In deze folder
lees je alles
wat je weten
wil over ons.
Daar krijg je zin in leren.

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt
voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor
kinderen. Op De Meiboom ervaren wij dat
elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze
het graag willen. Bovendien krijg je hier veel
extra’s mee. Met name creatieve en sociale
vaardigheden waarvan je je hele verdere
leven ontzettend veel plezier hebt. De juiste

Op onze
school
krijg je zin
in leren.

school kiezen is voor ouders een belangrijke en moeilijke beslissing. Neem
daarom de tijd om je goed te oriënteren. Zorg er in ieder geval voor dat de
school bij je kind past en niet andersom.
Onze school
De Meiboom is een kleine, knusse school in een rustige wijk van Hoofddorp.
We hebben vier klassen met gemiddeld achttien leerlingen. Daardoor is
er op De Meiboom ruim voldoende aandacht voor ieder kind. Het aan
tal leerlingen op De Meiboom groeit gestaag. Een opknapbeurt van het
gebouw in 2013 heeft de school het jonge, frisse uiterlijk gegeven dat de
school verdient. De Meiboom is een vrijeschool. Kenmerkend voor de
vrijeschool is dat er meer aandacht is voor de creatieve en sociale ontwik
keling van de kinderen, naast de gebruikelijke aandacht voor de cognitieve
ontwikkeling. De vrijeschool laat de leerling op zoektocht gaan en spreekt
de eigen wil van de leerling aan. Leerlingen worden aangesproken op
vaardigheden met hoofd, hart en handen zodat ze zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Van peuter tot puber
De Meiboom is meer dan een basisschool. Op De Meiboom kun je als
kleuter binnenstappen en als (pre)puber de school weer verlaten. De aller
kleinsten kunnen terecht bij kinderopvang Babbels. Van daaruit kunnen ze
als vanzelfsprekend doorgroeien naar het basisonderwijs. Alles onder één
dak met een gedeelde visie: gezond van binnen, gezond van buiten.
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De kleuterklas

dat het aanbod aansluit bij de ontwik

Kleuters hebben op de vrijeschool nog echt een eigen plek. Zij krijgen de

keling van het kind.

ruimte om te spelen en zich van daaruit te ontwikkelen. Er wordt gezongen,
gespeeld en geknutseld. In de klas is er een duidelijke structuur zodat

De lessen starten met een gezamenlijke

de kinderen zich veilig voelen en houvast hebben. Het speelgoed is van

instructie. Vervolgens gaan de leerlingen

natuurlijke materialen zoals hout, wol en katoen. Regelmatig bakken de

gedifferentieerd aan de slag met de

kleuters zelf brood en gaan ze naar buiten, de natuur in.

lesstof. Leerkrachten geven houvast

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

door structuur, inhoud en aandacht voor de leerling. Er is een vast rooster
Eten op school

met een duidelijk ritme. Kinderen weten vooraf waar ze aan toe zijn en

Kinderen die ook ‘s-middags school hebben, blijven tijdens de middag

wat er van ze gevraagd wordt.

pauze over op school. Tijdens deze pauze eet de leerkracht met de
kinderen in de klas en spelen de kinderen

De klassen in vogelvlucht

buiten.

Elke schooldag begint met een halfuur oefentijd in taal, lezen of rekenen.
In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren

Samen staan we voor kwaliteit

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

De Meiboom werkt continu aan het verbeteren

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

van de kwaliteit van het onderwijs. De uitstroom

dierkunde, geschiedenis en natuurkunde. Naast Nederlands leren de

aan het einde van de basisschool is op niveau

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

en op toetsen van jongere leerlingen laat de

aandacht voor creatieve en beweeglijke vakken zoals schilderen, muziek,

school veelbelovende resultaten zien.

vormtekenen, toneel, euritmie, gym en handwerken.

De Meiboom maakt gebruik van de toetsen en

Contact met ouders

het leerlingvolgsysteem van Cito gedurende de

De website wordt doorlopend bijgehouden met onder meer een school

hele schooltijd. Bovendien werken we nauw samen met andere vrijescholen

agenda en berichten over recente activiteiten op school voorzien van foto’s.

in de regio onder de vlag van Stichting Vrijescholen Ithaka. Ook Ithaka heeft

Om de week komt er op dinsdag een nieuwsbrief uit. Gedurende het jaar

onderwijskwaliteit tot speerpunt gemaakt. De school voldoet aan alle door

organiseren we verder ouderavonden over de onderwijsvorderingen, de

de onderwijsinspectie gestelde eisen. Hun lovende rapport staat op onze

ontwikkelingen en activiteiten op school. Daarnaast maken leerkrachten

website.

en de directeur graag ruimte voor een persoonlijk gesprek.

Stimuleren van talent
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Het uitgangspunt van een vrijeschool is: een leerling die enthousiast is,
leert beter. Met ons onderwijs willen we de talenten en behoeften van
iedere leerling ondersteunen en stimuleren. We zorgen er daarom voor
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Meer informatie
Voor meer informatie over onze school kun je altijd terecht bij onze

Tellen gaat
makkelijker
als je erbij
beweegt.
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directeur Edwin Lucas. Hij laat je graag de school zien en vertelt je alles
wat je wil weten. Bel gerust voor een afspraak: 023 5623146 of mail naar
info@demeiboom.nu. Er is ieder jaar een open dag op de eerste zaterdag
van februari en een jaarmarkt op de laatste zaterdag van mei. Alle data
vind je op www.demeiboom.nu.
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Hammarskjöldstraat 230a
2131 VN Hoofddorp
Telefoon: 023 5623146
E-mail: info@demeiboom.nu
Website: www.demeiboom.nu

