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De Vrije School Helianthus streeft ernaar kinderen op te voeden tot vrij denkende, warmvoelende en krachtig 
willende mensen. Zij wil de leerling een veelzijdige basis voor het latere leven meegeven. 
Om bij de kinderen de vermogens te wekken waarmee zij later met inzicht, fantasie en initiatiefkracht in de wereld 
kunnen leven en werken hanteert de vrijeschool de volgende uitgangspunten: 

Spelend leren in de kleuterklas: 
In een uitdagende en leerrijke omgeving ontwikkelt de leerling aan de hand van verschillende spelvormen alle 
begrippen die de voorwaarden scheppen voor het latere taal- en rekenonderwijs. Het samengaan van jongere en 
oudere kleuters biedt veel mogelijkheden voor de sociale ontwikkeling van de leerling. 

De leerkracht vormt de poort tot het leren: 
De relatie tussen de leerkracht en de leerling/klas vormt de basis waarop geleerd wordt. De leerkracht kan binnen 
de gemeenschappelijk vastgestelde kaders naar eigen inzicht en afgestemd op de leerling/klas de lesstof aanbieden.

De leerkracht blijft bij de klas (kleuterklas, klas 1 t/m 6):
Na de kleuterperiode bij dezelfde kleuterjuf komt het kind in de onderbouw van de vrijeschool.  
De leerkracht van klas 1 blijft in principe t/m klas 6 bij de klas. De leerkracht kent de kinderen goed, kan inspelen op 
individuele onderwijsbehoeften en kan gemakkelijk voortbouwen op wat in eerdere jaren is aangeboden. 

De lesstof is ontwikkelingsstof: 
De lesinhoud in de verschillende leerjaren is gebaseerd op de ontwikkelingsfasen van het kind.

De kinderen leren door zelf te ervaren: 
De lesstof wordt op verschillende manieren (bv. in combinatie met kunstzinnige werkvormen of 
bewegingsonderwijs) aangeboden, zodat de kinderen door eigen ervaring en onderzoek tot inzicht kunnen komen. 

De kinderen leren in de groep: 
De kinderen leren binnen de veiligheid van de eigen groep en de gemeenschap om te gaan met verschillen, elkaar te 
respecteren en te helpen.

Het kind mag kind zijn en blijven: 
de lesstof sluit aan op de belevingswereld van het kind. Passend bij de leeftijd wordt een bepaalde mate van 
zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid verwacht. 



De Vrije School streeft ernaar kinderen op te voeden tot vrijdenkende, warmvoelende en krachtig willende mensen. 
Uitgangspunten zijn:  
Spelend leren in de kleuterklas waar kinderen leren in een uitdagende omgeving d.m.v. spel. 
Daarnaast vormt de leerkracht de poort tot het leren. Er wordt daarom geen gebruik gemaakt van methodes of ICT 
in het onderwijs.  
Kinderen leren door zelf te ervaren; er wordt vanuit verschillende manieren lesstof aangeboden, waarbij het 
bewegend leren een belangrijke plaats inneemt. Kinderen komen door eigen ervaring en onderzoek tot 
inzicht waarbij gewerkt wordt aan open verwerkingsopdrachten.  
De kinderen leren binnen de veiligheid van de groep om te gaan met elkaar en de lesstof. Zelfstandigheid en 
samenwerking zijn daarbij belangrijk. De lesstof sluit aan bij de belevingswereld van het kind, en de lesstof is 
gebaseerd op de ontwikkelingsfasen van het kind.  
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schoolbegeleidingsdienst

schoolbegeleidingsdienst

specialist rekenen

specialist taal & schrijv

speciaalist HBK

specialist gedrag

ambulant begeleiding

psycholoog

ergotherapie

RID

antroposofisch arts 
kunstzinnig speltherapeut
ergotherapie
schoolbegeleidingsdienst

Vanuit pedagogisch didactische visie wordt geen gebruik gemaakt van 
methodes en digitale leermiddelen. De leerkracht ontwerpt zelf de lessen 
en biedt deze klassikaal aan. 

Bij de aanpak wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bewegingsopdrachten 
en kunstzinnige verwerkingsopdrachten. 



interne deskundigen zijn in staat zelfstandig 
het team en collega's te ondersteunen

per gebied per schooljaar pva maken
eigen scholing ID
visiedocumten ontwikkelen
teamscholing verzorgen

2021-2023

ontsluiting zorg in relatie tot de 
regiofunctie van de school

evalueren effectiviteit knooppunt
evalueren effectiviteit RTO's
afstemmen RTO's en knooppunt
terugkoppeling SWV

juni 2021
2021-2022

Schoolveiligheidsplan actualiseren evaluatie huidige activiteiten
activitetien samenvoegenin plan

2022-2023

doorontwikkeling vaardigheid 
gedifferentieerd onderwijsaanbod

individuele scholing en teamscholing
intervisie
collegiale consultatie

2021-2023

optimalisering aanpak 
leesonderwijs/leesproblematiek

scholing team o.l.v. externe deskundige
analyse huidige aanpak
pva maken, uitvoeren, evalueren, borgen

2021-2023


