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Mededelingen van de Stichtse Vrije School       Juli/Augustus 2017   
 

Geachte ouders/verzorgers,  

 

Vorige week hebben er op school verschillende afrondende activiteiten plaatsgevonden op school en 

hebben we afscheid genomen van de leerlingen die elders hun opleiding voortzetten. Op verschillende 

avonden van die week zijn de leerlingen per klas individueel toegesproken en zijn de eindgetuigschriften 

uitgedeeld. Op donderdagmiddag waren er de feestelijke diploma-uitreikingen, eerst voor de leerlingen 

die hun mavo-diploma hadden behaald en volgend jaar doorgaan in het havo-traject in de 11e klas en 

daarna voor de schoolverlaters. Op de laatste schooldag hebben we na een afsluitende 

gemeenschappelijke bijeenkomst in de aula (waarin de leraren en de 12e klassen hun afscheidsliederen 

zongen) tijdens de traditionele bloemenceremonie alle schoolverlaters de hand kunnen drukken en een 

goede toekomst kunnen toewensen. Altijd een vrolijke en indrukwekkende afsluiting, waarbij je als 

schoolverlater toch nog eens ruim 500 handen schudt. 

 

Afgelopen zaterdagavond is tot ons verdriet onze gewaardeerde oud-collega Peter de Kruif plotseling 

overleden. Peter was in het ziekenhuis opgenomen vanwege een geplande operatie aan een hartklep, 

maar hij heeft zaterdagmiddag een hersenbloeding gekregen waaraan hij later is overleden. Peter was 

vier jaar gelden met pensioen gegaan, nadat hij jarenlang middenbouwklassen als klassenleraar heeft 

begeleid. Hij was nog steeds via veel verschillende contacten betrokken bij de school. Op verzoek van de 

nabestaanden, zal de uitvaartplechtigheid aanstaande vrijdag om 11.30 uur hier op school plaatsvinden.   

 

We sluiten hiermee als schoolgemeenschap een bewogen jaar af, waarin we ook verschillende keren 

afscheid hebben genomen van overleden oud-leerlingen en (oud-)ouders van de school. We wensen alle 

betrokkenen sterkte toe met de verwerking van het verlies van hun dierbaren. 

 

Ieder schooljaar beginnen wij altijd op de zondagavond voorafgaand aan de eerste schoolweek met een 

opmaat voor ouders en medewerkers. Dit jaar geeft mevrouw Reiny Jobsen een lezing met als titel “Hoe 

de vrijeschoolpedagogie getraumatiseerde kinderen kan helpen; ‘Kakuma’, een vluchtelingenkamp”.  Zie 

ook verder in dit Bericht. Iedereen is van harte hiervoor uitgenodigd! 

 

De algemene ouderavond is op 7 september aanstaande. Op deze avond stellen, na een korte 

inhoudelijke inleiding, de leraren en overige personeelsleden zich voor. Aansluitend daarop is er een 

klassikale ouderavond voor klas 7 en klas 12.  

 

Vrij snel in het begin van het nieuwe schooljaar worden de eindwerkstukken gepresenteerd. Meer 

informatie hierover en de indeling vindt u alvast in dit Stichter Bericht.  

 

Voor nu wens ik iedereen een heel goede zomervakantie toe! 

 

Gijs van Lennep   

rector   
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Schoolagenda                                                                                            augustus - oktober 2017 
 

Wijzigingen voorbehouden. De meest actuele jaaragenda staat in Magister. 
 

………………………………………………. 
Maandag 10 juli tot en met vrijdag 18 augustus  ZOMERVAKANTIE 

………………………………………………. 
Zondag  20 augustus   20.00 uur Lezing Opmaat nieuw schooljaar 
         (voor leraren en ouders) 
Maandag  21 augustus     Studiedag leraren (geen lessen) 
Dinsdag   22 augustus   09.30 uur Eerste schooldag; schoolopening, roosters,  

boeken.  
       11.00-12.30 uur Eerste periodeles 
Donderdag 24 augustus     Schoolfotograaf 
       Na 6e uur Proefpresentaties eindwerkstukken 
Vrijdag  25 augustus   Na 6e uur Proefpresentaties eindwerkstukken  

………………………………………………. 
Maandag  28 augustus   na periode Proefpresentaties eindwerkstukken 
Maandag  28  t/m wo 30 augustus   19.00 uur Eindwerkstukpresentaties  

(zie verder in dit Bericht)  
Dinsdag   29 en wo 30 augustus     12e klas les t/m 6e uur 
Donderdag  31 augustus     12e klas periode start om 9.15 uur  
     ………………………………………………. 
Donderdag  7 september   20.00 uur Algemene ouderavond 
        Ouderavond klas 7 
        Ouderavond  klas 12 

………………………………………………. 
Vrijdag   15 en zaterdag 16 september   Toneelopvoering klas 11A 

………………………………………………. 
Donderdag 21 september   19.30 -21.00 uur Voorlichtingsavond klas 10M/H 

………………………………………………. 
Woensdag 27 september   13.30 uur Inhaalmiddag (lessen gaan door) 
      13.30-15.30 uur Michaëlsactie middenbouw (klas 7 en 8) 
Vrijdag   29 september   13.30-15.30 uur Michaëlsactie bovenbouw na periode 
        Activiteitendag Michaël middenbouw 

………………………………………………. 
Dinsdag   3 oktober   19.30 uur Ouderavond klas 11; voorlichting Kickstart 
Donderdag 5 t/m vrijdag 13 oktober    Kunstreis klas 12 
Vrijdag   6 en zaterdag 7 oktober    Toneelopvoering klas 11B 

………………………………………………. 
Woensdag  11 oktober   20.00 uur Ouderavond klas 9 

………………………………………………. 
Maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober HERFSTVAKANTIE 

………………………………………………. 
Maandag  30 oktober t/m vrijdag 3 november  Toetsweek klas 9 t/m 12 
Dinsdag   31 oktober   20.00 uur Ouderavond klas 8 
Donderdag  2 november   20.00 uur Ouderavond klas 10 

………………………………………………. 
Woensdag 8 november   13.30 uur Inhaalmiddag toetsweek (lessen gaan door) 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Data ouderavonden tot en met herfstvakantie 

 

Donderdag 7 september  20.00u  Algemene ouderavond 

Donderdag  7 september    Ouderavond klas 7 

Donderdag  7 september    Ouderavond klas 12: thema examens 

donderdag  21 september  19.30u  Voorlichtingsavond klas 10: thema  

      examentraject (leerlingen plus ouders) 

Woensdag 3 oktober  19.30u  Ouderavond klas 11: thema studiekeuze/kickstart 

Woensdag 11 oktober  20.00u  Ouderavond klas 9  

Dinsdag  31 oktober  20.00u  Ouderavond klas 8 

Donderdag 2 november  20.00u  Ouderavond klas 10 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Schoolvakanties en vrije feestdagen schooljaar 2017-2018   

 

Herfstvakantie:  maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017 

Kerstvakantie:  maandag 25 december  2017  t/m vrijdag 5 januari  2018 

Krokusvakantie:  vrijdag 23 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018 

Goede vrijdag:  vrijdag 30 maart 2018 

2e Paasdag:   maandag 2 april 2018 

Roostervrije dag:  woensdag 11 april 2018 (dag na kooruitvoering) 

Meivakantie:   vrijdag 27 april  2017 t/m vrijdag 11 mei  2017 

2e Pinksterdag:  maandag 21 mei 2017 

 

De dMR heeft ingestemd met de indeling van de vakanties en vrije dagen.  

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Lerarenstudiedagen  
De volgende studiedagen zijn reeds gepland voor het schooljaar 2017-2018: 

- Maandag 21 augustus 2017 

- Maandag 8 januari 2018 (aansluitend op de Kerstvakantie) 

- Dinsdag 13 maart 2018 

Op deze dagen vinden geen reguliere lessen plaats, maar kunnen leerlingen wel worden 

uitgenodigd om werk/lesuren in te halen of werk in te leveren. 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Eindexamens 2016-2017 

De eindexamens zijn dit schooljaar over het geheel genomen redelijk goed verlopen. Er waren 

nog heel wat herkansers, ten dele voor een mooiere cijferlijst, maar voor een aantal leerlingen 

was een herkansing ook nodig om het examen te halen. Voor het vwo hebben uiteindelijk 

helaas twee leerlingen het niet gehaald, voor het havo drie leerlingen en voor het mavo vijf 
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leerlingen. De slagingspercentages lagen voor het vwo op en voor het havo ruim boven het 

landelijke gemiddelde. De resultaten van de leerlingen in het mavo-traject vielen dit jaar tegen, 

ook voor wat betreft het slagingspercentage. De leerlingen die het havo-traject doen via het 

mavo-examen in de tiende klas, zijn allemaal geslaagd. De gezakte havo/vwo-kandidaten gaan 

op het vavo de onvoldoendes wegwerken en de mavo-leerlingen gaan hier op school het 

examen opnieuw doen. We zullen ze daarbij van harte ondersteunen en wensen hen veel 

succes! 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Tussentijdse evaluatie wijziging lesduur  

In het schooljaar 2016-2017 is een nieuwe lesduur ingevoerd; in plaats van een 45-

minutenrooster kwam er een 50-minutenrooster. Het belangrijkste doel was meer rust in het 

rooster te krijgen. Er is inmiddels een tussenevaluatie gehouden onder de leraren. Begin 

volgend schooljaar zal er ook een tussenevaluatie komen via de leerlingenraad en het 

contactouderplatform. Deze evaluatie zal niet direct leiden tot een wijziging van beleid omdat 

dit staande het nieuwe schooljaar niet mogelijk is. Het zal ons wel nuttige informatie geven 

over hoe het in het eerste jaar ervaren is. Halverwege het schooljaar 2017-2018 zullen we 

starten met een eindevaluatie van het 50-minutenrooster. Dit kan wel consequenties hebben 
voor de inrichting van het lesrooster in schooljaar 2018-2019. 

Gijs van Lennep 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Contactouderplatform 

De laatste bijeenkomst van het contactouderplatform (COP) is niet doorgegaan in verband met 

vele afzeggingen. De drukte zo voor de vakantie was daar ook al goed merkbaar. Volgend jaar 

zal het COP wederom geregeld samen komen om stil te staan bij onderwerpen die spelen op 

school. Voor meer informatie over het COP, graag contact opnemen met een van de leden van 

de kerngroep via contactouderplatform@gmail.com of bel met Astrid de Groot (06-52316909).  

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

De eerste schooldagen 

Maandag 21 augustus is de opmaat van de leraren (studiedag) en hebben de leerlingen geen 

lessen.   

Dinsdag 22 augustus begint de dag om 9.30 uur met een ontvangst en het ophalen van roosters 

en boeken. De leerlingen hebben die dag ook hun eerste periodeles (van 11.00 – 12.30 uur). 

Daarna zijn er die dag geen lessen meer.  
Woensdag 23 augustus starten de lessen volgens rooster.  

Op donderdag 24 augustus zal de schoolfotograaf individuele foto’s en klassenfoto’s maken.  

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

mailto:contactouderplatform@gmail.com
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Zondagavond 20 augustus: Opmaat 2017-2018                                          
Voor ouders én leraren 

 

Traditiegetrouw openen we het schooljaar gezamenlijk op de 

zondagavond. De avond duurt van 20.00 tot 21.15 uur. We 

heten alle ouders en leraren van harte welkom! 

 

Thema: De heilzame werking van de kunstvakken van de 

vrijeschoolpedagogie; hoe de vrijeschoolpedagogie 

getraumatiseerde kinderen kan helpen; ‘Kakuma’, een 
vluchtelingenkamp  

 

Koffie en thee vanaf 19.30 

Zingen o.l.v. Sven Boogert met de zaal  

 

De lezing  wordt gegeven door Reiny Jobse, ex-vrijeschooldocent Nederlands van het Geert 

Groote College Amsterdam en medewerkster van het Internationaal Hulpfonds 

voor Vrijeschoolpedagogie (IHF).  

 

De vrijeschoolpedagogie is heilzaam en kan heel gezond makend werken. Reiny Jobse zal ons 

meenemen naar de basale en meest kostbare waarden van het vrijeschoolonderwijs zoals die 

ingezet worden bij het ‘Waldorf Kakuma Project’ in Kenia. In het Vluchtelingenkamp Kakuma 

komen dagelijks enkele honderden vluchtelingen binnen uit Zuid-Sudan en de omringende 

gebieden. De nood is hoog en de vele getraumatiseerde kinderen worden opgevangen door 

medewerkers van het Waldorf Project. Met de kunstvakken uit het vrijeschoolonderwijs 

proberen zij de kinderen te helpen hun trauma’s te verwerken.   

Reiny vertegenwoordigt Oost-Afrika voor het IHF, een antroposofisch initiatief dat Vrije Scholen 

steunt in de hele wereld. Ook over dit initiatief gaat het op deze avond. We krijgen dan een 

beeld van de wereldwijde vrijeschoolbeweging die in 2019 100 jaar bestaat. We bereiden zo dit 

feest vast voor. 

 

NB: De Michaelsactie van dit jaar zal in het teken van Kakuma staan: we hopen veel geld op te 

halen voor dit bijzondere initiatief! 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Indeling presentatieavonden eindwerkstukken 

Gedurende bijna een heel leerjaar houden de leerlingen van de 11e klas zich bezig met hun 

eindwerkstuk. Een eindwerkstuk is een groot werkstuk dat gaat over een onderwerp naar 

keuze. De leerling stelt zich een vraag bij dit onderwerp en gaat op onderzoek uit. Dit resulteert 

in een geschreven stuk, een kustzinnige verwerking en een presentatie voor publiek. 

Gedurende dit proces wordt de leerling begeleid door een leraar van zijn of haar keuze. Het 

eindwerkstuk is al vele jaren een belangrijk onderdeel van het vrijeschoolonderwijs. De titel en 

de beoordeling worden vermeld op de eindcijferlijst van de leerling. In het eindgetuigschrift, 

dat aan het einde van klas 12 wordt uitgereikt, staat een schriftelijke beschrijving van het 

eindwerkstuk door de begeleider. Aardig om te vermelden is dat het profielwerkstuk dat sinds 

een aantal jaren in het reguliere onderwijs is opgenomen, afgeleid is van ons eindwerkstuk. 
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Van maandag 28 tot en met woensdag 30 augustus vinden de eindwerkstukpresentaties plaats.  

Hieronder staat de indeling voor de presentatieavonden per klas. Graag op tijd aanwezig zijn. Er 

kan per blok gewisseld worden, tussendoor wisselen is niet mogelijk. 
 

Klas 12B 

 

Tijd Maandag 28 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam leerling Titel eindwerkstuk 

19-15 Bodil De angst beangstigt me 

 Maria Het nut van dromen 

 Mees Slaapritmes 

 Camille  Een klein stukje Utrecht' 

- 20.30 Auke De vier continenten. 

20.30 -     21.00 Pauze  

21.00 -  Merel  Ben jij een drieling ? 

 Renee Hoe is mijn kijk op de wereld beïnvloed door 

reizen 

 June Ik weet niet wat, maar dit niet 

 Frederik De geneeskunde van mijn Grootvader 

- 22.15 Linde Het idee achter creativiteit. 

   

  

 

Tijd Dinsdag 29 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam lln Titel eindwerkstuk 

19-15 Eva ‘Oordelen’ 

 Annelinde De reis van Annelinde’s tijdschrift  

 Pien  Herinnering aan de toekomst - 

muziekcompositie 

 Nienke Ik ben niet bang 

- 20.30 Morris Dyslexie 

20.30 -     21.00 Pauze  

21.00 - Ida Mijn creatief proces 

 Tobias Hoe werkt plantenveredeling? 

 Veerle Gelijk maar niet hetzelfde 

- 22.00 Merlijn “Manipulatie, van propaganda tot marketing” 
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Tijd Woensdag 30 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam lln Titel eindwerkstuk 

19-15 Reimer  owé-owé-owé de ‘wereld’ in m’n broekzak 

 Iris Hoe voel ik me? 

 Suzanne How to like school 

 Julian Oneindigheid? 

- 20.30 Merijn Een kijkje in de virtuele wereld 

20.30 -     21.00 Pauze  

21.00 - Josefien Van boefje naar boef 

 Hannah Karakters 

- 21.45 Sam De impact van een levensbedreigende ziekte 

   

 

 

 

 

Klas 12C 

Tijd Maandag 28 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam lln Titel eindwerkstuk 

19.15 -  Britte Mijn woorden op papier 

 Loutha Je zal het maar niet zien! 

 Matisse Mijn serie 

 Eva V Kijk! Wat zie je? 

- 20.30 Eva. A Luister, hoe voel je je? 

20.30 – 21.00 Pauze  

21.00  Vera  Ben je er? Ben jij er? 

 Ruurd De harmonie van muziek 

 Aafke Onzichtbare obstakels 

 Marjolein Een film: ‘Als ik later groot ben’ 

- 22.15 Diederick Space, the final frontier 
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Tijd Dinsdag 29 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam lln Titel eindwerkstuk 

19-15 -   Emma Zoektocht naar mijn idealen 

 Maluuke Vlees 

 Gido Smart homes 

 Charlotte Het effect van voeding op het milieu 

- 20.30 Nathan De reis 

20.30 – 21.00 Pauze  

21.00 –  Ole 2be or not 2be 

 Janne Aandacht maakt alles mooier? 

                 - 21.45 Arwende Welterusten 

   

 

 

Tijd Woensdag 30 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam lln Titel eindwerkstuk 

19-15 –  Daan De kunst van het spreken 

 Lola Mijn mobiel en/of ik 

 Joy Van A naar B is geen mooi interval 

 Isabelle N.V.T? 

- 20.30 Veerle  What makes a world? 

20.30 –  Pauze  

 Timme Communiceren, hoe doe je dat? 

- 21.00 Luna Een ‘stuk’theater 

   

 

 

Klas 12D 

Tijd Maandag 28 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam lln Titel eindwerkstuk 

19-15 Dyuna Evolutie en het gedrag van paarden. 

 Fabienne Het effect van suiker. 

 Tariq Gedachtenkracht 

 Sophie Deeleconomie 

- 20.30 Meike Bewust eten 
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20.30 -     21.00 Pauze  

21.00 -  Julia Sporten en jouw mentaliteit. 

 Myrthe de Groot Invloed van smartphone gebruik 

 Mees Het leren van een taal 

 Daantje Angst 

- 22.15 Suzan Tijdschrift over jeugd en sport  

   

 

Tijd Dinsdag 29 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam lln Titel eindwerkstuk 

19-15 Christiaan Slaapproblemen 

 Joa 'Mijn wil is wet' 

 Isan Een toneelstuk 

 Lietje Smaken verschillen 

- 20.30 Sim Een dijk van een werkstuk 

20.30 -     21.00 Pauze  

21.00 -  Charlotte Helende werking van muziek 

 Wietse "Vervuiling van ecosystemen"  

 Hanne De verandering 

- 22.00 Sarah Gezond eten met de schijf van vijf 

   

 

Tijd Woensdag 30 Augustus  

19.00 – 19.10 Zingen  

19.10 – 19.15 Opening  

 Naam lln  Titel eindwerkstuk 

19-15 Yowan Overleven zonder geld 

 Marima Illustreren 

 Lily Fotografie 

 Daniel Veel sporten en een gezond dieet, 

wat doet het met je? 

- 20.30 Eveline Jij vindt dit mooi 

20.30 -     21.00 Pauze  

21.00 - Juana Leven in de natuur 

 Evert 100 jaar medische leugens 

 Myrthe v. R. Meubel Design (voormalig) 

 Kyra Tekenfilm 

- 22.00 Koen Pianoverhaal 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ingezonden mededelingen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

VAKANTIE!!! 
De vakantie is in aantocht. We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en wellicht tot volgend 

schooljaar!  
 

De vliegende start 

Een nieuw schooljaar, nieuwe docenten, een nieuw rooster.. even wennen 

allemaal! Wat wordt er dit jaar van je verwacht? Nieuwe vakken en hoe moet je die 

leren? Bij Studiekring kunnen we je helpen om de juiste studievaardigheden op te 

pakken en je te helpen al de nieuwe vakken te leren plannen.   

Begeleid huiswerk maken bij Studiekring. Dat is 3 tot 5 middagen per week, van 

15-18u, samen met een van de begeleiders werken aan je huiswerk én je 

planning. Je maakt bij ons je huiswerk in een kleine groep en in een rustige, 

positieve omgeving. Op vaste tijden, dus vrij is vrij. Dat geeft ook rust in huis.  

 

Lees meer over deze en andere vormen van begeleiding op onze website: 

http://www.studiekring.nl  

Tijdens de zomervakantie is ons hoofdkantoor bereikbaar op 030-2721444 

 

Vanaf 14 augustus is de vestigingsmanager Judith Levink-Siers, via judithsiers@studiekring.nl of 06-

10596659 te bereiken 

 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

Huiswerk?”    “Huiswerk?” 
“DAAR BEN IK HELEMAAL KLAAR MEE!” 
VRIJE SCHOOL STUDIECOACHING (VSS) 

 
Huiswerkbegeleiding, studiecoaching en bijles, vanuit vrijeschool pedagogie 

Inschrijven van leerlingen van klas 7 en 8 (1e en 2e leerjaar) 
 
"Ik zit op mijn kamer achter mijn bureau en moet huiswerk maken. Ik staar naar mijn boeken en schriften 
die op tafel liggen. Maar nu? Waar, of waarmee kan ik het beste beginnen? Hoe moet ik mijn wiskunde 
aanpakken? En die Franse grammatica? Hoe weet ik of ik de stof straks echt beheers?"  
Herkenbaar? Er zijn nogal wat leerlingen die door de bomen het bos niet meer zien. Ze proberen het op 
eigen kracht, of vragen hulp aan een ouder. Maar ja: hoe zat dat ook al weer met die bijvoeglijke 
naamwoorden in het Frans, of met ontbinden in factoren, of de stelling van Pythagoras bij de wiskunde? 
Ouders willen graag helpen, maar voor hen is de stof vaak weg gezakt; of het ontbreekt aan tijd. Zulke 
situaties leveren stress op. Niet bevorderlijk voor het goede humeur binnen het gezin. 

http://www.studiekring.nl/
mailto:judithsiers@studiekring.nl
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Hoe kan het anders? 
De leerling gaat aansluitend aan de laatste les naar Vrije School 
Studiecoaching (VSS). Thee en/of sap staat al klaar met iets lekkers er 
bij. Even bijkomen van een lange dag op school. Die tijd gebruiken we 
om te kijken in agenda’s, wat er allemaal te doen staat. En daarna aan 
de slag!  
 
Aan de orde komen o.a.: 

 Huiswerk planning: het leren plaatsen in de tijd van alles wat 
gedaan moet worden. 

 Leerstrategieën ontwikkelen: hoe leer je heet meest efficiënt?  

 huiswerk wordt overhoord, zodat de leerling zeker weet dat 
het stevig “zit” 

 bij het ontdekken van hiaten, hieraan werken door extra 
oefeningen.  

Altijd in nauw overleg met de klassenleraar/mentor. De beste 
resultaten zijn te verwachten bij een ritme van minimaal twee maal per 
week. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van max. 7 leerlingen. We werken in de regel 1,5-2 uur, 
afhankelijk van de hoeveelheid huiswerk en wat de leerling aan kan.  
 
Over mijzelf: Ik ben Ruud Gersons. Al 38 jaar vrijeschool leraar. (Ben ook zelf oud-leerling van de 
vrijeschool. De vrijeschool pedagogie zit dus in de genen!) Geïnteresseerd? Laat je kind dan een keer 
(gratis) mee doen!  Verdere info en aanmelden:  Vrije School Studiecoaching (VSS), Eikenlaan 9, 3707SB 
Zeist Tel. 0628802857. E-mail: vss@hotmail.nl   website: 
http://www.vrijeschoolstudiecoaching.weebly.com/   
 

 

 

 

mailto:vss@hotmail.nl
http://www.vrijeschoolstudiecoaching.weebly.com/

