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Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt
voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor
jonge kinderen. Op het Rudolf Steiner ervaren
wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat
ze het graag willen. Bovendien wordt er op
een vrijeschool net zo hard gewerkt als op
andere scholen. Alleen krijg je bij onze
school net dat beetje meer mee. Met name

Op onze
school
krijg je zin
in leren.

creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele verdere leven
ontzettend veel plezier hebt. De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat
er is. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om je goed te oriënteren. De
school moet namelijk bij je kind passen en niet andersom.
Onze school
De Rudolf Steinerschool heeft een peuterklas en een basisschool met de
kleuterklassen en aansluitend de klassen 1 tot en met 6. Na onze school
bestaat de mogelijkheid de vrijeschoolopleiding te vervolgen op de
Adriaan Roland Holstschool in Bergen voor het behalen van het vwo-,
havo- of mavo-diploma. Een deel van onze leerlingen stroomt door naar
het reguliere voortgezet onderwijs.
Peuterspeelgroep Tummetot
Aan onze school is een peuterklasje verbonden, onder beheer van de
Vlinderboom. Op het eigen terrein staat daarvoor een knus gebouwtje,
waarin peuters een veilige en fantasievolle omgeving geboden wordt. Hier
werkt een gediplomeerde peuterjuf, geholpen door een assistente, met
maximaal dertien peuters, zodat rust en aandacht geboden kunnen
worden. Er zijn twee peutergroepjes, waar peuters twee ochtenden
samenkomen én een groep op de woensdagochtend.
De kleuterklas
In de kleuterklas is veel aandacht voor de motorische ontwikkeling van het
kind. Terugkerende activiteiten zijn onder meer hutten bouwen, in de
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poppen- of blokkenhoek spelen, brood bakken en appelmoes maken. Ook

Vrijeschoolbeginselen

zijn er veel kunstzinnige en muzikale aktiviteiten. Regelmaat, ritme en

Op het Rudolf Steiner besteden we veel

structuur zijn belangrijk. De dag begint veelal met versjes, bewegingsspelen

aandacht aan vaardigheden die voor

en kringspelen. De kinderen krijgen zo te maken met fantasie, gebaar en

een kind blijvend van belang zijn. Ons

concentratie. Na het vrije spel en het buitenspelen beëindigt de juf de

onderwijs stimuleert leerlingen om zich

ochtend met een verhaal. De kleuterklas straalt warmte en intimiteit uit. De

intellectueel, sociaal, creatief, muzikaal

aankleding en het speelgoed, dat gemaakt is van natuurlijke materialen,

en ambachtelijk te ontwikkelen. Daardoor leren de kinderen zichzelf

spelen hierbij een belangrijke rol. Het dagelijks terugkerend ritme zorgt bij

kennen, staan ze steviger in hun schoenen en kunnen ze hun eigen

de kinderen voor een gevoel van rust en veiligheid.

talenten volop ontwikkelen. We begeleiden de kinderen niet alleen in hun

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie

kennisontwikkeling, maar ook in hun gehele ontplooiing tot een zelfstandig
De kleutertijd duurt ongeveer twee jaar. De kinderen

individu. Met onderwijs voor hoofd, hart en handen, geven wij het onder-

mogen echt kind zijn en er is nog geen sprake van

wijs voor de 21ste eeuw.

schools leren. De kleuter blijft die twee jaar in dezelfde
klas met zijn eigen juf.

Jaarfeesten
Naast het dagritme is ook het jaarritme belangrijk. Ieder seizoen heeft zijn

Klassen 1-6

eigen feest. In de herfst het Michaëlsfeest, in de winter Kerstmis, in de lente

Na een gedegen leerrijpheidsonderzoek gaan de

Pasen, en in de zomer het Sint Jansfeest. Deze hoogtepunten vieren we in

kleuters naar de 1ste klas. Kenmerkend is dat iedere

de hele school.

klas een vaste leerkracht heeft. Deze gaat vaak meerdere
jaren met de klas mee om de kinderen goed in hun

De klassen in vogelvlucht

ontwikkeling te kunnen volgen en te begeleiden. In de

Elke schooldag begint met een halfuur oefentijd in taal, lezen of rekenen.

onderbouw leren de kinderen uiteraard schrijven, rekenen, aardrijkskunde,

In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren van de

biologie en geschiedenis. Spelenderwijs maken ze al vanaf de 1ste klas

dag besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en

kennis met de vreemde talen Engels en Duits. De kennisvakken vinden

heemkunde. Daarna komen er andere vakken bij, zoals aardrijkskunde,

ondersteuning in motorische, kunstzinnige en ambachtelijke activiteiten.

dierkunde, geschiedenis en natuurkunde. Naast Nederlands leren de

Schilderen, muziek, toneel, euritmie (bewegen op klanken van taal en

kinderen basiskennis van één of meer vreemde talen. Later op de dag is er

muziek) en handvaardigheid stimuleren de creativiteit en dragen bij tot een

aandacht voor creatieve en beweeglijke vakken zoals schilderen, muziek,

brede persoonlijke ontwikkeling. Ieder schooljaar heeft een eigen thema

vormtekenen, toneel, euritmie, gym en handwerken.

dat centraal staat in de vertel- en leerstof: in de 1ste klas zijn dat sprookjes,
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in de 2de klas fabels en legendes, in de 3de klas het Oude Testament, in

De leerlingen

de 4de klas de Germaanse mythologie, in de 5de klas de geschiedenis

De sociaal-emotionele vorming van de kinderen krijgt veel aandacht om

van oude culturen en in de 6de klas de Romeinen en de Middeleeuwen.

zo een veilig klimaat te creëren. Binnen dit klimaat leren kinderen elkaar
respecteren. De leerkrachten volgen de leerlingen nauwkeurig in hun
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ontwikkelingsproces. Eventuele problemen worden vroegtijdig onderkend
en aangepakt. Aan onze school zijn een remedial teacher en hulpleerkrachten verbonden die zorgkinderen extra begeleiding bieden.
Een bijzondere school
Ons mooie schoolgebouw is in organische stijl gebouwd: de natuurlijke
vormen en materialen geven het een warme uitstraling waar het voor
kinderen prettig toeven is. Onze school heeft een open blik naar actuele
ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs. Om die reden maken de
hoogste klassen gebruik van computers (ICT). Hierbij ligt het accent op het
gebruik van de computer als gereedschap voor informeren, communiceren
en tekstverwerken. Aan de school is een buitenschoolse opvang verbonden,

Taal is ook
teksten leren
voor toneel

die werkt vanuit de achtergronden van de school. Deze wordt verzorgd
door de Vlinderboom. Hiervoor is een klaslokaal geheel aangepast en
omgevormd tot een gezellig onderkomen voor de kinderen.
Ouders
De betrokkenheid van de ouders bij onze school is groot. Iedere ouder
doet dit op eigen wijze, bijvoorbeeld door te helpen bij de viering van de
jaarfeesten, als klassenouder of als lid van de medezeggenschapsraad,
tuingroep of marktcommissie. Ook helpen ouders tijdens de handwerklessen en met leesgroepjes. Er is een ouderbibliotheek met tijdschriften en
boeken. Ook kunnen ouders deelnemen aan de kerstspelen, oudereuritmie en het ouderkoor. Het bijwonen van de ouderavonden vergroot de
betrokkenheid bij het groepsproces van de klas.
Meer informatie
Uiteraard willen we je alles vertellen over onze school. Onze directeur Hans
Haverkamp maakt graag een afspraak met je voor een persoonlijk gesprek
en eventueel een rondleiding. Neem daarvoor contact op met onze admini
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stratie (072) 561 86 02 of mail naar hanshaverkamp@rsteinerschool.nl.
Op onze website, www.rsteinerschool.nl, vind je meer informatie over onze
open dagen, de schoolgids en de leerlingenpresentaties en nog veel meer.
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