GIDS
voor ouders

“

De brugklasperiode is een
ontdekkingsreis. Ze gaan
op onderzoek uit om nieuwe
mogelijkheden te onderzoeken
en grenzen te verkennen.

“

Een nieuw
avontuur begint
Het is bijna zover! Een bijzondere fase is bijna

aangebroken: de middelbare school. De overgang
van de basisschool naar de middelbare school is
een grote stap, zowel voor uw kind, als voor het

hele gezin. Het is een belangrijk moment om samen
met uw kind een weloverwogen keuze te maken die
bepalend is voor zijn of haar toekomst.

U zult zich daarbij misschien de vragen stellen:

Voelt mijn kind zich straks thuis op deze school?

Krijgt mijn kind de kans zich op zijn/haar tempo
te ontwikkelen? Wat voor extra’s biedt het

vrijeschoolonderwijs vergeleken met andere

scholen? Uiteindelijk gaat het om niets minder dan
het geluk en welzijn van uw kind.

We hopen dat u in deze folder of
bij een bezoek aan onze school

antwoorden vindt op deze vragen.

Twee brugklasjaren
De brugklasperiode duurt twee jaar (7e en 8e klas),
we noemen dit de Middenbouw. In de eerste twee

leerjaren heeft elke klas een mentor (klassenleraar)
die twee jaar bij ze blijft. De mentor verzorgt

dagelijks verschillende lessen in eigen klas, waardoor
de mentor de leerling goed leert kennen.

Deze twee leerjaren (klas 7 en 8) zorgen ervoor dat
de overgang naar de middelbare school vloeiend
verloopt. De mentor kan daardoor goed inspelen

op leerbehoeftes en het sociale klimaat. Door deze
begeleiding, krijgen leerlingen de ruimte om hun
talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze
kunnen. Ook leren ze leren.

Na de middenbouw, in de klassen 9 en 10, krijgt elke
klas een nieuwe mentor die minimaal twee jaar met
hen verder gaat.

“Ik heb vrienden voor het leven
gemaakt.”

Introductieweken

We starten het schooljaar met twee

introductieweken, zodat de leerlingen

kunnen wennen aan de nieuwe omgeving
en we zetten stevig in op groepsvorming.
Door allerlei workshops en uitstapjes

binnen en buiten de school, leren leerlingen
elkaar, de school en de stad goed kennen.
De leerlingen sluiten deze weken af met
een schoolfeest.

Werkweken

De 7e klas gaat aan het eind van het
schooljaar op werkweek. Deze week

staat in het teken van samenwerking en
doorzettingsvermogen met daarnaast

veel sport, spel en gezelligheid. In de 8e

klas gaan de leerlingen naar de Ardennen
voor een actieve week van speleologie,

sportklimmen, abseilen en kanoën. Sociale
vaardigheden komen aan bod evenals
kennis over geologie, natuurkunde en

aardrijkskunde. In de bovenbouw staan

meerdere stages, excursies, cultuurreizen

en de landmeet week op het programma.

Het veelzijdige vakkenpakket
We bieden de leerlingen de kans om te worden wie zij
zijn. En dat vraagt om een gevarieerd en veelzijdig
vakkenpakket. Zo bieden wij periodeonderwijs,
vaklessen, kunst- en praktijkvakken, culturele
vorming en sport aan.
Periodeonderwijs

excursies, gastsprekers, debat

neemt het periodeonderwijs een

de leerlingen van elke periode

In het vrijeschoolonderwijs

belangrijke plaats in. Dit is een

speciale vorm van projectonderwijs.
Drie weken lang, de eerste twee

lesuren, staat één thema centraal.
De thema’s zijn afgestemd op de

ontwikkelings- en leeftijdsfase van

de leerlingen. Het periodeonderwijs
wordt het hele schooljaar door

of middels proefjes. Ook maken
een uitgebreid verslag. Dit

noemen wij een periodeschrift

(projectverslag). Aan het einde van
elke periode sluiten we af met een
toets en wordt het periodeschrift
beoordeeld.

“Periodeonderwijs, blijkt een

gegeven.

uitstekende voorbereiding te

De leerlingen krijgen hierdoor

en mbo”, aldus oud-leerlingen.

de kans om zich intensief met de
lesstof te verbinden. De lesstof

wordt op verschillende manieren
aangeboden. Zo verwerken

leerlingen de stof niet alleen
cognitief, maar ook op een

kunstzinnige en praktisch wijze. We
zetten afhankelijk van het thema

verschillende werkvormen in, denk
aan: schrijf- en tekenopdrachten,

zijn voor de universiteit, het hbo
Dit komt doordat leerlingen

leren zelfstandig te denken en

te werken, kritisch informatie te

verzamelen vanuit verschillende
bronnen, samen te vatten, te

onderzoeken en te presenteren. Zo
leren leerlingen ook binnen deze

werkvorm goed met elkaar samen
te werken.

Periodevakken
Periode klas 7

Periode klas 8

Introductieweken

Economie

Wiskunde
- Algebra
- Meetkunde

Wiskunde
- Algebra
- Meetkunde

Biologie
-Voedings- & gezondheidsleer

Biologie
- Menselijk lichaam

Geschiedenis (2x)
- Ontdekkings-reizigers
- Renaissance

Scheikunde
- Verbranding
Natuurkunde
- Mechanica

Aardrijkskunde
- Europa

Nederlands (2x)
- Grammatica
- Poëzie
Sterrenkunde

Geschiedenis (2x)
- Industriële revolutie
- Nieuwe tijd

Scheikunde
- Organische chemie
Natuurkunde
- Wetmatigheden

Aardrijkskunde
- Werelddelen/volkeren
Nederlands (2x)
- Taalwetenschap
- Media en teksten
Filosofie/biografie
Toneel

Vaklessen

Na de twee uur periodeonderwijs volgen de

bekende middelbare schoolvakken in lessen van

50 minuten, zoals: Frans, Duits, Engels, wiskunde,

gymnastiek, euritmie en in de hogere klassen alle
examenvakken die op elke middelbare school
worden aangeboden.

Bètavakken

Al in de brugklas krijgen leerlingen verschillende

bètavakken. Ze krijgen twee uur per week wiskunde
en één uur per week rekenen. Daarnaast worden er

bètavakken tijdens het periode-onderwijs gegeven,
denk aan natuurkunde, scheikunde en biologie.
De leerlingen maken via leerlingproeven en

demonstraties kennis met de natuur en de techniek
om ons heen.

Daar komt nog bij dat leerlingen zich kunnen
opgeven voor de Bètaclub. Hier maken ze

spelenderwijs kennis met techniek en wetenschap.
Zo worden ze bijvoorbeeld uitgedaagd (vaak in

teams) om natuurkunde of scheikunde proeven uit
te voeren.

Culturele vorming

Gedurende de hele schooltijd bieden wij aan alle leerlingen
ook cultureel vormende vakken en activiteiten aan. Iedere

klas heeft wekelijks een uur muziekles en daarnaast zingen

ze in koorverband. Ze volgen ook toneel- en euritmielessen.
Het programma omvat daarnaast excursies naar musea,

deelname aan culturele activiteiten en cultuurreizen. Er zijn
regelmatig koor- en toneelopvoeringen, jaarfeesten, open
podia en andere culturele evenementen.

Door deze culturele activiteiten proberen we ook de sociale
ontwikkeling van elke leerling te ondersteunen. Cultuur doe

je immers altijd samen. Tijdens jaarfeesten, opvoeringen en

open podia staat een deel van de leerlingen op de planken.
Maar om deze leerlingen in de schijnwerpers te zetten, zijn

er vele leerlingen die achter de schermen helpen. Zo zijn er
bijvoorbeeld grafisch vormgevers die posters ontwerpen,

technici die verantwoordelijk zijn voor de belichting en het
geluid en decorbouwers die het plaatje compleet maken.

Leerlingen leggen de dag vast middels fotografie en film. En
daarnaast zorgt het kookteam voor lekkere hapjes.

Kunst- en praktijkvakken

Kunst- en praktijkvakken worden over het

algemeen aangeboden in blokuren, twee

aaneengesloten lesuren en nog een apart lesuur
in de week. De leerlingen krijgen in de brugklas,

bijvoorbeeld de kunstvakken: schilderen, tekenen,
textiel, boetseren. Verder bieden we aan het

praktisch vmbo-t praktijkvakken aan zoals koken,
smeden en houtbewerken.

Sport en sportdagen

Sporten vinden wij belangrijk. Wij organiseren
daarom naast de reguliere gymlessen

verschillende voetbal-en volleybal, softbal- of

basketbaltoernooien en niet te vergeten jaarlijks
een sportdag voor de brugklassen.

Zie voor meer informatie onze website:

www.devrijeschooldenhaag.nl

Leerwegen
We bieden verschillende leerwegen aan: mavo, havo en vwo.
Vwo en havo 

Leerlingen in het havo-vwo traject doen binnen vijf

jaar examen havo of binnen zes jaar vwo. Opstroom
na het havo examen naar vwo is goed mogelijk. Bij
voldoende aanmeldingen wordt er een homogene
vwo klas geformeerd.

Mavo-havo

Leerlingen met mavo en mavo/havo advies

worden geplaatst in het mavo/havo traject. Al

deze leerlingen sluiten in principe na vier jaar af

met een mavo examen. Leerlingen die dat kunnen
en willen, stromen daarna op na het havo traject.
Hierdoor is het voor deze groep leerlingen, die

met het havo examen eindigen, mogelijk het hele
vrijeschoolprogramma (klas 7 t/m 12) te volgen.

Praktisch
mavo-vmbo-t  E lk schooljaar formeert De Vrije School Den Haag
een mavo-vmbo-t klas voor leerlingen die beter

leren door eerst te doen. Deze klas is toegankelijk
voor leerlingen met een mavo-vmbo-t advies en

leerwegondersteuning (LWOO). Er is ook plaats voor
enkele leerlingen zonder LWOO. Leerlingen in het

Praktisch mavo vmbo-t sluiten na vier jaar af met een
normaal mavo (vmbo-t) examen.

Brugklas

33%
Vaklessen

33%
Periode
33%
Kunstvakken

Examenjaar
70%
Vaklessen

15%
periode

15%
kunstvakken

Kennismaken
Op diverse momenten kunt u
kennismaken met de school. In het
begin van elk kalenderjaar organiseert
De Vrije School Den Haag een Open
Dag, dan kunt u samen met uw kind de
school bezoeken en zijn er open lessen
en rondleidingen. Er wordt voorlichting
gegeven over de brugklassen, de
leerwegen naar de diploma’s en de
leerlingenzorg. Daarnaast vinden er
informatieavonden plaats waar u van
harte welkom bent.
Voor data en tijden van de
informatieavonden:
www.devrijeschooldenhaag.nl

Aanmelden voor
De Vrije School Den Haag

Meld je aan tussen 6 t/m 19 februari De Vrije School Den Haag
Van de basisschool ontvangt u het zogeheten
Adviesformulier Voortgezet Onderwijs (BOVO Haaglanden).
Dit kunt u met het voorkeursformulier ingevuld inleveren bij
de receptie van De Vrije School Den Haag.
U ontvangt van ons een aanmeldingsformulier
met enkele vervolgvragen.
Dit levert u ook in op school.
Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier
plaatsen wij uw kind op een eventuele wachtlijst.
U krijgt dan ook informatie over de vervolgstappen
van de aanmeldings- procedure.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
De Vrije School Den Haag via:
voortgezetonderwijs@devrijeschooldenhaag.nl of
tel. 070 - 324 43 00.

Waalsdorperweg 12
2597 JB
Den Haag
Openbaar vervoer:

tram 9 (halte Riouwstraat) en
bus 20 (halte Oostduinlaan)
070 — 324 4300
facebook.com/devrijeschool
Instagram: devrijeschooldenhaag

Meer informatie:

www.devrijeschooldenhaag.nl

