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De vereniging voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Delft heeft als doel het bevorderen van 
voortgezet vrijeschoolonderwijs in de regio Delft. De essentie van het vrijeschoolonderwijs is dat 
datgene wordt gedaan, geleerd en onderwezen dat ontleend is aan het inzicht in de opgroeiende 
jonge mens en diens individuele en sociale vermogens. 
 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

1. Het bieden van ondersteuning aan de vernieuwing, ontwikkeling en uitvoering van 
genoemd onderwijs; 

2. Het organiseren, (laten) innen en besteden van de (financiële) giften van ouders voor het 
genoemde onderwijs; 

3. Het mogelijk maken van een forum voor vragen, ideeën en behoeften t.b.v. leerlingen, 
ouders, leerkrachten en overige medewerkers, die deelnemen aan genoemd onderwijs. 

 
De vereniging is sinds 2014 actief betrokken geweest bij de oprichting van de vrijeschoolafdeling 
(VSA) op het Grotius College in Delft. In 2015-2016 is gestart met 2 eersteklassen (een mavo-havo en 
een havo-vwo klas). In 2016-2017 zijn daar drie nieuwe eersteklassen bijgekomen (1x mavo-havo en 
2x havo-vwo). Met de twee tweedeklassen zijn er nu 125 leerlingen op de VSA.  
 
Het beleid van de vereniging wordt jaarlijks opgesteld na nauwkeurige afstemming met de 
coördinator van de VSA. Als vereniging bieden we aan de VSA: ondersteuning van het vrijeschools 
onderwijs en organiseren we de VSA-ouderbijdrage. De vereniging wordt daarom ook wel 
'oudervereniging van de VSA' genoemd, al staat ze formeel los van het Grotius College. 
 
De vereniging kent een vrijwillig (en onbezoldigd) ouderbestuur: 
Albert Vlug (voorzitter) 
Rian Nauta (secretaris) 
Yvonne van Gameren (penningmeester) 
 
inkomsten 
De begrote inkomsten van de vereniging voor 2016-2017 bestaan voornamelijk uit giften van de 
ouders van VSA leerlingen (€ 450,- per leerling) . De inning verloopt via de website van het Grotius 
College, omdat dat voor ouders het makkelijkst is. Met de financiële controler van het Grotius vindt 
regelmatig overleg plaats over: 

- doorsturen van de VSA-ouderbijdragen naar de vereniging; 
- voorschieten van bedragen (die einde schooljaar verrekend worden); 
- financieren van zaken die uit Grotius ouderbijdragen betaald worden. 

 



beleid m.b.t. besteding 
De vereniging sluit aan op het beleid van de coördinator van de VSA en stelt vast welke zaken 
specifiek zijn voor de ondersteuning van het vrijeschool onderwijs en niet betaald worden uit de 
reguliere (Rijks)begroting die via het Grotius College verloopt. Voor 2015-2016 heeft de coördinator 
ondersteuning gevraagd bij het volgende: 

 extra coördinatie uren: vanuit Grotius is er een standaard aantal uren voor coördinatie; voor 
de opbouw van de VSA zijn er de eerste jaren echter extra uren nodig om het specifieke 
vrijeschoolse in een reguliere setting te ontwikkelen.  

 inrichting lokalen: ook dit jaar is er een lokaal bijgekomen (drie i.p.v. twee eerstejaars 
klassen). Vrijwilligers doen dit pro-deo, materiaal is extra kostenpost (er zit al een verfje op 
de muur) en wordt door de vereniging bijgedragen. 

 bekostiging van aanvullende vormgeving van het thematisch periode onderwijs (specifieke 
materialen, en aanvullend bezoek aan bv. sterrenwacht, arboretum, imker etc.) 

 vormgeving van de jaarfeesten en culturele evenementen  

 aanschaf van extra materiaal voor de kunstvakken, waarmee leerlingen oefenen om zelf 
waar te nemen, verschillen in materiaal leren herkennen en gebruiken (materiaal, externe 
ruimte, gereedschap, professionele assistentie, drama (aan)kleding, muziek en tuinbouw). 

 ondersteuning van kunstvak euritmie door pianist 

 ondersteuning vijeschoolse elementen in vaklessen 

 identiteit vrijeschool onderwijs (o.a. lidmaatschap landelijke vereniging, lezingen over 
vrijeschool onderwijs en bijscholing niet-vrijeschoolse docenten) 

 PR in opbouwfase VSA (wervingsmateriaal en naamsbekendheid)  

 deelfinanciering van werkweek einde jaar voor eerstejaars 
 
beleid m.b.t. beheer 
Het is van belang dat de vereniging altijd beschikt over liquide middelen. Omdat de vereniging in de 
eerste jaren van haar bestaan verkeert, is het vermogen nog niet groot. Hoewel een maandelijkse 
overboeking van de gift mogelijk is, gaan we er van uit dat de meeste ouders de totale gift in oktober 
zullen overmaken. Het overmaken van de giften door Grotius kan (nog) niet automatisch, dus is er de 
eerste maanden geen liquiditeit (alleen de opgebouwde reserve kan tijdelijk ingezet en daarna weer 
aangevuld worden.  Dat betekent dat er wat betreft de uitgaven een strak beleid gevolgd wordt: Er 
wordt pas betaald als het geld binnen is. Dat betekent concreet: 
- de muzikale bijdrage aan de zang en euritmie via pianist zal maandelijks gebeuren 
- de materialen aan het periode onderwijs zullen per 2 periodes worden vooruit besteld 
- de kosten voor de evenementen zijn al gespreid over het jaar 
- de bijdragen aan coördinatie zullen zo mogelijk aan het eind van het jaar worden betaald 
- de bijdragen aan werkweek vallen al aan het eind van het jaar 
- de kosten voor de VSA oprichting vallen zowel aan het begin (inrichting lokalen) als halverwege het 
boekjaar (PR t.b.v. open dagen in januari/februari) 
 

Indien er door extra giften of donaties vermogen opgebouwd gaat worden, zal deze in lijn met de 

doelstelling worden gespendeerd. Binnen het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, 

penningmeester) zijn er altijd twee personen die transacties over en weer controleren. Deze 

personen zijn geen relaties of familie van elkaar om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik gemaakt 

wordt van het overboekingsbevoegdheden. Er is jaarlijks een kascontrolecommisie die de 

jaarrekening kritisch en gedetailleerd bekijkt. Daarbij wordt ook het vermogensbeheer geëvalueerd. 

  



Speerpunt schooljaar 2016/2017: Scholing van docenten van de vrijeschoolafdeling 

De coördinator van de vsa heeft aangegeven dat de noodzaak tot extra scholing groter is dan het 

standaardbudget dat een school van het Rijk krijgt (600,- per docent per jaar). 

Omdat de kern van de vrijeschoolse pedagogiek te maken heeft met de relatie docent-leerling, is de 

belangrijkste waarde van het vrijeschoolonderwijs een docent die over de specifieke vrijeschoolse 

vaardigheden beschikt. Met name de klassendocenten die in de eerste jaren mentor zijn en veel 

periodelessen verzorgen, dienen goed geschoold te zijn.  

Uitgangspunt scholingsbeleid: 

Het Grotius College heeft besloten om in schooljaar 2015/2016 een vrijeschoolafdeling te starten. 

Deze afdeling ontleent zijn inspiratie en visie uit het antroposofische gedachtengoed.  Omdat de 

afdeling werkt met startende en reguliere docenten is het van blijvend belang aandacht te geven aan 

scholing.  

Wat gebeurt er aan scholing? 

 Nieuwe docenten wordt gevraagd de zomercursus van een week te volgen in Zutphen. Dit 

doen zij in hun zomervakantie en de kosten worden vergoed. Vier docenten hebben deze 

cursus nu gedaan. 

 De VSA docenten konden vorig jaar een dag naar een vrije middelbare school in Leiden, Den 

Haag en Rotterdam. Daar was een speciaal programma voor nieuwe docenten op de 

vrijescholen. De VSA deed mee met dit programma. Drie docenten hebben dit gedaan, 

waarvan één alle drie de dagen op zijn vrije dag. 

 Ook dit jaar kunnen VSA docenten een bezoek brengen aan een vrijeschool naar keuze. Er 

wordt dan gezocht naar een programma op maat. Vorig jaar heeft één docent dit ook 

gedaan. 

 Docenten bezoeken dit jaar de lagere school; vrijeschool Widar in Delft. Twee docenten 

hebben dit al gedaan. 

 Iedere week staat op dinsdagmiddag de VSA vergadering gepland. We besteden naast de 

praktische zaken ook tijd aan de inhoud en achtergrond van ons onderwijs. Dit jaar start 

Michiel iedere vergadering met een inhoudelijke bijdrage en zal hij ook een aantal keer de 

hele vergadering gebruiken om een onderwerp uit te diepen. Tijdens de langere 

bijeenkomsten wordt er ook kunstzinnig gewerkt. 

 In maart gaan de docenten naar de landelijke bijeenkomst van de vrijescholen in Zeist. Hier 

zijn lezingen en werkgroepen te volgen, naar vak of juist naar belangstelling. Dit was vorig 

jaar zo en zal nu weer gebeuren, maar met meer docenten. 

 Hans Passenier van de begeleidingsdienst van vrijescholen zal dit schooljaar een dag met ons 

werken aan inhoud en teamvorming. 



 Vorig jaar en komend jaar staat er een oudercusus van drie avonden op het programma. Dit 

gaat over de lespraktijk van de vrijeschool met daarbij de leeftijdsfase. Niet alleen ouders zijn 

uitgenodigd hierbij te zijn, maar ook docenten. 

 Naast de scholing over de praktijk en de achtergrond van het vrijeschoolonderwijs, is er ook 

scholing vanuit het Grotius. Zo is er begin dit schooljaar een middag geweest over de OBIT-

methode en een middag over hoe je leerlingen motiveert. Ook hier doen de VSA docenten 

aan mee. 

 Daarnaast is er de oproep gedaan te kijken naar een cursus of scholingsprogramma binnen 

eigen vakgebied of interesse.  

 

Naast deze punten, is het goed om te weten dat er een landelijk programma in ontwikkeling is voor 

nieuwe docenten binnen de middelbare vrijescholen. Het voornemen is hier volgend schooljaar mee 

te starten. 

 


