApp, 
Facebook) geen goed middel om discussie te voeren 
of zorgen en klachten te uiten. Wanneer dit aan de 
hand is, vragen wij u uitdrukkelijk om persoonlijk 
contact op te nemen zodat er een gesprek kan 
ontstaan. Dit kunt u mondeling, telefonisch of 
via een kort verzoek per e-mail bij de betreffende 
leerkracht of medewerker van school.

Parro
Parro is een professionele communicatieapp 
voor ouders en medewerkers en vervangt de 
whatsappgroepen. Whatsapp is een niet AVG-proof 
communicatiesysteem. Korte berichten worden 
gecommuniceerd via Parro. Officiële berichten 
gaan via de mail.  

Klassenouders
Aan het begin van het schooljaar worden de klassen-
ouders per klas bekend gemaakt. De klassenouders 
helpen de leerkrachten bij de voorbereiding van de 
jaarfeesten, ouderavonden en andere klassen- 
activiteiten. Ook kunnen nieuwe ouders met vragen  
bij de klassenouders terecht. Drie keer per jaar  
komen alle klassenouders met de directeur bij elkaar 
voor afstemming en overleg. 

Ouderbibliotheek
Bij de ouderbibliotheek kunt u terecht voor het 
gratis lenen van boeken over de achtergronden van 
het vrijeschoolonderwijs, de antroposofie, over de 
jaarfeesten en opvoeding. Ook is er klein vrije- 
schoolmateriaal te koop. De openingstijden worden 
aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd 
in het schoolbericht. De ouderbibliotheek wordt op 
vrijwillige basis verzorgd door ouders. 

Ouderwerkgroepen
Op school zijn werkgroepen actief waar ook ouders 
een rol in spelen. Zo hebben we een muziekgroep 

en een schoolpleinwerkgroep. Ook zetten ouders 
zich in bij de schoonmaak van de klassen en het 
luizenpluizen. Wij zijn erg blij met extra handen 
waardoor we de school en het onderwijs nog beter 
voor de leerlingen kunnen maken. Het aanmelden 
voor hulp bij onderhoud, schoolactiviteit of anders-
zins kan via de klassenleerkracht of administratie.
 
Medezeggenschap (MR)
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap 
Scholen (WMS) van kracht. Stichting Athena 
heeft een medezeggenschapsstatuut vastgesteld. 
Hierin is de medezeggenschap van ouders en 
medewerkers op schoolniveau en bestuursniveau 
beschreven. Ouders en medewerkers hebben op 
schoolniveau invloed via de lokale medezeggen-
schapsraad.  

In de Medezeggenschapsraad (MR) van De Vijfster 
hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. 
De leden van de MR worden democratisch 
gekozen. Alle ouders en medewerkers van 
school kunnen zich hiervoor kandidaat stellen 
tijdens driejaarlijkse verkiezingen. MR en 
directie werken nauw samen. De MR heeft 
invloed op het schoolbeleid door advies en 
instemming. De vergaderingen zijn openbaar 
met uitzondering van te voren aangekondigde 
vertrouwelijke onderwerpen. In het MR-reglement 
staat beschreven welke rechten en bijzondere 
bevoegdheden de MR heeft. De vergaderdata 
worden ook aangekondigd via het schoolbericht. 
Ouders kunnen meedenken door wensen en vragen 
door te geven aan de MR. De volgende personen 
hebben zitting in de MR:
• Chris Bouwer (oudergeleding, voorzitter)
• Jos (oudergeleding, secretaris)
• Bianca Nieuwenhuis  (personeelsgeleding)
• Laura Hagemeijer (personeelsgeleding) 

U kunt de MR bereiken via:  
medezeggenschapsraad@vrijeschoolapeldoorn.nl

Onvrede en klachten
Onderwijs is mensenwerk en veel hangt af van 
de wisselwerking tussen leerkracht en leerling. 
Wanneer zaken niet goed lopen of onduidelijk 
zijn, stellen wij het op prijs dat u ons dit direct 
laat weten. Wij vragen u bij onvrede dit in eerste 
instantie te melden bij de directbetrokkene, 
meestal de klassen-leerkracht. Maak een afspraak, 
dat spreekt rustiger dan tussen de bedrijven door 
op de gang. 

Klachten op schoolniveau maakt u kenbaar bij 
de directie. Klachten op stichtingsniveau maakt 
u kenbaar bij het bevoegd gezag. In alle gevallen 
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wordt zorggedragen voor een behandeling van 
uw klacht binnen een redelijke termijn. Bent u 
ontevreden over bovengenoemd traject, dan kunt u 
zich wenden tot de interne klachtencommissie van 
Athena. De Klachtenregeling vindt u in bijlage 2. 
De Athena Klachtenregeling is ook op te vragen bij 
de administratie.

Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage geeft onze school 
de financiële ruimte om van regulier onderwijs 
vrijeschoolonderwijs te maken. Uw financiële 
bijdrage maakt daarin het verschil!
 
Het richtbedrag dat nodig is om de kosten te 
kunnen dekken is 215 euro per jaar per kind.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt voor onze 
school geïnd door Stichting Athena, de koepel 
van vrijescholen in noordoost Nederland. Voor de 
administratie en facturatie maakt Athena gebruik 
van het betalingssysteem WIS Collect. De inning  
van de ouderbijdragen is voor alle scholen centraal 
geregeld via Athena. De administratie, exploitatie 
en besteding wordt voor elke school apart 
bijgehouden. 

Jaarlijks ontvangen ouders aan het begin van 
het nieuwe schooljaar de informatie over de 
ouderbijdrage, deze wordt jaarlijks opnieuw 
opgestart. Nieuwe ouders worden door de school 
na aanname geïnformeerd.
 
Heeft u graag even contact met ons over de 
ouderbijdrage? Het secretariaat van Stichting 
Athena staat u graag te woord via e-mail
ouderbijdrage@vsathena.nl

De bijdrage is vrijwillig. Alle leerlingen zijn welkom 
en kunnen mee kunnen doen met de activiteiten 
van de school, ook als ouders de vrijwillige 
bijdrage niet kunnen betalen.
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Schooltijden
De school kent een continurooster. Een schooldag 
ziet er als volgt uit: 
Kleuters 
8.30 tot 13.00 uur op alle dagen.  
8.30 tot 14.45 uur op dinsdag (geldt alleen voor  
de oudste kleuters en na de kerstvakantie).
Klas 1 t/m 6
8.30 tot 14.45 uur op maandag, dinsdag en donderdag. 
8.30 tot 13.00 uur op woensdag en vrijdag.

Klas 1 is tot de herfstvakantie op maandag 13.00 
uur uit.

Onderwijstijd
Jaarlijks worden in het team en de MR het 
jaarrooster, de vakanties, de studiedagen en vrije 
dagen besproken. Het jaarrooster moet voldoen 
aan de verplichte onderwijstijd. De kinderen gaan 
gedurende  8 jaar minimaal 7520 uur naar school.  

Vakantierooster, vrije dagen, verlof 
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen (alle kinderen hele dag vrij) 
Do 23 februari 2023
Vr 24 februari 2023
Di 30 mei 2023
Do 8 juni 2023
Vr 9 juni 2023
Ma 26 juni 2023 

Verkorte dagen (leerlingen om 13.00 uur uit) 
Do 22 september 2022  Oudergesprekken
Ma 5 december 2022   Sinterklaas
Do 22 december 2022   Kerstspel 17.00 uur
Di 14 maart 2023   Oudergesprekken
Do 6 juli 2023   Laatste schoolweek 
Vr 7 juli 2023  Laatste schooldag  
  11.00 uit 

Ziek melden
Ziekmeldingen moeten op de eerste ziektedag 
tussen 8.00 - 8.30 uur worden doorgegeven aan 
de administratie. Neemt niemand op: spreek dan 
het antwoordapparaat in. Telefoonnummer 
055 3559010. Ziekmelden kan ook per email: 
administratie@vrijeschoolapeldoorn.nl. De 
absentie van een leerling wordt geregistreerd in het 
digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Wanneer 
een leerling om 9.00 uur niet aanwezig is op school 
en er is geen afmelding ontvangen, dan wordt er 
contact opgenomen met de ouders.

Te laat komen
Te laat komen wordt gezien als een vorm van 
verzuim. Leerlingen die te laat komen worden door 
de leerkracht hierop aangesproken. Als het te laat 
komen zich blijft het halen, neemt de leerkracht 
contact op met de ouders en gaat hierover in 
gesprek. Ook te laat komen wordt geregistreerd in 
het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys.

Overige praktische zaken 
Overige praktische zaken staan in het jaarboekje. 
Dit boekje wordt jaarlijks digitaal verstrekt aan 
de ouders met leerlingen op De Vijfster en ook
te vinden op de website van de school.

8 - PRAKTISCHE INFORMATIE
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Aanmelding kennismakingsochtend
Bent u na het lezen van deze schoolgids geïnteres-
seerd geraakt in het vrijeschoolonderwijs op de 
Vijfster? Dan bent u van harte uitgenodigd om op 
een van de kennismakingsochtenden aan te sluiten. 
U kunt zich aanmelden per mail administratie@
vrijeschoolapeldoorn.nl of telefonisch 055- 3559010. 
Data voor de kennismakingsochtenden vindt u op 
de homepagina van de website.

Het beleid om uw kind in te schrijven op de  
Vijfster
1 Kennismakingsochtend voor nieuwe ouders met 

rondleiding. Het bezoeken van deze ochtend is 
zonder kinderen, zodat u in rust vragen kunt 
stellen en de school kan ervaren;

2 Inschrijven kan vanaf 2 jaar. Voorwaarde voor het 
inschrijven is dat ouders de kennismakings- 
ochtend hebben bezocht; 

3 Kinderen van peuterspeelzaal juffie Maartje en 
Christoforus kinderopvang hebben voorrang 
mocht er sprake zijn van een wachtlijst. Ook voor 
deze ouders geldt dat zij tijdig moeten inschrijven; 

4 Het inschrijfformulier wordt voorzien van hand-
tekening opgestuurd naar:  
Vrijeschool de Vijfster 

 t.a.v. de administratie
 Texandrilaan 30, 7312 HR Apeldoorn;
5 Na inschrijving ontvangen ouders een plaasings-

brief en is het kind officieel geplaatst;
6 Als uw kind 3 jaar is nodigt de directeur ouders 

met de 3-jarige uit voor een kort bezoek en nadere  
kennismaking;

7 Vlak voordat het nieuwe schooljaar start waarin 
uw kind 4 jaar wordt krijgt u te horen bij welke 
leerkracht uw kind wordt geplaatst;

8  Acht weken voordat het kind 4 jaar wordt, krijgen 
ouders een uitnodiging van de leerkracht voor 
een uitgebreid kennismakingsgesprek en wenda-
gen afgesproken; 

9 De eerste schooldag voor uw kind is de eerste dag 
nadat uw kind 4 jaar is geworden. 

Zij-instroombeleid 
Zit uw kind op een basisschool in Apeldoorn of  
omgeving dan volgen we het ‘Protocol overname 
van leerlingen tussen basisscholen in Apeldoorn.

Voor alle zij-instroom gelden de volgende stappen:
1 Ouders maken hun wens kenbaar voor aanmelding  

via website of telefonisch contact;
2 Directie/administratie neemt contact op met ou-

ders voor reden overstap en meldt mogelijkheid 
tot plaatsing of wachtlijst; 

3 Kennismakingsgesprek ouders, directie en IB; 
4 Ouders melden verzoek tot overstap bij directie 

huidige school; 
5 Directie/IB neemt contact op met directie huidige 

school;
6 IB neemt contact op met IB huidige school voor 

relevante informatie;
7 Leerkracht en directie spreken drie meeloop- 

dagen af; 
8 Besluit tot aanname na overleg leerkracht, IB, 

directie en ouders; 
9 Directie en ouders maken afspraak over datum 

plaatsing. Plaatsing gebeurt meestal aansluitend 
op een vakantie.

9 - AANMELDING
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Stichting Vrijescholen Athena
bezoekadres: Hofstraat 8, 7411 PD Deventer
postadres: Postbus 749; 7400 AS Deventer
tel.: 0570-612459, e-mail: secretariaat@vsathena.nl 
of pveltman@vsathena.nl, website: www.vsathena.nl   

Het bestuur
Onze school valt onder het bestuur van de  
Stichting Vrijescholen Athena. De vrijescholen van 
Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Brummen,  
Deventer, Doetinchem, Emmen, Enschede,  
Groningen, Harderwijk, Leeuwarden, Meppel,  
Oldenzaal en Winterswijk vormen samen de Stich-
ting Vrijescholen Athena. Deze stichting ontstond 
in januari 2005 door de fusie van acht basisscholen  
voor vrijeschoolonderwijs. Op dit moment telt 
de stichting vijftien vrijescholen, veertien voor 
primair onderwijs en één voor (voorgezet) speciaal 
onderwijs. Ongeveer 2600 leerlingen en ruim  
300 medewerkers zorgen voor een levendig geheel.
In de huidige tijd van versnelde verandering, 
groeiende keuzemogelijkheden en toenemende 
verwachtingen vanuit onze omgeving, biedt vrije- 
schoolonderwijs een meerwaarde. In onze optiek 
gaat onderwijs namelijk verder dan goed lezen, 
rekenen en algemene kennis. Onderwijs dient 
in dienst te staan van persoonlijkheidsvorming. 
Van creativiteit, zelfkennis, emotionele intelligentie,  
zelfexpressie, zelfstandigheid en sociale vaardig- 
heden. Om daarmee samen met ouders onze 
kinderen te leren zelf betekenis en richting aan 
hun leven te geven. Zodat kinderen uitgroeien tot 
sterke persoonlijkheden die hun plek vinden in en 
vormgeven aan de toekomstige maatschappij.
 
De Athenascholen geven als basisscholen en in 
Brummen, als school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs, deels op hun eigen wijze vorm aan 
vrijeschoolonderwijs. De geschiedenis, omgeving 
en organisatiecultuur verschillen van school tot 
school. Wat ons bindt is de overtuiging dat we met 

elkaar sterker staan en meer kwaliteit kunnen 
bieden. Wij voeren  een gezamenlijk financieel-, 
kwaliteits- en personeelsbeleid en delen kennis 
met elkaar. Hierbij worden de scholen vanuit het 
bestuurskantoor in Deventer met raad en daad 
ondersteund. Het kwaliteitsbeleid is de basis voor 
het systeem van kwaliteitszorg. Het betreffende 
document is bij het secretariaat opvraagbaar.
De directeur is integraal verantwoordelijk voor 
de eigen school. De bestuurder van Athena vormt 
tevens het bevoegd gezag van de scholen. Op het 
bestuurskantoor is een aantal stafmedewerkers die 
de scholen en bestuurder ondersteunt, aanstuurt 
en controleert bij vraagstukken op het terrein van 
personeelsbeleid, planning & control, financiën, 
ICT en kwaliteitszorg. Daarnaast houdt een Raad 
van Toezicht toezicht op het beleid en het handelen  
van de bestuurder; de Raad van Toezicht dient ieder  
jaar zowel de begroting als het jaarverslag goed  
te keuren.  

Structuur en bemensing van de stichting
Stafbureau
Bestuurder: Peronnik Veltman
Bestuurssecretaris: Marijn van der Aa
Secretariaat & Ouderbijdrage: Lia Mulderij en  
Karin van Veen-Peet 
P&O-adviseur: Miriam Heeger 
Controller: Karin Leurink
StafmedewerkerOnderwijs en kwaliteit: 
Monique van der Pijll-Van Raalte
ICT ontwikkeling en beleid:Leonard Versnel 

Raad van Toezicht
Mw. W. Broekhuijsen: voorzitter, bestuurlijke 
verhoudingen, vrijeschoolidentiteit, governance  
en strategie
Mw. M.B. Visser: vicevoorzitter, bedrijfs-
economische en financiële zaken
Dhr. M. Mavromatis: lid, hrm 
Dhr. R. Vlaanderen: lid, onderwijskwaliteit en zorg 

10 - BEVOEGD GEZAG EN ADRES
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Mw. M. van Erp: lid; juridische zaken

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

GMR
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap 
Scholen (WMS) van kracht. De stichting heeft een 
medezeggenschapsstatuut vastgesteld; hierin is 
de medezeggenschap van ouders en medewerkers 
op schoolniveau en bestuursniveau beschreven. 
Ouders en medewerkers hebben op schoolniveau 
invloed via de lokale medezeggenschapsraad. 
In december 2007 is de GMR geïnstalleerd. Van 
iedere school heeft een medewerker en een ouder 
zitting in de GMR, die minimaal vier maal per jaar 
bijeenkomt om bovenschoolse zaken te bespreken.
Voorzitter:  Bonnie Förster 
Vicevoorzitter:  Hugo Brouwer
Secretaris:  Bas Vollenbroek
Vertegenwoordiger Vijfster:  Chris Brouwer
Bereikbaar via:  gmr@vsathena.nl

Landelijke organen 
De scholen van onze stichting zijn lid van de 
Vereniging van Vrijescholen (www.vrijescholen.nl).  
Het bureau van de vereniging is vooral actief om  
het belang van vrijescholen en vrijeschoolonder-
wijs te behartigen. Daarnaast is de vereniging het 
landelijk platform waar scholen elkaar ontmoeten, 
ervaringen uitwisselen en opdrachten formuleren 
voor onderzoek. De bestuurder vertegenwoordigt 
de Athenascholen in het Platform Primair 
Onderwijs waarin hij regelmatig overleg heeft met 
andere bestuurders van vrijescholen organisaties. 
Hij bezoekt ook de algemene ledenvergadering.
Daarnaast zijn de stichting en de scholen lid van 
de Verenigde Bijzonder Scholen (www.vbs.nl) en  
de PO-Raad (www.poraad.nl). 

Schoolbegeleiding 
BVS-schooladvies is al meer dan 36 jaar een landelijk  
kennis- en expertisecentrum voor vrijeschoolon-
derwijs. Zij richten zich op de begeleiding van het 
onderwijs op vrijescholen en de schoolorganisatie. 
Centraal staat de inrichting van het vrijeschoolon-
derwijs. Zij hebben ter ondersteuning van de kleu-
terleid(st)er 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 hen terecht voor vragen m.b.t. de 
ontwikkeling van hun kind. 

Voor uitgebreide informatie van het complete aanbod 
(voor scholen en ouders) kunt u een bezoek brengen 
aan de website: www.bvs-schooladvies.nl. U kunt ook 
bellen (030) 281 96 56 of mailen via 
admin@bvs-schooladvies.nl.

Sponsoring 
Scholen van de stichting Vrijescholen Athena 
kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring 
kunnen de scholen financiële speelruimte creëren 
die zowel ten goede komt aan het onderwijs als 
allerlei nevenactiviteiten. Onze stichting staat in 
principe niet afwijzend tegenover sponsoring.

Sponsoring moet voldoen aan een aantal 
voorwaarden:
• Het moet verenigbaar zijn met de pedagogische 

en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school.

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

• Onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het 
onderwijs zijn onafhankelijk.

• Sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal 
wijzen we af. 

• Bovengenoemde punten vinden hun 
basis in het convenant sponsoring, dat de 
staatssecretaris van Onderwijs en alle landelijke 
onderwijsorganisaties van besturen, personeel, 
ouders en leerlingen en een aantal andere 
organisaties - waaronder de Consumentenbond 
hebben ondertekend.

• Alle sponsoractiviteiten die de school 
onderneemt behoeven de goedkeuring van het 
College van Bestuur en de instemming van de 
directeur en de medezeggenschapsraad van de 
betreffende school. 

• Ouders die klachten hebben over sponsoring, 
uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord 
gaan met de wederprestatie die aan de 
sponsoring verbonden is, kunnen een klacht 
indienen bij de directeur en/of het College van 
Bestuur. 

Op het moment dat de school een sponsoractiviteit 
opzet, zal zij u vooraf informeren middels de 
weekberichten of een aparte brief.
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Stichting Vrijescholen Athena
Hofstraat 8
7411PD Deventer
Telefoon 0570612459
www.vrijescholenathena.nl

Christoforus; KDV De Kleine Beer, De Buiten Beer 
en BSO De Hobbit
Texandrilaan 30, Apeldoorn 
Telefoon 055-576 35 25 
administratie@christoforuskinderopvang.nl 
www.christoforuskinderopvang.nl 

Juffie Maartje Peuteropvang  
Texandrilaan 30, Apeldoorn 
Telefoon 06-422 66 779 
info@juffiemaartje.nl 
www.juffiemaartje.nl 

Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen (BVS) 
Schooladvies 
Vondellaan 50, 3521 GH Utrecht 
admin@bvs-schooladvies.nl 
www.bvs-schooladvies.nl

Vereniging van Vrijescholen
De vereniging van vrijescholen verenigt instellingen 
voor onderwijs (vrijescholen) die werken vanuit  
antroposofie. De Vereniging bevordert en onder-
steunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie  
en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs.  
Boslaan 15, 3701 CH Zeist 
0343-536060 
vereniging@vrijescholen.nl 
www.vrijescholen.nl 

Vrijeschool Pabo (Hogeschool Leiden) 
Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden 
071-5188800 
info@hsleiden.nl 
www.vrijeschoolpabo.nl 

Vrijeschool Zupthen bovenbouw
VWO, HAVO, MAVO en Praktische stroom de Regge 
Postbus 146, 7200 AC Zutphen 
0575-538720 
www.berkelvo.nl 

Vrijeschool Corberic bovenbouw
VWO, HAVO, VMBO-T
Lebuïnuslaan 1
7415 DM Deventer
0570-504 680
www.demarke-ehl.nl/hetcorberic/speciaal-het- 
corberic

Stichting Internationaal Hulpfonds voor  
Vrijeschoolpedagogie
De Paal 1-6, 1351 JA Almere 
06 2697 2310 
info@internationaalhulpfonds.nl 
www.internationaalhulpfonds.nl

Bundeling 
Antroposofische initiatieven Apeldoorn 
www.bundelingapeldoorn.nl 

Academie voor ouders 
De Academie voor ouders biedt cursussen voor  
vaders, moeders, leerkrachten en alle andere  
opvoeders op verschillende locaties in het land. 
Meer informatie:  
www.academie-voor-ouders.nl 

11 - ADRESSENLIJST
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Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particu-
lier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen 
voor leerlingen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale 
activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze 
leerlingen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. 
Leergeld helpt o.a. bij ouderbijdrage, deelname aan 
een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging,  
of een fiets om ergens heen te kunnen gaan. Wie in 
aanmerking komt en meer informatie is te vinden 
op: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

VBS (Vereniging Bijzondere Scholen)
VBS staat voor diversiteit, eigenheid en samenwer-
king in het onderwijs. Ze geeft ruimte aan eigen-
tijds leren en onderwijsvernieuwing. Ze verbindt 
alle betrokkenen.  
Bezuidenhoutseweg 251-253, 2594 AM Den Haag 
070-3315252 
www.vbs.nl 

PO-Raad
De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen en zet 
zich in om schoolbesturen in staat te stellen de 
verantwoordelijkheid te nemen voor goed onder-
wijs voor elk kind. 
www.poraad.nl  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
en Onderwijsinspectie 
Meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie- 
van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap 
www.onderwijsinspectie.nl 

Informatieve websites:
www.watisdevrijeschool.nl 
www.vrijeopvoedkunst.nl 
www.vrijeschoolliederen.nl 
www.muziekmaaktslim.nl 
www.antrovista.nl
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BIJLAGE 1 - SCHOOL  
ONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP)

Deze bijlage is rechtstreeks te downloaden op de website van de school www.vijfster.vrijescholenathena.nl 
op de pagina Downloads.
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Klachten
Wettelijk hebben schoolbesturen de plicht een vertrouwenspersoon aan te stellen, een klachtenregeling vast 
te stellen en aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. De klachtenprocedure van de Stichting Vrije- 
scholen Athena is te vinden op de website en houdt in dat een klacht eerst een interne afhandeling op school 
behoeft (zie hoofdstuk Interne afhandeling) en pas daarna op stichtingsniveau voortgezet kan worden.

Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen behandelen alle bij hen aangemelde incidenten die te maken hebben met ongewenste  
gedragingen van anderen, waardoor het gevoel van veiligheid van de klager wordt aangetast. Ongewenst 
gedrag kan zijn: ongewenste aanrakingen, gepest worden, intimidatie, machtsmisbruik, ongewenste digitale 
aandacht, discriminatie, bedreigingen, agressief gedrag, seksueel getinte opmerkingen en gedragingen. Iedere 
school heeft als eerste aanspreekpunt een intern vertrouwenspersoon aangesteld. Tenzij anders bepaald 
fungeert deze interne vertrouwenspersoon tevens als anti-pestcoördinator. Het beleid m.b.t. omgaan met en 
tegengaan van pestgedrag is opvraagbaar bij de administraties en het secretariaat.
Aangemelde incidenten moeten gerelateerd zijn aan school en dus niet de privésfeer betreffen. De klager is 
een leerling, een medewerker of een ouder/verzorger van een leerling van de school. Het incident moet zich af-
gespeeld hebben tussen personen aan of met de school verbonden en kan niet gaan over de schoolorganisatie. 

Naast de intern vertrouwenspersoon per school heeft de stichting een externe vertrouwenspersoon  
aangesteld in de vorm van een organisatie die zich professioneel met bezig houdt met de diverse incidenten.  
De voornaamste taak is het mentaal ondersteunen van klagers, hen in de procedure wegwijs maken en 
eventueel assisteren bij het formuleren van de klacht. De vertrouwenspersoon treedt nooit op in plaats 
van de klager. De organisatie is Grip op Conflict en onze contactpersoon is mevrouw Mieke Gondrie.
Zij is op alle werkdagen bereikbaar via email (info@gripopconflict.nl) of telefonisch (06-826 05 478)

De klachtencommissie
Stichting Vrijescholen Athena en de daaronder ressorterende scholen zijn aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Verdere informatie hierover treft u aan in de 
klachtenregeling. U kunt een klacht indienen via e-mail (info@GCBO.nl) of per post naar Postbus 82324, 
2508 EH Den Haag. Op de website geschillencommissiebijzonderwijs.nl treft u verdere informatie aan over 
hoe een klacht ingediend moet worden en het verzoek een vragenformulier in te vullen en mee te sturen 
met uw klacht.

Interne afhandeling
A. Klachten op individueel niveau
Stap 1. Vragen of opmerkingen op individueel niveau worden gemeld bij de leerkracht van de leerling.
Stap 2. Wanneer onvrede blijft bestaan, kunnen klachten op individueel niveau kenbaar worden gemaakt 
 bij de directeur. De directeur is gehouden de klager en de leerkracht te horen. Deze zorgt voor de  
 behandeling van de klacht binnen een redelijke termijn.  
Stap 3. Wanneer de klager ontevreden is over de afhandeling van de klacht door de schooldirecteur, kan  
 de klager contact opnemen met de bestuurder van de stichting. De bestuurder is telefonisch  
 bereikbaar op het bestuurskantoor te Deventer. Telefoonnummer 0570- 612 459
Stap 4.  Als bespreking niet mogelijk is of als bespreking - naar oordeel van de klager - onvoldoende blijkt  
 te zijn, kan de klager de klacht schriftelijk melden bij de Landelijke Klachtencommissie voor het  
 Algemeen Bijzonder Onderwijs. Verder informatie hierover treft u aan in de klachtenregeling.

BIJLAGE 2 - KLACHTENREGELING
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B. Klachten op klassenniveau
Stap 1. Vragen of opmerkingen op klassenniveau worden gemeld bij de leerkracht van de leerling.
Stap 2. Als er onvrede blijft bestaan, kan de klager hiervan melding maken bij de directeur. De directeur  
 is gehouden de klager en de leerkracht te horen. Deze zorgt voor de behandeling van de klacht  
 binnen een redelijke termijn.
Stap 3. Zie verder hierboven A, stap 3 en stap 4.

C. Klachten op schoolniveau
Stap 1.  Problemen of klachten op schoolniveau worden rechtstreeks kenbaar gemaakt bij de directeur.  
 Deze zorgt voor de behandeling van de klacht binnen een redelijke termijn. 
Stap 2. ie verder hierboven A, stap 3 en stap 4. 

D. Klachten op stichtingsniveau
Stap 1.  Klachten op stichtingsniveau worden gemeld bij de het College van Bestuur. 
Stap 2.  Wanneer er onvrede blijft bestaan kan de klager hiervan melding maken bij de Raad van Toezicht  
              en/of de Landelijke Klachtencommissie. 
Stap 3. Zie verder hierboven A, stap 4

Vertrouwensinspecteur
De inspectie van het onderwijs heeft een van de inspecteurs aangesteld als vertrouwens-inspecteur.  
Met name in het geval van ongewenste intimidatie en machtsmisbruik kunt u zich tot deze inspecteur 
wenden, tel. 0900-1113111. 

Interne Vertrouwenspersoon Vrijeschool de Vijfster
Op school is onze vertrouwenspersoon voor de leerlingen Ardi Feijen en Lieke Toebes. Zij maken ook deel  
uit van het netwerk interne vertrouwenspersonen van Athena en bezoeken de netwerkbijeenkomsten van 
de GGD Noord- en Oost Gelderland. De vertrouwenspersoon is aangesteld waar het gaat om onderwerpen als 
sociale veiligheid (grensoverschrijdend gedrag) en seksuele intimidatie. Daar waar mogelijk blijft de leer-
kracht de eerste aanspreekpersoon voor de leerlingen. Zij zijn bereikbaar  
via internevertrouwenspersoon@vrijeschoolapeldoorn.nl.
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Veiligheid
De Athenascholen hebben een gezamenlijk beleid rondom sociale veiligheid dat bestaat uit een aantal 
afspraken, procesbeschrijvingen en een systeem van monitoring. De beleidsnotitie is opvraagbaar bij 
het secretariaat. Ook hanteert Athena de diversiteitscode van vrijescholen. Het doel van deze code is het 
voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme in het vrijeschoolonderwijs en het bevorderen dat 
iedereen ongeacht zijn of haar etnische afkomst, geloof, sociaal-economisch milieu, huidkleur, levens-
overtuiging, culturele achtergrond, sekse, seksuele voorkeur of fysieke verschijning, op een volwaardige 
en gelijkwaardige manier onderwijs kan volgen.

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

a. Protocol Time-out/ verwijderen/ schorsen
 In principe willen wij deze begrippen niet toepassen binnen onze scholen. Echter, er is een regeling voor 

het verwijderen van een leerling van een school binnen de Wet op het Primair Onderwijs. Er is dus bin-
nen de Stichting Vrijescholen Athena een beleid ten aanzien van schorsen en verwijderen. Hierin wordt 
beschreven wanneer ongewenst gedrag van een kind of van ouders in het ergste geval tot een eventuele 
schorsing of verwijdering kan leiden. De uiteindelijke beslissing tot schorsing of verwijdering zal in de 
praktijk worden genomen door de voorzitter van het College van Bestuur. Hierna zal de procedure welke 
beschreven staat in het protocol Schorsen, Verwijderen in werking treden. Ouders/verzorgers krijgen bin-
nen de procedure gelegenheid schriftelijk bezwaar in te dienen tegen deze beslissing. Een en ander staat 
uitgebreid beschreven in het protocol. Dit protocol is aan te vragen bij de administratie van onze school. 

b. Protocol informatieverschaffing en gescheiden ouders
 Een toenemend aantal leerlingen heeft gescheiden ouders. Dit heeft gevolgen voor de informatiestroom. 

De school heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover de ouder die het kind niet verzorgt, het 
ouderlijk gezag niet heeft of zelfs geen omgangsregeling heeft. Aanvoeren dat gescheiden ouders elkaar 
maar moeten informeren is niet legitiem. Alleen als de rechter dat in een specifiek geval bepaalt, mag 
de school afwijken van de informatieplicht. Over de inhoud van dit onderwerp is ook een protocol 
aanwezig. Deze kunt u opvragen bij de administratie van de school of bij het secretariaat van Stichting 
Vrijescholen Athena.

BIJLAGE 3 - PROTOCOLLEN
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Binnen de Leerplichtwet zijn de regels omtrent extra verlof of vakantie aangescherpt. De wet kent twee 
soorten verlof: 
A. extra vakantieverlof
B. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden:
  1. tot maximaal 10 schooldagen
  2. meer dan 10 schooldagen.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

ad A. Extra vakantieverlof 
Algemeen uitgangspunt is: Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van artikel 
13a van de Leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens specifieke aard van het beroep 
van één van de ouders/verzorgers/voogden slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
Onder ‘aard van het beroep’ verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties. Als 
voorbeeld kan hier een campinghouder genoemd worden. Een werknemer met een willekeurig beroep, die in 
de vakantieperiode bij zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan geen verlof 
wegens ‘aard van het beroep’ worden gegeven.
 
Ouders dienen hiervoor minimaal twee maanden van tevoren bij de directeur van de school schriftelijk 
een verzoek in te dienen. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat 
geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. 

Het verlof:
• kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend;
• mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Voor partieel leerplichtigen geldt een evenredig deel. De leerplichtambtenaar komt bij deze aanvragen niet 
in beeld, tenzij men langer wegblijft dan is toegestaan door de directeur van de school. Dan is er sprake 
van ongeoorloofd schoolverzuim, dat wel bij de leerplichtambtenaar gemeld moet worden.

ad B. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden:
B1. Tot maximaal 10 schooldagen
 Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra 

verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de 
Leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na 
ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op 
basis van de wet te worden afgehandeld. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 a.  het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 
 b.  verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
 c.  gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag; 

d.  het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten 
     hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woon 
     plaats van belanghebbende 
e.  bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg  
     met de directeur op school; 
 

BIJLAGE 4 - VERLOF BUITEN  
DE SCHOOLVAKANTIES
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f.   bij overlijden van: 

  - bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; 
  - bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;
  - bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag; 
 g.   bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12.-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum  

      van ouders of grootouders voor 1 dag. 

Dit uitgangspunt houdt in, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra 
weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van 
herkomst, etc., niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden.  

ad B. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden:
B1. Meer dan 10 schooldagen
 Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd wegens de onder Bl. 

vermelde omstandigheden, dan dienen de meerdere dagen via de directeur van de school bij de leer-
plichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd. 

Daarnaast is in artikel 13 opgenomen, dat door de ouders/verzorgers/voogden slechts een beroep op vrij-
stelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of levensovertuiging 
kan worden gedaan, indien daarvoor uiterlijk 2 dagen vooraf aan de directeur van de school schriftelijk 
mededeling is gedaan. 
 
Vastgesteld door de Officier van Justitie en de leerplichtambtenaren, behorende tot het Arrondissement Almelo, in haar 
vergadering d.d. 14 mei 1998.

Onderwijs op afstand
De Leerplichtwet schrijft in artikel 11 geregeld schoolbezoek voor. Hier kan niet zonder toestemming van 
de leerplichtambtenaar van worden afgeweken, anders dan in voorgenoemde beperkte verlofsituaties. In 
geval van verlof is er geen onderwijs op afstand. Athena staat open voor gesprekken met ouders die om 
een bepaalde reden voornemens zijn een periode in het buitenland te zijn met hun kind of kinderen, maar 
houdt zich daarbij aan de Leerplichtwet. Tevens is het uitgangspunt dat veel elementen van ons onderwijs 
gebaat zijn bij fysieke aanwezigheid.
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Algemeen
De stichting heeft een beleid dat is gebaseerd op de Algemene Verordening van mei 2018. In een school 
worden gegevens van leerlingen en medewerkers verzameld en bewaard. Lang niet alle gegevens zijn 
bedoeld om beschikbaar te zijn voor iedereen. Privacy is in dit informatietijdperk een groot goed.  

Omschrijving
• Persoonsgegevens: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 
• Persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personenbetrekking heb-

bende persoonsgegevens, die systematisch is aangelegd. 
• Geregistreerde: de natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in een persoonsregistratie zijn opge-

nomen. 
• Registratiehouder: degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie 
• Het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking stellen 

van persoonsgegevens. 
• Verstrekken van gegevens aan derden: verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie aan een 

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

Werking en doel van de registratie
Aan de orde is hoe onder gewone omstandigheden de registratie wordt verricht en hoe uit een oogpunt 
van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden daarmee omgegaan wordt. De 
persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van persoonsgegevens, het bieden van individuele 
informatie en het verstrekken van collectieve informatie over geregistreerde ten behoeve van het goed 
functioneren van de leerling of de medewerker in de school.  

Categorieën
De persoonsregistratie van de stichting en de scholen ervan bevat gegevens over de volgende categorieën 
van personen: leerlingen (daarin mogelijk opgenomen gegevens over ouders/verzorgers/voogden) en mede- 
werkers. In deze bijlage is alleen sprake van de persoonsregistratie van leerlingen.  

Soorten van gegevens
De persoonsregistratie van leerlingen -welke op de scholen van de Stichting Vrijescholen Athena gebruikt 
wordt- bestaat uit dossiers en kan de volgende gegevens bevatten: 
A. De voor een goede administratie noodzakelijke gegevens
B. De getuigschriften en eventueel rapportstaten
C. Aantekeningen en/of verslagen van leerlingbesprekingen of gesprekken met: ouders, schoolbegeleider,  

 schoolarts, remedial teacher
D. Uitslagen van toetsen:
         -reguliere toetsen uit het leerlingvolgsysteem
         -individueel afgenomen toetsen
         -toetsen afgenomen door derden
E. Handelingsplannen
F. Observatieverslagen
G. Onderwijskundige rapporten

BIJLAGE 5 - PERSOONLIJKE GEGEVENS  
BINNEN ST. VRIJESCHOLEN ATHENA
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Het beheer van de gegevens
Het beheer van de persoonsregistratie van leerlingen vindt plaats op de school.
• De directeur draagt in de school zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische 

aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen 
onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

• Medewerkers,  die uit hoofde van hun functie kennisnemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn 
gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk 
is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen. 

Toegang tot de gegevens
Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben: De bestuurder, de directeur, de remedial teacher/intern 
begeleider, de leerkrachten mits de raadpleging noodzakelijk is uit zuiver beroepsmatig oogpunt. Ouders 
kunnen de gegevens van hun eigen kind(eren) op school inzien.

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

Informatie en inzage
Betrokkenen hebben, na schriftelijk verzoek hierom, het recht binnen een maand na dat verzoek de  
geregistreerde gegevens van hun kind, c.q. hun eigen gegevens die in de registratie zijn opgenomen,  
in te zien in aanwezigheid van een daartoe bevoegde functionaris.

Verwijderen van gegevens
• Indien een leerling tussentijds de school verlaat worden de geregistreerde gegevens na toestemming van 

betrokkenen overgedragen aan de nieuwe school. 
• In alle overige gevallen worden de gegevens na het verstrijken van de wettelijk vastgestelde termijn 
 (5 jaar) vernietigd. 
• Ouders/verzorgers hebben het recht de niet -wettelijk- noodzakelijke documenten direct te laten 

vernietigen.

Beroepsprocedure
Indien betrokkenen menen dat dit reglement onjuist wordt toegepast respectievelijk dat hun verzoeken 
tot verbetering, aanvulling of verwijdering ten onrechte geen gehoor is gegeven, kunnen zij daartegen 
bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Vrijescholen Athena.

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

Overige bepalingen
Elke school heeft lijsten van namen, adressen, geboortedata en namen van ouders/verzorgers van de leer-
lingen, die voor algemeen gebruik beschikbaar zijn. Bij aanname van leerling vraagt de school of de ouder 
bezwaar heeft dat deze gegevens van hun kind opgenomen en verspreid worden. Wanneer geen schrif-
telijk bezwaar aan de directeur wordt verstrekt, worden de gegevens opgenomen in de lijsten. Foto’s en 
dergelijke voor PR doeleinden; hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers.
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): voor alle 
gezinnen en kinderen in Apeldoorn. 

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden
 De jeugdarts en jeugdverpleegkundige CJG komen 
regelmatig op de school van uw kind. U kunt de 
jeugdverpleegkundige ontmoeten op een gezamenlijke 
ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst.   
De school kan u vertellen wanneer u de jeugdverpleegkundige  
op school kunt ontmoeten.

Het CJG bij jou in de buurt
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, 
opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. 
De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste 
instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.  

De gezondheid van uw kind volgen
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het 
consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Zij zullen uw kind ook in de 
basisschoolperiode een aantal keren uitnodigen.

In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. Bij de uitnodiging 
krijgt u een vragenlijst toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugd- 
verpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt  
er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of  
ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met u /uw kind met de jeugdverpleeg-
kundige, jeugdarts of logopediste van het CJG. 

Ook rond de tijd dat uw kind 11 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. 
We meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen we de tijd om uw vragen te stellen of 
eventueel uw zorgen te delen. We bespreken samen de lichamelijke veranderingen van uw kind in de 
(komende) puberteit.

Kernteam
Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de IB-er van school 
advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de 
jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/uw kind mee. Samen kunnen 
jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.  

Contact met het CJG?
info@cjgapeldoorn.nl 
(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 - 17.00 uur) 
www.cjgapeldoorn.nl, www.facebook.com/CJGapeldoorn

BIJLAGE 6 - CENTRUM VOOR 
JEUGD EN GEZIN
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