


Welkom bij Vrije School Zwolle 
 
Vrije School Zwolle bestaat sinds 2017 uit twee locaties: de Michaëlschool en De Ridder Jorisschool. We zijn 
heel trots dat we aan zoveel kinderen eigentijds, rijk vrijeschoolonderwijs kunnen bieden. Op onze scholen 
wordt vol enthousiasme lesgegeven en daardoor wordt er met plezier geleerd.  
 
Naast dat we uiteraard veel aandacht besteden aan de belangrijke schoolse vaardigheden, begeleiden we de 
kinderen tot mensen die zelfbewust en vol vertrouwen hun toekomst tegemoetzien. Wij staan voor 
onderwijs dat kinderen leert die toekomst helder denkend, warm voelend en daadkrachtig handelend vorm 
te geven. 
 
Ook komend jaar zullen we ons weer inzetten voor onderwijs dat erop gericht is alle aanwezige potenties 
van kinderen te ontwikkelen. Hoofd, hart en handen zullen dagelijks en op steeds nieuwe manieren worden 
aangesproken. 
 
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een vreugdevol schooljaar toe. 
 
Namens het voltallige team, 
 
Daniëlle Wessels 
Directeur Vrije School Zwolle 
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1. Contactgegevens 
 
Michaëlschool 
Bachlaan 8 
8031 HL Zwolle 
038-4225448 
 
Ridder Jorisschool 
Korianderplein 8 
8042 HM Zwolle 
038-7370150 
 
Administratie voor beide scholen:  
038-4225448 
 
E-mail: 
info@vrijeschoolzwolle.nl 

 
 

2. Twee locaties 
 
De Michaëlschool 

De Michaëlschool ligt in de wijk Holtenbroek in Zwolle-Noord. De school is goed te bereiken met zowel de 
auto, de fiets, als het openbaar vervoer. De straat waaraan de school ligt, is met de bus- en fietsbrug 
verbonden met de wijk Stadshagen.  
Aan de voorzijde van de school zijn enkele parkeerhavens en de fietsenstalling. Ouders wordt verzocht zoveel 
mogelijk bij het wijkcentrum te parkeren in verband met het tekort aan parkeergelegenheid bij de school. 
 
Vanwege de brede functie van de school vinden we een goede inbedding in de wijk belangrijk.  Het contact 
met de buurscholen is goed. Regelmatig bezoeken we de kinderboerderij en wijkactiviteiten worden onder 
de aandacht van leerlingen gebracht en ondersteund. Er zijn contacten met de Speeltuinvereniging en 
klassen bezoeken wijkinstellingen zoals bijvoorbeeld een verzorgingshuis. 
 
Groen schoolplein 
Ons groene plein is naast schoolplein een plein met een buurtfunctie. De hekken zijn zoveel mogelijk 
verdwenen en het groen van ons plein loopt over in het park. Ook kinderen uit de buurt worden zo als vanzelf 
uitgenodigd om te spelen in een uitdagende, rijke natuurlijke omgeving waar de fantasie geprikkeld wordt 
en van alles te beleven is. Er zijn insectenhotels, een waterpomp met waterspeelplaats, een 
amfitheater/buitenlokaal, wilgentenen hutten, een speelkuil, struiken om in te struinen, een boomhut, 
natuurstenen en boomstammen die steeds voor iets anders dienst kunnen doen. 
Daarnaast hebben we ook een voetbalveld, basketbalveld en het aangrenzende park tot onze beschikking. 
Bij de wijkboerderij van Doomijn hebben wij onze schooltuinen en bezoeken we de imker, de kinderboerderij 
en de schaapsherder. Na schooltijd is dit het domein van de kinderen die naar de BSO gaan.   
 
De Ridder Jorisschool 

De Ridder Jorisschool ligt in de wijk Westenholte. De school ligt direct aan het Stinspark, met daarin de 
kinderboerderij en een stoer speelkasteel. Een groen schoolplein is in voorbereiding. De locatie is goed 
bereikbaar; verschillende fietsroutes komen uit op het fietspad rond de school, waardoor je veilig door de 
wijk naar school kunt fietsen. Aan ouders die met de auto naar school komen wordt gevraagd iets verderop 
in de wijk, aan de Middelkamplaan te parkeren, zodat het pleintje voor de school veilig blijft voor de kinderen. 
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De schooltijden zijn zo gekozen dat de kinderen van de Ridder Jorisschool niet gelijktijdig starten met de 
kinderen van de buurschool. 
 

3. Schoolgrootte en samenstelling van het team 
 
Vrije School Zwolle is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Beide scholen samen tellen op dit moment 
ongeveer 370 leerlingen. Daniëlle Wessels is directeur voor beide scholen. Het voltallige team bestaat naast 
de leerkrachten, intern begeleiders, klassenassistenten en een onderwijsondersteuner uit facilitair 
medewerkers, een beleidsmedewerker en een administratief medewerker. Hiernaast bieden wij gedurende 
het jaar stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen. 
 

4. Schoolleiding 
 
De leiding van de school is in handen van Daniëlle Wessels. Zij is verantwoordelijk voor het uitzetten van het 
schoolbeleid, de waarborging van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op 
onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de 
verzorging van externe relaties.  
 

5. Bestuur 
 
Het formele gezag van de school wordt uitgeoefend door het bestuur van de Stichting Vrije School Zwolle. 
De directeur is de uitvoerend bestuurder. De andere bestuurders vormen het toezichthoudend deel van het 
bestuur dat toeziet op het beleid van de school op de langere termijn en de toetsing van de uitvoering van 
dat beleid.  
Het bestuur bestaat uit vier vaste leden; de voorzitter G. Kruit, de secretaris K. Koopman, onderwijskundig 
lid A. Huese en de penningmeester S. Wilke. 
 

6. Medezeggenschapsraad (MR) 
 
De medezeggenschapsraad hecht grote waarde aan een goede, gestroomlijnde communicatie tussen de 
ouders en school. De leden maken zich sterk voor het vertegenwoordigen van het oudergeluid. Door middel 
van regelmatig georganiseerde inloop koffieochtenden -al dan niet rond een thema- wordt gepeild wat er 
onder ouders leeft en waar behoefte aan is. De MR heeft ieder jaar speerpunten waaraan gewerkt wordt. Er 
is regelmatig overleg tussen de voorzitter en de directeur. Daarnaast vertegenwoordigt de 
medezeggenschapsraad ook formeel de ouders en het personeel. Afhankelijk van het onderwerp worden 
beleidsvoorstellen voor advies of instemming aan de MR voorgelegd. De vergaderingen van de MR zijn 
openbaar. Op de website en in het weekbericht zijn de actuele vergaderdata te vinden. 
De MR is bereikbaar via mr@vrijeschoolzwolle.nl. 

 

7. Schoolafspraken 
 

a. Schooltijden: 

Michaëlschool: 

Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kleuterklas 8.25 – 13.00 8.25 – 13.00 8.25 – 13.00 8.25 – 13.00 8.25 – 13.00 

Klas 1 8.25 – 13.00 8.25 – 14.30 8.25 – 13.00 8.25 – 13.00 8.25 – 13.00 

Klas 2 8.25 – 13.00 8.25 – 14.30 8.25 – 13.00 8.25 – 14.30 8.25 – 13.00 

mailto:mr@vrijeschoolzwolle.nl
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Klas 3 t/m 6 8.25 – 14.30 8.25 – 14.30 8.25 – 13.00 8.25 – 14.30  8.25 – 14.30 

 
 
 
 
Vanaf 8.15 uur staan de voordeuren open en zijn de kinderen welkom. Ze worden ontvangen door de 
directeur of een leerkracht en gaan zelfstandig zonder hun ouders naar de klas. Daar heet de leerkracht de 
kinderen bij de deur met een hand welkom. Om 8.25 uur gaat de bel en beginnen de lessen. 
 
Ridder Jorisschool: 

Lestijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Kleuterklas 8.15 – 12.50 8.15 – 12.50 8.15 – 12.50 8.15 – 12.50 8.15 – 12.50 

Klas 1 8.15 – 12.50 8.15 – 14.20 8.15 – 12.50 8.15 – 12.50 8.15 – 12.50 

Klas 2 8.15 – 12.50 8.15 – 14.20 8.15 – 12.50 8.15 – 14.20 8.15 – 12.50 

Klas 3 8.15 - 14.20 8.15 - 14.20 8.15 - 12.50 8.15 – 14.20 8.15 – 14.20 

Klas 4/5 8.15 – 14.20 8.15 – 14.20 8.15 - 12.50 8.15 – 14.20 8.15 – 14.20 

 
 
Vanaf 8.05 uur staan de voordeuren open en zijn de kinderen welkom. Ze worden ontvangen door de 
directeur of een leerkracht en gaan zelfstandig zonder hun ouders naar de klas. Daar heet de leerkracht de 
kinderen bij de deur met een hand welkom. Om 8.15 uur gaat de bel en beginnen de lessen.  
 
Kleuterouders mogen mee naar binnen om hun kleuter te helpen met jassen, tassen en schoenen. Bij de 
klassendeur wordt afscheid genomen. De kinderen lopen zelfstandig de klas in, waar de juf hen opwacht in 
de kring. Op verschillende momenten in het jaar worden ouders en broertjes/zusjes uitgenodigd in de klas 
om de dag gezamenlijk te starten met een lied. 
  
Na schooltijd komen de kinderen zelf naar buiten. Ouders zijn, als de klassen uit zijn, van harte welkom om 
nog even een kijkje te nemen in de klas. 
 
b. Verantwoording schooluren 

 klas 

Periodevakken 1 2 3 4 5 6 

Taal 16 15 14 14 12 8 
Toneel 4 4 4 4 4 5 

Rekenen 16 15 15 9 10 9 
Meetkunde      4 

Heemkunde 8 10 11    

Aardrijkskunde    7 6 8 
Geologie/mineralogie      4 
Meteorologie      4 
Geschiedenis    4 6 8 

Biologie 
(dierkunde/plantkunde)    6 6 2 

Natuurkunde      4 
Kamp/kunst      1 

Totaal aantal weken: 40 40 40 40 40 40 
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 Klas: 

Aantal uur (vak)lessen 
per week 1 2 3 4 5 6 

Taal 5 5 5 5 5 5 

Rekenen 5 5 5 5 5 5 
Kunstzinnige vakken 3,5 3,5 4 4 4 4 

Gymnastiek 1 1 2 2 2 2 

Bal-A-Vis-X 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Engels 0,75 0,75 0,75 1 1 1 
Topografie    1 1 1 

 

 
c. Verplichte jaarfeesten 

De jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Zij zijn grotendeels opgenomen in onze 
onderwijstijd. Dit betekent dat van alle kinderen verwacht wordt dat zij aanwezig zijn bij de jaarfeesten, ook 
als deze buiten schooltijd vallen. Sint Maarten en de uitvoering van het kerststpel zijn geen vrijblijvende 
festiviteiten, maar extra curriculaire onderwijsactiviteiten. Het Michaëlsfeest wordt buiten schooltijd op 
zaterdag gevierd zodat alle ouders het feest mee kunnen vieren. Het Sint Jansfeest wordt op een avond 
gevierd; de kinderen hebben de middag vrij en worden ’s avonds bij het feest verwacht. Bij de 
laatstgenoemde twee feesten organiseert de school het feest, maar zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor 
hun kinderen. 
 
d. Schoolbenodigdheden 

Voor de kleuterklassen:   Sloffen voor in de klas, laarzen voor buiten (met naam erin!) 
 Stoffen tasje met broodtrommel (verkrijgbaar via school) 
 

Voor klas 1 t/m 6:  Gymnastiekkleding; broekje en shirt 
   Broodtrommel, lekvrije drinkbeker 
   Sloffen voor in de klas 
   Michaëlschool: laarzen voor het Groene plein (met naam erin!) 
 
e. Omgangsregels  

Dagelijks nodigen wij de kinderen via ons onderwijs uit om zich te verbinden met de wereld waar zij 
onlosmakelijk mee verbonden zijn. Voor de kleuter is deze wereld nog klein en dichtbij. Naarmate de 
kinderen ouder worden, worden de grenzen van de eigen omgeving steeds meer verlegd en wordt de wereld 
groter. Daarmee groeit ook het bewustzijn en het verantwoordelijkheidsgevoel. Met ons 
Vrijeschoolonderwijs voeden we de kinderen op met respect voor mens en omgeving. Daarnaast besteden 
de leerkrachten regelmatig aandacht aan de manier waarop we met elkaar en onze spullen omgaan: 

 Wij zijn op school om van en met elkaar te leren. 

 Iedereen telt mee; we houden in spreken en doen rekening met elkaar. 

 We sluiten niemand buiten 

 Elk kind heeft recht op een veilige plek op school. Agressief gedrag tegenover kinderen, ouders en 
leerkrachten wordt niet getolereerd. 

 We respecteren eigen en andermans werk. 

 Samen zijn wij de school; samen houden wij onze school schoon en zijn we er zuinig op. 
 
f. (Plein)afspraken 



Pagina 8 van 19 

 

Ons uitgangspunt is dat er samen fijn gespeeld wordt. Degenen die dat nog moeten leren, worden daarbij 
geholpen middels positieve, gerichte spelopdrachten die door de kinderen zelf bedacht zijn. 
Daarnaast gelden de volgende regels: 

 We spreken elkaar vriendelijk aan. 

 Er wordt gevoetbald op de voetbalvelden. 

 Fietsen plaatsen we in de fietsenrekken. 

 Skeeleren of skateboarden mag met hoofd-, knie- en polsbescherming. 

 Snoepgoed, mobieltjes en ‘oortjes’ zijn voor buiten schooltijd. 

 We bewegen rustig in de gangen van de school. 

 Ballen worden vastgehouden in de school .  
 

g. Ondertekenen gespreksafspraken 

Afspraken die tijdens oudergesprekken worden gemaakt, worden op papier gezet en zowel door ouders als 
leerkrachten ondertekend. Voor school en ouders is het belangrijk dat afspraken transparant op papier staan, 
zodat beide partijen elkaar kunnen aanspreken op het nakomen ervan. Zo wordt met elkaar de zorg voor de 
kinderen naar een hoger niveau getild. 
  
h. Ziekmelding en verzuim 

Wij zijn als school wettelijk verplicht te weten waar de kinderen zich gedurende schooltijd bevinden. Geef 
verzuim -om wat voor reden dan ook- daarom altijd door. Dat kan ten alle tijde via de tool Social Schools, bij 
de schooladministratie tussen 8.00 en 8.25 uur, of telefonisch. Als u de voicemail krijgt, spreekt u dan een 
bericht in. Aan het begin van de lessen wordt nagegaan welke kinderen afwezig zijn. Als een kind zonder ons 
medeweten afwezig is, bellen we de ouders meteen om ons te verzekeren van de veiligheid van het kind. 
Dokters- of acuut tandartsbezoek geeft u zo mogelijk vooraf aan bij de schooladministratie. Ook voor 
geplande bezoeken aan een zorgverlener moet vooraf verlof worden aangevraagd. 
 
Kinderen kunnen om verschillende redenen te laat komen. Omdat het storend is voor de klas die al begonnen 
is, wachten de kinderen even buiten de klas tot het gezamenlijk ochtendbegin is afgerond. Kinderen die om 
ongegronde reden te laat zijn, blijven na schooltijd langer en hebben een gesprekje met de leerkracht of 
krijgen bij veelvuldig verzuim een taak van de leerkracht.  
 
Wanneer kinderen regelmatig te laat komen of te vaak ziek worden gemeld zal de leerkracht de ouders hier 
mondeling en zo nodig schriftelijk op aanspreken. Treedt er geen verbetering op, zal de directeur met de 
ouders in gesprek gaan. In het uiterste geval wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
h. Tandarts, dokter en ander bijzonder verlof 

(Vakantie)verlof voor leerplichtige kinderen buiten het vakantierooster is volgens de leerplichtwet niet 
toegestaan. In specifieke gevallen (bruiloften, werk van ouders, jubilea e.d.) kan de directeur bijzonder verlof 
verlenen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is te vinden op de 
schoolwebsite onder ‘ouders’ > ‘verlofaanvraag’ of is af te halen bij de administratie. Ouders krijgen 
schriftelijk antwoord. 
 
Verlof voorafgaand of aansluitend aan vakanties wordt door de overheid als luxeverzuim gezien. De school 
heeft zeer beperkte mogelijkheden om hier toestemming voor te verlenen. Er wordt streng op toegezien dat 
de vastgestelde vakanties worden aangehouden. 
 
Bezoek aan bijvoorbeeld huisarts, tandarts of orthodontist is onder schooltijd alleen toegestaan in acute 
gevallen. Voor niet acute gevallen, controles en dergelijke dient u afspraken te maken buiten schooltijd. 
Bezoeken aan specialisten in het ziekenhuis vallen hier niet onder. Hiervoor dient wel schriftelijk verlof 
aangevraagd te worden. 
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i. Verjaardagstraktaties 

Kinderen vieren graag hun verjaardag met de kinderen in de klas. Wilt u er bij de traktatie rekening mee 
houden dat wij als school en met ons veel ouders op een bewuste manier met voeding omgaan? Een 
eenvoudige traktatie, liefst zonder geur-, kleur- en/of smaakstoffen en zonder geraffineerde suiker, zullen de 
meeste kinderen mogen eten. De verjaardag is zo voor ieder kind in de klas een feest! 
 
j. Rookbeleid 

In de school en op het terrein rond de school is het verboden te roken. Wij zijn een rookvrije school. 
 
k. Mobiele telefoons 

De telefoons van de leerlingen zijn uit op het moment dat zij de school binnen komen. Voor de veiligheid en 
een zorgvuldige omgang met deze waardevolle spullen, worden telefoons in de klas bewaard bij de 
leerkracht. 
 
i. Calamiteiten 

Op de school zijn voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners en mensen met een EHBO-diploma. 
Simone Muurling (Michaëlschool) en Bert Haaksema (Ridder Jorisschool), onze facilitair medewerkers, zijn 
hoofd BHV-er. Met enige regelmaat wordt het alarm getest en wordt er een brandoefening gedaan met de 
kinderen. 
 
j. Duurzaamheid 

In ons onderwijs is bewustzijn en respect voor de wereld om ons heen een belangrijk uitgangspunt. Zorg 
dragen voor het milieu en je omgeving is een belangrijk goed. Als school willen we onze voetafdruk zo klein 
mogelijk houden en zo duurzaam mogelijk functioneren. Dit is te merken aan onze voorkeur voor biologisch 
voedsel, in het gebruik van onze materialen, onze keuze in energieleveranciers, tot in de keuze voor de 
Triodosbank, een groene bank die maatschappelijk verantwoord onderneemt.  
 
Onze uitgangspunten en ambities op het gebied van duurzaamheid staan beschreven in het 
Duurzaamheidsbeleid. Dit is te vinden op de website.  
 

 
8. Communicatie 

 
a. Weekbericht 

Leerkrachten en directeur houden ouders via het weekbericht op de hoogte van klas- en 
schoolontwikkelingen. Het weekbericht kondigt naast overkoepelende schoolzaken alle activiteiten en 
mededelingen voor de komende periode aan. De informatie is altijd gerelateerd aan school en veelal 
praktisch van aard. Kopij die voor donderdagmiddag 16.00 uur digitaal wordt aangeleverd bij 
weekbericht@vrijeschoolzwolle.nl, zal zo mogelijk de vrijdag erna in het weekbericht worden geplaatst. De 
eindredactie valt onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. 
 
Rubriek ‘Van ouders - voor ouders’ 
In deze rubriek bij het weekbericht kunnen ouders met elkaar communiceren over zaken, ervaringen en 
ideeën die direct met de school te maken hebben. Ouders mogen deze rubriek ook gebruiken om 
kinderspullen aan elkaar aan te bieden. Kopij kan gemaild worden naar: weekbericht@vrijeschoolzwolle.nl 
 
b. Ouderavonden 
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Tweemaal per jaar organiseert de school algemene ouderavonden voor alle ouders. Deze avonden zijn 
bedoeld ter informatie en uitwisseling betreffende onderwerpen die de school als geheel aangaan: de 
opening van het jaar waarin leerkrachten zich voorstellen, vooruitblikken op hun jaar, nieuwe -voorgenomen- 
ontwikkelingen worden geschetst en aan het eind van het schooljaar een terugblik en verslag van hetgeen 
ontwikkeld en bereikt is. 
 
Twee à drie keer per jaar is er een klassenouderavond met informatie over de specifieke klassen. De 
specifieke ontwikkel- en leerstof, de wijze van werken en wat er leeft wordt daar met de ouders gedeeld. Er 
kan ook samen creatief gewerkt worden om een jaarfeest voor te bereiden. 
 
c. Digitale communicatie in de school 

In het contact tussen de school en ouders is digitale communicatie niet meer weg te denken. Wij houden e-
mailcontact echter zo beperkt mogelijk. Wij gebruiken de mail uitsluitend voor informatieve en praktische 
doeleinden zoals het maken van een afspraak. Hetzelfde geldt voor persoonlijke berichten via Social Schools. 
Ervaring heeft geleerd dat inhoudelijke vragen niet via mailwisseling opgelost of beantwoord moeten 
worden. Daarbij kiezen wij voor de weg van het persoonlijk contact. 
 
Social Schools 
Voor communicatie over praktische zaken rondom de klas, zoals bijvoorbeeld een uitnodiging voor de 
ouderavond, informatie over een klassenuitje en informatie en hulpvragen rondom jaarfeesten, is Social 
Schools in gebruik genomen. Ook het inplannen van 10-minuten gesprekken verloopt via deze tool. Alle 
ouders krijgen een koppelcode voor hun kind en worden daarna toegevoegd aan de klas van het kind en 
eventueel andere groepen waarin ze actief zijn.  
 
In de klassengroepen kunnen alleen leerkrachten en klassenouders groepsberichten schrijven en 
evenementen delen. In de oudertaak-groepen kunnen alle leden berichten schrijven. 
 
In verband met de nieuwe privacy wetgeving (AVG) worden er geen klassenlijsten of contactgegevens meer 
gedeeld. Contact opnemen met andere ouders uit de klas van uw kind(eren) kan voortaan via Social Schools. 
Ouders kunnen in hun profiel hun contactgegevens invoeren en zelf instellen of deze voor andere ouders 
inzichtelijk zijn. Indien gedeeld, zijn deze alleen te zien voor ouders in de groepen waar u lid van bent, niet 
voor de hele schoolgemeenschap. Medewerkers hebben altijd toegang tot contactgegevens, om u indien 
nodig snel te kunnen bereiken. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een ouder een persoonlijk 
bericht te sturen. Op deze manier kunnen ouders altijd contact met elkaar opnemen, terwijl ieder zelf kan 
bepalen of/welke contactgegevens hij willen delen.  
 
E-mailadressen 
Van elke kind is een e-mailadres van (een van de) ouder(s)/verzorger(s) op school bekend voor digitaal 
nieuws en individueel contact. Het is ouders niet toegestaan in het verleden gedeelde e-mailadressen te 
gebruiken. 
 
Groepsapps 
De praktijk heeft geleerd dat in veel klassen door de ouders een groepsapp wordt ingericht om vlot met 
elkaar te communiceren. Het is een nadrukkelijk verzoek van de school om deze groepsapp alleen te 
gebruiken voor praktische schoolzaken. Om de sfeer rond de klas zuiver te houden is het noodzakelijk dat er 
niet inhoudelijk gecommuniceerd wordt vanwege het risico van snel ontaardende dynamiek via dit medium. 
 
d. Nuttige adressen 

Klantenservice Doomijn (BSO) 
www.doomijn.nl 
t 038 – 421 45 21 
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Peuterspeelzaal (en BSO) Doppejan  
t 06 – 14 32 45 52 
e psz.bachlaan8@doomijn.nl 
 
Ikkedoen (BSO) 
t 038-7510351  
e marco@ikkedoen.com 
 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (onderdeel van Onderwijsgeschillen) 
Postbus 85191  
3508 AD Utrecht  
t 030 – 280 95 90  
e info@onderwijsgeschillen.nl 
 
Vereniging van vrijescholen  
Diederichslaan 25  
3971 PA Driebergen.  
t 0343-536060,  
e vereniging@vrijescholen.nl  
website www.vrijescholen.nl 
 
De Vereniging van vrijescholen (Vereniging) is een vereniging van besturen van vrijescholen.  
Zij heeft drie taken: vertegenwoordiging én belangenbehartiging bij de overheid, presentatie naar buiten van 
het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners. Via de website kunt 
u zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de actualiteiten. 
 

 
9. Zorg op school 

 
Het klassikale onderwijs en aansluiting op de leeftijdsfase van het kind zijn kenmerkend voor het 
vrijeschoolonderwijs. Elk kind heeft meer dan één niveau. Een kind kan motorisch, sociaal en emotioneel 
zeer bij de tijd zijn, terwijl het op kennisniveau achter blijft. Ook het omgekeerde of variaties hierop komen 
regelmatig voor.  
 
Aan kennis en het cognitieve niveau wordt vaak veel waarde gehecht. Echter, het cognitieve niveau is niet 
de enige of belangrijkste indicator voor succes in het vervolgonderwijs of voor het verwerven van een 
waardevolle, maatschappelijke rol. Stabiliteit en sociaal-emotionele vermogens als doorzettingsvermogen, 
zijn daarvoor minstens zo belangrijk. Met de kerntaak, verwoord in ‘het kind aanspreken naar hoofd, hart en 
handen’, wil de vrijeschool het evenwicht tussen al deze factoren benadrukken. 
 
a. Groepsplannen 

De ontwikkeling van de kinderen, zowel in de kleuterklas als in klas 1 t/m 6, wordt gevolgd middels de 
halfjaarlijkse groepsplannen die de leerkrachten in meerdere niveaus maken. Deze plannen beschrijven het 
klassikale aanbod en tevens welke leerlingen extra ondersteuning of extra uitdaging krijgen. Deze 
groepsplannen zijn een leidraad voor de leerkrachten. Bij de kinderen die extra zorg behoeven is de intern 
begeleider betrokken. Tevens hanteren wij vanaf klas 1 de Cito-toetsen, zodat de leerkrachten goed in kaart 
kunnen brengen hoe de kinderen zich op cognitief gebied ontwikkelen.  
 
b. Zorgcoördinatie 

De interne begeleiders (IB’ers) bewaken de voortgang van de leerlingenzorg. Zij bespreken de ontwikkeling 
van de leerlingen en de leervorderingen met de klassenleerkrachten en coördineren de hulpvragen. Ook 
wordt de intern begeleider ingeschakeld bij het toetsen van leerlingen op leerrijpheid of hiaten in de lesstof 

mailto:psz.bachlaan8@doomijn.nl
mailto:marco@ikkedoen.com
mailto:vereniging@vrijescholen.nl
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én zo nodig bij het onderzoeken van nieuw aangemelde leerlingen. In de gesprekken over passende zorg voor 
kinderen is de intern begeleider een belangrijke gesprekspartner.  
 
c. Verslaglegging en bespreking voortgang 

Gedurende het schooljaar zijn er meerdere momenten waarop de voortgang van uw kind(eren) besproken 
wordt. We bespreken één maal per jaar het getuigschrift (15 minuten) of we voeren een 
schoolrijpheidsgesprek over de oudste kleuters (20 minuten). Ook zijn er op verschillende momenten 
gedurende het schooljaar 10-minutengesprekken. Uiteraard is het daarnaast altijd mogelijk een afspraak te 
maken met de groepsleerkracht van uw kind. 
 
De gespreksfrequentie tussen leerkracht, intern begeleider en ouders van een kind dat extra begeleiding 
(zorg) nodig heeft is intensiever.  
 
Getuigschrift 
Aan het eind van elk schooljaar worden in de klassen 1 t/m 6 de getuigschriften uitgereikt. Dit is een door de 
leerkracht persoonlijk uitgewerkte beschrijving van het kind. Het bestaat uit twee delen; het deel bestemd 
voor de ouders beschrijft de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, zijn interesses, concentratie en 
werktempo, werkverzorging en zelfstandigheid.  Daarnaast worden de vorderingen in het periodeonderwijs 
en de vaklessen beschreven. Het kind krijgt een apart deel; hierin geeft de leerkracht ieder kind een beeld 
mee als ontwikkelingsmotief voor het volgende jaar. 
 
d. Meer zorg in de school 

Ondersteunende zorg binnen de school 
Soms hebben kinderen extra zorg nodig en dat kan op verschillende ontwikkelingsaspecten zijn: zowel 
cognitief als motorisch, sociaal en emotioneel. Aan de cognitieve vaardigheden kan individueel of in groepjes 
gewerkt worden, ondersteund door een gespecialiseerde of ondersteunende leerkracht. Zorg kan ook 
ondersteund worden door specialisten van buiten de school. 
 
Meanderklas 
In de Meanderklas wordt gewerkt aan het versterken van de executieve functies: er worden vaardigheden 
geoefend. Handelend en al werkend ontwikkelen de kinderen “gereedschap” om het leren met meer inzicht 
en zelfvertrouwen aan te kunnen gaan.  
 
De Meanderklas wordt ingezet binnen de klassen 1 t/m 6. De leerkracht en intern begeleider kiezen in 
samenspraak de klas-specifieke functie die ingezet wordt. Als tijdens dit traject blijkt dat bij een kind de 
aangeboden functie onvoldoende ontwikkeld is, wordt de ‘leerlinglijst executieve functies’ ingevuld door 
leerkracht en ouders en wordt er een plan gemaakt. Op basis van dit plan wordt er besloten of het kind de 
doelen in de klas kan verwezenlijken of dat het daarvoor vijf lessen onder begeleiding van een intern 
begeleider deel zal nemen aan de Meanderklas. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
De school werkt samen met de Sociale Wijk Teams. De school beschikt per week over een aantal uren 
Schoolmaatschappelijk werk; deze kunnen ingezet worden voor hulp of als gesprekspartner voor ouders 
en/of kind. 
 
e. Passend onderwijs 

Met het ingaan van de Wet Passend Onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elke leerling een goede 
onderwijsplek te bieden. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. 
Wanneer een kind speciale zorg nodig heeft, die niet op school of binnen het wijkaanbod verzorgd kan 
worden, kan worden toegewerkt naar speciaal onderwijs. Dit gebeurt onder leiding van de directie van de 
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school via een toelaatbaarheidscommissie. Er kan worden samengewerkt met de aan school verbonden 
orthopedagoog, begeleiders van De Stroming en eventueel andere zorgprofessionals. 
 
De Stroming 
De school is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Stroming (SWV). Het SWV biedt hulp bij 
ondersteuning van leerlingen of een klas met een zorgvraag, maar ook handelingsmogelijkheden voor 
leerkrachten en ouders. De school maakt gebruikt van deze diensten als er een school gerelateerde zorgvraag 
is en deze na inzet van school niet verbeterd is. In samenspraak met ouders, leerkracht en intern begeleider 
wordt deze hulp ingezet. De school heeft hierbij de regie. 
 
f. School-/leerrijpheid 

Binnen ons onderwijs heeft de kleuter een eigen specifieke plek. Of een kleuter schoolrijp is wordt uitgebreid 
bekeken in het jaar waarin het kind zes wordt. Er wordt gekeken naar de motorische, sociaal-emotionele, 
cognitieve en fysieke ontwikkeling. Een extra kleuterjaar wordt ingezet wanneer een kind nog niet aan het 
leerproces in klas 1 toe is.  
 
In het leerrijpheidsprotocol staat het schoolbeleid uitgebreid beschreven, dit is te vinden in ons zorgplan. 
 
g. Dyslexie en dyscalculie 

De school hanteert het dyslexieprotocol van het kenniscentrum Dyslexie. Dit kunt u op onze website vinden 
in het zorgplan van Vrije School Zwolle.  
 
Op het gebied van dyscalculie, hanteert de school het ERWD-protocol, eveneens te vinden in het zorgplan 
van Vrije School Zwolle. Daarnaast heeft school de mogelijkheid om onderzoek te doen met de volgende 
testen: Utrechtse Getalbegriptoets en ZAREKI-R-NL. 
  
h. Onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen  

Een keer per jaar wordt de Sidi-vragenlijst voor kleuters t/m klas 6 ingevuld. Zo wordt in kaart gebracht of er 
kinderen zijn die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Deze kinderen krijgen uitdagender opdrachten in de 
vorm van aangepast ontwikkelingsmateriaal. Wij spreken de kinderen vanuit de vrijeschoolpedagogiek als 
totaal mens aan en waken voor een te eenzijdig aanbod; er wordt gekozen voor verdieping, verrijking en 
compacten. In alle klassen is er op verschillende gebieden extra leerstofaanbod beschikbaar.  
 
De school heeft een opgeleide hoogbegaafdheidscoördinator, Imi Williams. Zij bekijkt vanuit een brede blik 
wat ieder kind specifiek te ontwikkelen heeft. Daarnaast maken wij gebruik van de expertise van het 
Kenniscentrum Hoogbegaafdheid, onderdeel van dienstencentrum de Stroming. 
 
i. Aannamebeleid kleuters 

Voorafgaand aan plaatsing zijn ouders met hun kind welkom op een informatiebijeenkomst waarin zij worden 
geïnformeerd over het vrijeschoolonderwijs. Vervolgens worden ze uitgenodigd voor een open speelmiddag 
(voor data: zie website van de school). Voor nieuwe ouders is aanwezigheid bij een open speelmiddag een 
vast onderdeel van de aannameprocedure om op onze school te worden aangenomen. Dit geldt ook voor 
kinderen die op de peutergroep (Doppejan) zitten. Na inschrijving wordt er een afspraak gemaakt voor 
nadere kennismaking met de betreffende leerkracht. 
 
j. Zij-instroom kleuters t/m klas 6 

Kinderen die tussentijds bij ons op school komen worden zij- instromers genoemd. Als er plek is in de 
desbetreffende klas wordt een persoonlijk informatiegesprek ingepland. Na contact met de huidige school 
van uw kind, beslist de intern begeleider of uw kind een week op proef kan komen. De proefweek is een 
verplicht onderdeel van aanname. Na deze proefweek vindt er een evaluatiegesprek tussen intern 
begeleider/leerkracht en ouders plaats en wordt er wel of niet tot aanname overgegaan. 
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k. Overgaan en doubleren 

Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht onderwijs dat aansluit bij de leeftijdsfasen van de kinderen. Omdat we 
naar de totale ontwikkeling van de kinderen kijken, gebeurt het zelden dat we een kind een klas over laten 
doen. In enkele gevallen behoort het over doen van een klas tot de mogelijkheden. De school heeft hierin de 
regie en neemt het uiteindelijke besluit op grond van heldere argumenten. 
 
Op het moment dat de school handelingsverlegen dreigt te worden, wordt externe hulp ingeschakeld. Ook 
kan er worden gezocht naar een plek waar het kind meer recht gedaan kan worden. Hiervoor wordt de 
expertise vanuit het samenwerkingsverband ‘De Stroming’ ingezet. 
 
Voor een uitgebreid beeld van de zorg die wij leveren verwijzen wij naar ons Zorgplan; dit is te vinden op de 
website en in te zien via de administratie. 
 
l. NT2 

Wanneer een kind net in Nederland is gekomen, komt hij/zij in aanmerking voor de Schakelklas. Dit is een 
klas (gesubsidieerd door de gemeente) waar NT2-kinderen gedurende een half jaar aan deel kunnen nemen. 
 
Voor kleuters is NT2-onderwijs geïntegreerd in het totale lesaanbod. Kinderen die NT2-begeleiding nodig 
hebben, worden in een groepje gedurende meerdere periodes door de klassenassistent begeleid. Als 
screening wordt er voor kinderen van 4 t/m 6 jaar de "Vragenlijst signaleren van taal en/of spraakproblemen" 
gehanteerd. 
 
m. Spraak- en taalontwikkeling 

Kinderen met een achterstand in de spraak- of taalontwikkeling hebben extra begeleiding nodig. Wanneer 
geconstateerd wordt dat dit bij uw kind het geval is, wordt er een oudergesprek gepland. Op school wordt 
een expert ingeschakeld om de ernst van de achterstand in kaart te brengen. Is er een achterstand 
geconstateerd waarbij een vorm van begeleiding nodig is die niet door de school zelf geboden kan worden, 
dan wordt de intern begeleider ingeschakeld en wordt er samen met u gekeken naar vervolgstappen. 
 

 
10. Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs 

 

Schooladvies 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

vmbo BB t/m TL    20% 11% 

vmbo TL 38% 18% 35% 17%  

vmbo TL/HAVO    17% 18% 

HAVO 35% 30% 27%  43% 

HAVO/VWO    23% 14% 

VWO 26% 52% 38% 23% 14% 

 
Advies vervolgonderwijs van de 6e-klassers, per jaar weergegeven. 
 

* Opmerking uitstroom laatste twee jaar: 
2016-2017: Meerdere kinderen in klas 6 met een eigen leerlijn: kinderen die de einddoelen van de 
basisschool niet kunnen behalen. Dit heeft de gemiddelde eindtoetsresutaten en uitstroomgegevens 
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beïnvloed. 
2017-2018: Hoge uitstroom HAVO. 

 

 
11. Vervanging bij ziekte, absentie van leerkrachten 

 
Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind voor een kortere of langere periode ziek of om een andere 
reden afwezig is. In alle gevallen wordt er naar vervanging gezocht. Vaste vervanging wordt waar mogelijk 
opgevangen door Wencke Baïs Merjenberg, de leerkracht van de zesde klas.  
 
Zodra een leerkracht een langere periode ziek is, streeft de schoolleiding ernaar de continuïteit te bewaken 
en het aantal vervangers per klas zo klein mogelijk te houden. Als vervanging niet lukt, komt het voor dat de 
leerlingen verdeeld worden over de andere klassen. Hiervoor is er per klas een vaste verdeellijst, zodat de 
kinderen steeds in dezelfde klas komen. Ouders worden van tevoren op de hoogte gesteld als de kinderen 
door omstandigheden thuisgehouden moeten worden. Natuurlijk wordt dit tot een minimum beperkt 
 
 

12. Luizenprotocol 
 
Na elke vakantie worden de kinderen door ouders van de klas gecontroleerd op de aanwezigheid van 
hoofdluis. Mocht uw kind luizen of neten hebben, dan wordt u hierover geïnformeerd. Er dient meteen 
behandeld te worden. Uw kind mag pas weer op school komen na behandeling van het haar.  
 
Constateert u zelf luizen bij uw kind, breng de school hier dan z.s.m. van op de hoogte. De andere ouders van 
de klas worden dan geïnformeerd, opdat de haren van alle kinderen extra in het oog gehouden worden. 
 
Het luizenprotocol zoals het gehanteerd wordt, is te vinden op de website. De luizencoördinator is te 
bereiken via luizencoordinatormichaelschool@vrijeschoolzwolle.nl. 
 
De apotheek en de GGD hebben een folder over hoofdluis. Ook op verschillende websites staat veel 
informatie: www.huidinfo.nl, www.luistelijf.nl, www.apotheek.nl, www.ggd.nl. 
 
 

13. Klachten 
 
Onvrede, vragen of klachten dienen in eerste instantie te worden besproken met de directe betrokkene. 
Maak hiervoor tijdig een aparte afspraak op een geschikt moment, zonder aanwezigheid van de kinderen. 
Mocht dit gesprek onvoldoende oplossen, dan zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de klacht: 
 

 Klacht van onderwijskundige- of pedagogische aard: deze horen bij de klassenleraar. Is bespreking niet 
mogelijk of onvoldoende gebleken, kunt u samen een gesprek aanvragen met de schoolleider. Mocht 
dat gesprek niet tot een bevredigende oplossing leiden, kan de klacht voorgelegd worden aan de 
voorzitter van het bestuur. Deze doet zo nodig een beroep op (externe) deskundigen. In geval van 
onvoldoende behandeling van de klacht binnen de school, kunt u zich wenden tot de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de organisatie Onderwijsverschillen. 
 

 Klachten van organisatorische aard: deze horen bij de schoolleider/ locatieleider. 
 

 Klachten van vertrouwelijke aard, over schoolveiligheid of intimidatie kunt u delen met de 
vertrouwenspersoon, Roosmarijn Rutgers, of met de veiligheidscoördinator, Corstiaan de Vries. Zij 
zullen u begeleiden in de klachtroute.  De kinderen kunnen bij de directeur of de veiligheidscoördinator 

http://www.ggd.nl/
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terecht. Dit is voor de kinderen een laagdrempelige route. De kinderen worden hierop regelmatig attent 
gemaakt. 
 

 De weg om een incident te melden gaat in eerste instantie via de leerkracht. Bij ernstige incidenten, als 
er bijvoorbeeld sprake is van fysiek letsel of -geweld, grove pesterijen of intimidatie, kan samen het 
formulier voor centrale incidentenregistratie worden ingevuld. De directeur en de 
veiligheidscoördinator, Corstiaan de Vries, worden altijd betrokken. In gezamenlijk overleg worden 
vervolgstappen afgesproken. 

 

 

14. Sociale veiligheid 
 
Om een veilig schoolklimaat te garanderen zijn er in de school vaste regels en gewoontes. Leerkrachten en 
ouders onderschrijven die. Onze werkwijze is vastgelegd in een ’levend’ anti-pestprotocol. 
 
De school heeft een opgeleide antipestcoördinator (veiligheidscoördinator) die de werkgroep sociale 
veiligheid leidt. Twee keer per jaar wordt door de klassenleerkrachten het sociaal emotioneel volgsysteem 
‘Zien!’ ingevuld en de sociale veiligheid in kaart gebracht. De uitkomsten worden besproken in de 
teamvergadering en vertaald naar een gezamenlijke koers met actuele speerpunten per klas. 
 
 

15. Reiskostenvergoeding  
 
Voor de gemeente Zwolle geldt een vergoedingsregeling op basis van de afstand tussen huis en school 
(minimaal 6 km). De formulieren voor deze vergoeding kunt u downloaden via de website www.zwolle.nl. 
Ook overige gemeenten hebben een regeling voor reiskostenvergoeding. De aanvraag hiervoor kan 
ingediend worden bij het gemeentehuis van uw eigen woonplaats. 
 
 

16. Vrijwillige ouderbijdrage 
 
a. Ouderbijdrage 

Het onderwijs in Nederland, en dus ook van onze school, is volledig gesubsidieerd. Uit de bijdrage van de 
overheid kunnen wij het grootste deel van onze reguliere kosten dekken. Toch vragen wij u om een 
ouderbijdrage. Daarmee wordt het ons mogelijk gemaakt om het onderwijs volgens de 
vrijeschoolpedagogiek aan te kunnen bieden. We bieden een extra aanbod aan vaklessen en kunstzinnige 
vakken. Daarnaast investeren we meer in materiële zaken zoals de meerkosten van het houten meubilair en 
de inrichting van de kleuterklassen met mooi speelgoed, specifieke leermiddelen als periodeschriften, 
materiaal voor het kunstzinnig onderwijs, toneelinrichting en de kosten van excursies. En natuurlijk 
investeren wij in het vieren van de jaarfeesten, een belangrijk onderdeel van de schoolcultuur. Al deze 
vrijeschool-specifieke kosten zijn niet gedekt door de subsidies die de overheid verstrekt. Daarom zijn wij om 
ons onderwijs zo in te richten afhankelijk van de financiële bijdrage van ouders. 
 
Wij gaan ervan uit dat ouders en verzorgers bewust voor onze onderwijsvorm kiezen. Ieder schooljaar wordt 
bij aanvang gevraagd om via WISCollect aan te geven hoe hoog de vrijwillige bijdrage voor dat schooljaar zal 
zijn. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis en hangt af van wat ouders willen en kunnen bijdragen. Er is 
jaarlijks een indicatietabel waar u zich naar kunt richten. Mocht de ouderbijdrage problemen geven, dan kunt 
u zich richten tot de directeur. Aan het einde van het schooljaar wordt verantwoording afgelegd over de 
besteding van de ouderbijdragen. De MR stemt jaarlijks in met de bestemming van de ouderbijdragen. 
 
Hoogte van de ouderbijdrage 
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De ouderbijdrage is nadrukkelijk een vrijwillige ouderbijdrage, dit mag geen belemmering vormen bij de 
keuze voor onze school. Het niet betalen van oudergelden zal niet tot uitsluitsel leiden van activiteiten of 
excursies. In overleg met de MR zijn adviesbedragen opgesteld, ter ondersteuning van ieders afweging óf en 
hoe veel bij te dragen.  
 
Betalingen 
Elk jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar, ontvangt u een digitale uitnodiging voor het betalen van 
een vrijwillige ouderbijdrage. Daarbij heeft u de keuze uit betalen via iDeal of overboeking. De hoogte en 
aantal termijnen van betaling kunt u zelf instellen. Om een indicatie te hebben van de te verwachten 
ouderbijdragen, horen we het ook graag als u ervoor kiest geen vrijwillige ouderbijdrage te betalen; dit kunt 
u via dezelfde weg aangeven. 
U dient zelf, via iDeal of overboeking, zorg te dragen voor de betaling van het toegezegde bedrag. 
Handmatige betaling kunnen overgemaakt worden naar onze rekening NL56 TRIO 0390 3408 04 ten name 
van de Stichting Vrije School Zwolle, p.a. Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle, o.v.v. naam + achternaam kind(eren). 
 
 
b. Schoonmaak en (tuin)onderhoud  

Op onze school wordt ouders gevraagd, naast de financiële bijdrage, ook mee te helpen met het 
schoonmaken van het gebouw, het technisch onderhoud en het tuinonderhoud. Het gezamenlijk zorg dragen 
voor het gebouw en de leefomgeving waarin de kinderen zoveel tijd doorbrengen geeft een sterke impuls 
aan het gemeenschapsgevoel. Daarnaast levert het een grote financiële besparing (ongeveer € 20.000, -) op. 
 
Ouders kunnen kiezen voor de schoonmaak, tuinonderhoud of technisch onderhoud. Ieder jaar wordt 
opnieuw gekeken naar het aantal ouders dat nodig is voor het goed functioneren van deze groepen. Het 
schoonmaken vraagt gemiddeld 1,5 uur per zes weken. Voor werk in de tuingroep wordt een dagdeel per 
week in het tuinseizoen gevraagd. De onderhoudsgroep klust één ochtend per maand, het gehele jaar door. 
Aan het eind van ieder schooljaar inventariseert de coördinator de eerste en tweede keus voor het nieuwe 
schooljaar. Ouders kunnen dan aangeven of zij dezelfde taak willen blijven uitoefenen of liever overstappen 
naar een andere groep. De ouderhulp wordt gecoördineerd door de facilitair medewerker. 
 
 

17. Voor- en na onze school  
 
a. Peutergroep Doppejan 

In samenwerking met Doomijn verzorgt onze school een peutergroep gebaseerd op de vrijeschoolpedagogie. 
Op maandag, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtenden is peutergroep Doppejan geopend op de 
Michaëlschool. In deze huiselijke, veilige omgeving worden de kinderen uitgenodigd tot fantasievol spel en 
nabootsing. De peutergroep wordt liefdevol, muzikaal en kunstzinnig vormgegeven door vier peuterjuffen 
vanuit Doomijn. Regelmatig is er overleg en studie met de kleuterjuffen van Vrije School Zwolle. Zo worden 
de peutertjes als vanzelf voorbereid op de kleuterschool. Waar mogelijk worden feesten gezamenlijk gevierd. 
 
U kunt uw kind aanmelden voor de peutergroep via de klantenservice van Doomijn: www.doomijn.nl of 038-
4214521. 
 
b. Buitenschoolse opvang 

U kunt uw kind aanmelden voor de BSO via de klantenservice van Doomijn: www.doomijn.nl of 038-4214521. 
 
c. Bovenbouw (voortgezet onderwijs) 

Als de carrière op de basisschool is afgesloten kiezen de kinderen voor het voortgezet onderwijs dat bij hen 
past. Ook in Zwolle is er sinds 2013 een Vrije School voor vmbo, havo en atheneum, het Michaël College. 
Deze is onderdeel van de Van der Capelle Scholengemeenschap. 
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Wij zijn blij dat we onze kinderen een doorlopende leerlijn Vrijeschoolonderwijs aan kunnen bieden en 
onderhouden een nauw contact met het Michaël College. Aanmelding en contact kan via 038 – 888 9092 of 
info@michaelcollegezwolle.nl. 
 
d. Passend onderwijs 

Om in Zwolle en omgeving het passend onderwijs voor ieder kind te kunnen garanderen en expertise verder 
te ontwikkelen, wordt er samengewerkt met 30 andere basisscholen voor openbaar en algemeen bijzonder 
onderwijs en een speciale school voor basisonderwijs. Dat gebeurt in een deelverband van het regionale 
samenwerkingsverband voor passend onderwijs, het deelverband 23-05. Daarbij zijn wij aangesloten bij 
dienstencentrum ‘De Stroming’ voor ondersteunende diensten. De mogelijkheden en grenzen op het gebied 
van zorg van onze school staan beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Dit is te vinden op de website 
en inzichtelijk via de administratie. 
 
 

18. Ambities schooljaar 2018-2019  
- zie voor gedetailleerde aanvullingen schoolplan ’15 -’19- 
 
Op het gebied van de schoolorganisatie is het streven om de (sociocratische) organisatiestructuur zodanig 
te verstevigen en te borgen dat alle medewerkers zich in gezamenlijkheid gelijkwaardig verantwoordelijk 
voelen voor de ontwikkeling van de school als levende organisatie. 

 Volgen kwaliteitskaders inspectie door middel van nadere invulling OGSM door bestuur 

 Afstemming OGSM op Kringplannen 

 Implementatie van ‘Beter Besluit’- sociocratische organisatievorm: 

 Jaarkringen met mandaat 

 Werkkringen met mandaat 

 Werven adjunct-directeur 

 Voorbereiden en opstellen nieuw vierjarenschoolplan 
 

Op het gebied van het didactisch handelen is de ambitie om deze belangrijke lerarencompetentie zodanig 
te vergroten dat we ons in de komende jaren ontwikkelen tot excellent op dit gebied. Komend jaar 
vormgegeven door: 

 Inzet didactisch coach 

 Inzet beeld coaching 

 Vergroten didactisch handelen door collegiale consultatie 

 Expliciete doelstellingen m.b.t. het didactisch handelen per jaarkring 

 Scholing 

 Actief gebruik van het bekwaamheidskompas 
 
 
Op het gebied van de zorg is de ambitie om de focus te verleggen naar het bieden van individuele zorg ten 
gunste van een hele klas. Zorgtrajecten worden zoveel mogelijk binnen de klas aangeboden zodat 
meerdere kinderen er profijt van hebben. 

 Meanderklas activiteiten gericht op het versterken van de executieve functies in alle klassen 

 Versterken van de leerkrachtcompetenties 

 Scholing in het (vroegtijdig) signaleren van (taal- en gedrags)problemen 

 Samenwerking met Doppejan; vormgeven doorlopende leerlijn van peuter naar kleuter 
 
Op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen is de ambitie dat we de vele ingezette vernieuwingen, 
zoals in het -bijna afgelopen- 4 jarenplan beschreven, borgen en waar nodig beschrijven in beleid: 

 Beschrijven beleid Bewegende klas 

 Beschrijven beleid coöperatief leren (CLVS) 

 Beschrijven beleid Ball-A-Vis-X 
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 Scholing nieuwe leerkrachten in CLVS 

 Begeleiding nieuwe leerkrachten in bovenstaande werkvormen 
 

Daarnaast zijn nieuwe onderwijskundige ambities geformuleerd in de diverse werkkringen: 

 Taalkring: 
Het ‘Denk’- uitbreiden en verweven met nieuw beleid begrijpend lezen. 
Vernieuwen van de verschillende taaldomeinen. 

 Natuur & Techniekkring: 
Ons natuur-en techniekonderwijs uitbreiden en klasoverstijgend inzetten 

 Overgang kleuters-eerste klas kring: 
Onze doorlopende leerlijn explicieter vormgeven zodat de overgang van kleuter- naar lagere school 
vloeiender verloopt. 

 Pedagogisch-didactische kring: 
Individueler worden in de verwerking en weerslag van ons specifieke vrijeschoolaanbod. Het werken 
met portfolio’s wordt komend jaar onderzocht. 

 Sociale veiligheidskring: 
De regenboogtraining schoolbreed jaarlijks actief preventief inzetten door collega’s te trainen en te 
coachen. 

 
Onze veranderende leerling populatie vraagt om het ontwikkelen van multicultureel vrijeschoolonderwijs. 
Dit wordt gezien als een belangrijke ambitie voor het komende jaar. 
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