VRAAG EN ANTWOORD

Hoe stimuleren jullie de omgang van leerlingen, vorming van de nieuwe klas?
In de eerste twee weken draaien we een introductieprogramma, waarbij we insteken d.m.v. activiteiten
op het kennismaken met elkaar en met de andere nieuwe leerlingen. De daaropvolgende weken zet
de mentor in zijn activiteiten met de leerlingen kennismaking en uitwisseling verder door.
Wat doen jullie aan begeleiding voor leerlingen met dyslexie?
Binnen de school is er een dyslexie coördinator. Gedurende de schooltijd worden Diataal toetsen
afgenomen om de ontwikkeling van tekstbegrip en woordenschat te monitoren en hier eventueel actie
op te ondernemen. Het volledige protocol kunt u vinden op de website van de school.
Hoe richten jullie onderwijs tijdens corona lockdown in?
Met digitaal onderwijs, niet zo verschillend van de andere scholen in Nederland.
Leerlingen met mavo/ havo advies gaan naar de mavo klas. Wat doen jullie wanneer leerling
toch echt een havist blijkt te zijn?
Dan kan per individuele leerling gekeken worden of er een overstap mogelijk is. In principe blijft de
groep bij elkaar.
Gaan havo leerlingen naar klas havo/ vwo?
Ja.
Gebruik van computers in het onderwijs?
In het vrijeschool onderwijs wordt bijna geen onderwijs per computer aangeboden (uitzondering
lockdown). In het onderwijs worden wel opdrachten aangeboden, die met de computer gemaakt
kunnen worden. In de computerruimte of mediatheek zijn dan verscheidende computers beschikbaar
waarop opdrachten worden uitgewerkt. Uitzondering kunnen leerlingen zijn, die vanwege een
bijzondere ondersteuningsbehoefte, beter op de laptop kunnen werken.
Sterrenkunde 3 weken in klas 7. Ook in klas 8?
Nee, er zijn een aantal periodes die slechts eenmalig worden aangeboden. Sommige vakken worden
echter 2x per leerjaar aangeboden en meerdere jaren. bv. geschiedenis, wiskunde of aardrijkskunde.
Moeten de ouders zich verdiept hebben in de antroposofie?
Nee, dat is niet noodzakelijk. Prettig is wel dat ouders zich verdiepen in waarom de school sommige
zaken op een andere wijze aanbieden of waarom kunstzinnig onderwijs een belangrijke plek heeft.
Zijn er geen boeken?
In het periode onderwijs worden doorgaans geen boeken gebruikt. In vrijwel alle vaklessen worden
methodes gebruikt als ondersteuning van het leerproces.
Door het vele aantal uren kunstvakken, wordt het rooster dan ook niet langer / groter?
Ja, het rooster kan soms iets langer duren dan op een reguliere school.

De klassenmentor geeft in de middenbouw alle periode vakken?
De mentor geeft in principe alle periodes zelf. Het vak wiskunde en economie wordt door een
vakdocent aangeboden. In sommige gevallen ruilen twee mentoren van klassen, omdat de een zich
wat makkelijker begeeft in b.v. een vak als scheikunde.

Hoeveel leerlingen zitten in een klas?
havo/vwo: 30 leerlingen maximaal. De meeste klassen zijn kleiner. Mavo: maximaal 28 leerlingen.
Praktisch vmbo-t, maximaal 18 leerlingen.
Bieden jullie ook een speciale sport- of theaterklas aan?
Nee. Alle vakken worden aan alle leerlingen aangeboden.
Is er bij langdurige projecten voor leerlingen ook begeleiding?
Bij werkstukken of speciale projecten wordt er door de mentor regelmatig gesproken, gecontroleerd
hoe het proces bij een leerling verloopt.
Is het lastig wennen als je van een niet-vrije basisschool komt?
Nee, de ervaring leert dat dit niet lastig is. Je hebt twee introductieweken waarin de klas vaak een
hechte groep wordt. De klassen zijn altijd een gemengde samenstelling van leerlingen uit het
vrijeschool onderwijs en andere onderwijstypes. Meer dan de helft van de leerlingen is afkomstig van
‘niet vrije-basisscholen’, je bent dus niet alleen.
Is het maken van een periodeschrift lastig? Waarom doen jullie dit?
Door zelf aantekeningen te maken en deze in je periodeschrift te verwerken, leer je te luisteren, hoofd
-en bijzaken te scheiden en met tekeningen de stof voor jezelf nóg duidelijker te krijgen. Oud
leerlingen geven aan dat zij hier nog steeds profijt van hebben bij het volgen van lessen / colleges.
Mijn dochter krijgt vwo advies, krijgt zij dan genoeg uitdaging in een havo / vwo klas?
De stof wordt dusdanig aangeboden dat er voor beide niveaus uitdaging ligt en er tegelijkertijd niet
veel op de tenen gelopen hoeft te worden. Met differentiatie. Hierdoor kan de leerling tot ontwikkeling
komen op zijn eigen niveau. Wij werken al tientallen jaren met deze inrichting. Leerlingen met vwoadvies blijken goed voorbereid op de examens.
Moet er de laatste jaren geloot worden?
Nee, de afgelopen vier jaren hebben we gelukkig niet hoeven loten.
Kun je ook leren programmeren op De Vrije School Den Haag?
Programmeren wordt niet als vakles aangeboden. In verschillende vakgebieden wordt hier wel
aandacht aan besteed.
Hoeveel aandacht is er voor toneel?
Alle leerlingen, in alle klassen, krijgen gedurende het hele jaar toneellessen. In de 8e klas is er ook
een periode toneel (drie weken lang iedere dag de eerste twee lesuren). Toneel uitvoeringen worden
gegeven door de 8e en de 10e klassen. Er is een jaarlijks Open Podium en een Kooruitvoering waar
gemiddeld 1000 bezoekers komen.
Waarom werken docenten graag op vrijescholen en worden vacatures snel gevuld?
Op vrijescholen krijgen docenten de ruimte en de verantwoordelijkheid om zelf mede vormgever van
de lessen te zijn. Lesgeven is meer dan het volgen van een lesmethode. Dat spreekt veel mensen aan
tegenwoordig.
Leren kinderen ook werken met photoshop, filmmaken en andere digitale
vormgevingsmiddelen?
Zeker, nu vooral voor de havo/ vwo stroom. Ze leren in de middenbouw (klas 7e en 8e ) met stilstaand
beeld te werken / Photoshop, ze leren te kijken.
In de 9e klas (3e leerjaar) komt filmen en monteren aan bod. In de 10e klas (4e leerjaar) leren ze om
eigen kunstzinnig grafisch werk te maken d.m.v. beeldbewerkingstechnieken.

