
““ Wil je jezelf leren kennen,
 kijk dan rond in de wereld naar alle kanten.
   Wil je de wereld leren kennen, 
 doorgrond dan jezelf”.
    (Rudolf Steiner)

Ontdek de
Vrijeschoolafdeling van het Grotius College
        2017-2018

voor gymnasium, vwo, havo en mavo
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Geen dag spijt dat 

ik mijn dochter uit 

Rotterdam naar Delft laat 

reizen voor deze Vrijeschool-

afdeling! Heel persoolijk, 

leuke manier van les-

geven met als re-

sultaat een 

gelukkige dochter.

ouder

“

Vrijeschoolafdeling 

De vrijeschoolafdeling van het Grotius College in Delft verzorgt vrije school-
onderwijs voor vwo, havo en mavo. De school staat open voor leerlingen van 
alle gezindten en achtergronden.

Vrijescholen werken vanuit een mens- en maatschappijvisie, waarbij de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van elk individu centraal staan. Daarom 
ontwikkelen we een breed onderwijsaanbod en proberen we beperkende 
studiekeuzen zo lang mogelijk uit te stellen.

De examenresultaten en de aansluiting op het vervolgonderwijs (mbo, hbo, 
universiteit) van vrijescholen zijn uitstekend te noemen. Leerlingen die de 
school verlaten zijn in hoge mate zelfstandig, sociaal vaardig en creatief.

De vrijeschoolafdeling van het Grotius College is gestart in het schooljaar 
2015-2016 met een mavo-havo en een havo-vwo klas. De afdeling heeft nu 
acht klassen.

De eindexamenvakken in de hoogste klassen havo en vwo zullen gevolgd 
worden samen met andere leerlingen van het Grotius College, de kunstvakken 
en het periode-onderwijs worden zolang mogelijk klassikaal gegeven.

In deze brochure lees je meer over de achtergronden en werkwijze van de 
vrijeschoolafdeling van het Grotius College.

Op de vrijeschool kreeg ik de 

ruimte om talenten te ontwik-

kelen, kwaliteiten te ontdekken 

en vriendschappen aan te 

gaan. Je was misschien niet 

vrienden met de hele klas, 

maar je kon wel met

iedereen door één deur.

oud-leerling



4 5

“

Onderwijsvisie en uitgangspunten

Doordat we werken vanuit een mens- en maatschappijvisie, vertoont het 
leerplan en de uitvoering hiervan een sterke pedagogische samenhang. Onze 
visie op onderwijs wordt duidelijk in deze tekst van Rudolf Steiner:

Deze visie is een leidraad voor het inrichten van het onderwijs. Als we in het 
onderwijs slechts de bestaande kennis en de bestaande maatschappelijke 
verhoudingen reproduceren, kan echte ontwikkeling en vernieuwing moeilijk-
er plaatsvinden.

Alleen als we de nieuwe mogelijkheden, die jongeren in zichzelf dragen, 
kunnen aanspreken en tot ontwikkeling laten komen, kan de maatschappij 
werke lijk worden vernieuwd. Dit betekent dat zowel de individuele ontwikkeling 
en ontplooiing, als de sociale en maatschappelijke ontwikkeling, leidend zijn.

Uitgangspunten 

Uit deze visie leiden we drie uitgangspunten voor ons onderwijs af: ‘een vuur 
brandend houden’, ‘onderwijs voor hoofd, hart en handen’ en ‘onderwijs 
voor het leven’.

Een vuur brandend houden

Kinderen, die van de basisschool komen, zijn vol interesse. Ze willen de 
wereld leren kennen en staan daar volledig voor open. Wij willen dit vuur 
brandend houden. We willen leerlingen op een levende manier met de 
wereld in contact brengen, zodat de betrokkenheid en belangstelling blijft. 
De wijze waarop de lesstof wordt aangeboden laat ruimte voor verbeelding 
en verbinding. Bij de verwerking van de lesstof is ruimte voor de vragen en 
ervaringen van de leerling. De lesstof roept vragen op en houdt de belang-
stelling warm. Dit volgens de eeuwenoude leuze van de Griekse filosoof 
Heraklites:

“Opvoeden is niet een emmer vullen, maar een haardvuur ontsteken”.

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en 

weten teneinde zich in de bestaande sociale 

orde te kunnen voegen,

maar wel, wat in aanleg in de mens aanwezig 

is en in hem ontwikkeld kan worden.

Pas dan kan de opgroeiende generatie, de 

maatschappij steeds opnieuw met nieuwe 

krachten verrijken.

Rudolf Steiner
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Hoofd, hart en handen

Het vrijeschoolonderwijs streeft naar een evenwichtige en 
geïntegreerde ontwikkeling van het ‘denken’, het ‘voelen’ en het 
‘willen’.

Een belangrijk deel van het onderwijs is gericht op het behalen 
van examens en daarvoor moet je goed kunnen denken. Maar 
de ontwikkeling van ‘het denken’ kan meer zijn dan dat. Kennis 
van en reflectie op het eigen denkproces, maakt mensen minder 
afhankelijk van het denken en de mening van anderen. Leren 
denken zal uiteindelijk  resulteren in het vermogen tot ‘zelfstan-
dige oordeelsvorming’.
 

Een mens kan meer ‘vrij’ en ‘autonoom’ zijn als hij/zij voor 
het vor men van oordelen niet afhankelijk is van de waan 
van de dag of van wat anderen hem/haar ‘voordenken’. Veel 
thema’s in het periodeonderwijs (zie pagina 13) zijn gericht 
op de ontwikkeling van dit vrije denken.

Het belang van kennis van het gevoelsleven, wordt de laat-
ste jaren steeds breder geaccepteerd en wetenschappelijk 
ondersteund. ‘Emotionele intelligentie’ is geen modeterm 
meer. Ook de beperkingen van de ratio (het verstand) bij 
het maken van belangrijke keuzes in het leven wordt steeds 
meer erkend. 

Zelfkennis en kennis van de leefwereld en de belevings -
wereld van anderen is belangrijk in elke sociale interactie. 
Leerlingen leren op dit gebied veel in de kunstvakken: 
literatuur, drama, muziek, tekenen/schilderen, beeldhouwen 
en kunstgeschiedenis. Ook het klassenverband biedt een 
uitstekende voedingsbodem om jezelf en de ander te leren 
kennen: Leren voor het leven.

De ontwikkeling van de wil, het vermogen om eigen keuz-
es te maken en voorgenomen besluiten uit te voeren, is 
een moeizaam proces. Maar het is wel iets dat geleerd en 
geoefend kan worden. Met name in de praktijkvakken en de 
studieopdrachten wordt hieraan gewerkt.
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Onderwijs voor het leven

Door het brede lessenaanbod willen we de interesse wekken bij de 
leerlingen voor de wereld om hen heen. Daardoor stel je de leerling 
in staat zich te verbinden met het werk en de maatschappij waarin 
hij/zij leeft.
De klas is een sociale oefenplaats. Doordat leerlingen met verschil-
lende kwaliteiten, achtergronden, leerstijlen en niveaus met elkaar 
werken, ontstaat waardering voor de ander en de andere manieren 
van werken en leren. Het respecteren van verschillen en hiermee 
om kunnen gaan, is van doorslaggevend belang in het succesvol 
maatschappelijk functioneren.
Mede door de vele activiteiten, die leerlingen gezamenlijk ervaren 
en vaak zelf organiseren, zoals excursies en presentaties, worden 
sociale vaardigheden sterk gestimuleerd. Vriendschappen, die in 
deze periode tot ontwikkeling komen, blijven vaak nog vele jaren 
bestaan of zijn zelfs voor het leven.

 Tijd om goed te kunnen kiezen

Bij de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs verandert 
er veel. In deze spannende en turbulente tijd worden vaak snel belangrijke 
keuzes gemaakt. Je kiest een school, een niveau (vwo, havo of mavo) en 
soms een richting of sector. Op de vrijeschoolafdeling van het Grotius College 
proberen we extra tijd en ruimte te geven om die belangrijke ‘definitieve 
keuzes’ weloverwogen te kunnen maken.

We geven elke leerling de kans om in de eerste leerjaren te laten zien welke 
kwaliteiten tot ontwikkeling kunnen komen. Daarom is er een tweejarige 
brugklas met twee niveaus (vwo/havo en havo/mavo): de middenbouw. 
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De middenbouw

In de middenbouw, de leerjaren 1 en 2, is er een speciaal team van mentoren. 
Deze middenbouwmentoren hebben ruime ervaring met de leeftijdsgroep; zij 
kennen de brugklassen in het voortgezet onderwijs, maar hebben vaak ook 
ervaring met het (vrije-) basisonderwijs. Zij verzorgen gezamenlijk een groot 
deel van de lessen. Leerlingen en mentor kunnen op deze wijze een inten-
sieve band opbouwen, die bijdraagt aan een veilige leeromgeving. Aan het 
einde van de middenbouw bij het tweede rapport van het tweede leerjaar, 
wordt duidelijk welke leerroute de beste is: mavo, havo of vwo.

Een brede basis voor iedereen en kansen om te excelleren

De middenbouw vormt inhoudelijk één geheel met de twee leerjaren daarna, 
de leerjaren drie en vier. Op de vrijeschoolafdeling van het Grotius College is 
er voor alle leerlingen (ongeacht het instroomadvies) een driejarig basispro-
gramma. In dit driejarig basiscurriculum zijn veel ontwikkelingsgerichte pro-
grammaonderdelen opgenomen, zoals presentaties, themablokken (periode-
onderwijs), kunst- en praktijkvakken, reizen en excursies. Leerlingen leren de 
wereld en de cultuur waarin we leven kennen door een brede kennismaking 
met de kunsten, de wetenschappen en de ‘praktische wereld’.

In de eerste jaren blijven de leerlingen voor een groot aantal lessen en acti-
viteiten als klas bij elkaar. Dit betreft de periodelessen (zie pagina 13: Een dag 
op de vrijeschoolafdeling van het Grotius College), de vaklessen (zoals de 
talen en wiskunde) en de mentoruren. In de kunst-  en praktijkvakken werk-
en we met ‘heterogene groepen’: leerlingen van de verschillende klassen en 
niveaus (vwo, havo, mavo) zitten bij elkaar in de klas.

Niveaugroepen

Om recht te doen aan cognitieve verschillen, verschillen in leervermogen en 
tempo, werken de leerlingen vanaf het eerste leerjaar in niveaugroepen in de 
lessen: Nederlands, Engels, Frans, Duits (tweede jaar) en wiskunde. Criteria 
voor de indeling in de groepen zijn: leervermogen, leerprestaties, werktem-
po, zelfstandigheid en abstractievermogen. In de ene klas wordt gewerkt op 
mavo-/havo niveau en in de andere op havo-/vwo-niveau. 
Vanaf het derde leerjaar is er een mavo-examenroute en een havo/vwo-route. 
Vrijwel alle examengerichte vaklessen worden dan in niveaugroepen aange-
boden. Doorstromen van mavo naar havo en van havo naar vwo is mogelijk 
als aan bepaalde criteria voldaan wordt.
In de bovenbouw zullen we bepaalde vrijeschool elementen behouden. Te 
denken valt dan aan periodeonderwijs, profielwerkstuk en kunstlessen.

Extra uitdaging

Speciaal voor leerlingen, die makkelijk en snel leren, is er de mogelijkheid 
om Latijn (vanaf het eerste leerjaar) en Grieks (vanaf het tweede leerjaar) te 
doen. Daarnaast is er wekelijks het Grotius X-tra plan: theater, sport en tech-
niek en maandelijks het Creator Lab.
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Een dag op de vrijeschoolafdeling 

Periodeonderwijs

In de ochtend is er ‘periodeonderwijs’ van twee lesuren, 90 minuten. De 
lesstof wordt hier thematisch aangeboden. Er is geen strikte scheiding tussen 
de schoolse vakgebieden, de stof wordt vanuit de samenhang aangeboden. 
Dat betekent dat de lesstof vanuit verschillende invalshoeken, verschillende 
vakgebieden, benaderd zal worden. Bijvoorbeeld: In een geschiedenisperiode 
als ‘revoluties’ in het derde leerjaar, wordt een breed beeld geschetst van de 
omstandigheden voor, tijdens en na de Franse Revolutie. De revolutie wordt 
benaderd vanuit de economie, de kunst, de literatuur, de filosofie, de sociale 
geografie en de politiek. Door deze brede benadering schetst de docent, 
eventueel met hulp van gasten en digitale hulpmiddelen, ‘een levend beeld’. 
De inbreng van de leerlingen kan op deze manier mede vorm geven aan de 
lesinhoud. In het periodeonderwijs worden geen methodeboeken gebruikt.

De leerlingen werken drie weken achtereen, elke dag twee lesuren, aan een 
thema. Elk thema wordt dus in 30 lesuren uitgewerkt (met daarnaast nog 
huiswerktijd). Een klas heeft per schooljaar 12 periodes. De thema’s sluiten 
aan bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerlingen. Leerlingen maken 
van elke periode een schriftelijk verslag en soms een presentatie. De kennis 
wordt getoetst door opdrachten en proefwerken.

Overzicht periodes eerste leerjaar

Schilderen
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Bloklessen: kunst- en praktijkvakken

Het praktisch, kunstzinnig en bewegingsonderwijs wordt gegeven in 
zogenaamde bloklessen van 90 minuten, ook in de ochtend. Door de 
jaren heen komen veel verschillende vakken aan bod, bijvoorbeeld: 
textiel, houtbewerken, tuinbouw, tekenen, schilderen, fotografie, 
boetseren en toneel. 

Alle klassen hebben daarnaast ook nog elke week  een uur  
muziek en een uur koorzang. Ook een typisch vrijschoolvak euritmie 
hebben we opgenomen in ons leerplan.
 
Elke klas heeft het hele jaar door gymnastiek (Lichamelijke 
Opvoeding): een blok van twee lesuren per week.

Lessen in de week

mentoruur
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Vaklessen

In de middag volgen de vaklessen. Die worden gegeven in lesuren van 45 
minuten. In deze lessen worden meestal methodeboeken gebruikt. Het gaat 
in de eerste twee leerjaren voor alle leerlingen om de vakken Nederlands, 
Frans, Duits, Engels en wiskunde. Duits krijgen ze vanaf het tweede leerjaar. 
Kinderen met een VWO kunnen daarnaast eventueel Latijn (vanaf het eerste 
leerjaar) en Grieks (vanaf het tweede leerjaar) volgen.

Goed om te weten

De docenten beschikken, naast de reguliere middelen, over digiborden en 
smartboards.

Lessentabel in uren per week

mh1 hv1 mh2 hv2
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Ondersteuning

De vrijeschoolafdeling van het Grotius College streeft ernaar de juiste voor-
waarden te scheppen voor de ontwikkeling van elke leerling en elke leerling 
op te leiden tot diplomering, die aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en aspi-
raties. Het vrijeschoolleerplan en de vrijeschoolpedagogie vormen hiervoor 
de basis. De ondersteuning is erop gericht om belemmeringen bij dit onder-
wijsproces weg te nemen, voor zover dit onder de verantwoordelijkheid van 
de school valt en het personeel op dit gebied competent is.
Er is een algemene basisondersteuning voor alle leerlingen, waarin achter-
eenvolgens de docenten en de mentor een rol spelen. De mentor is de spin in 
het web bij de basisondersteuning. Hij/zij geeft met name in de lagere klassen 
veel lessen; verzorgt wekelijks twee mentoruren en onderhoudt de con-
tacten tussen leerling, ouders en de school. Naast deze basisondersteuning  
is er op een aantal gebieden meer specifieke begeleiding.

Het Grotius College heeft een zorgcoördinator in dienst. Er wordt gescreend 
op dyslexie en er zijn faciliteiten en ondersteuning voor leerlingen met een 
dyslexieverklaring. De school hanteert een dyslexieprotocol. 

Dyslexie

Op de vrijeschool afdeling van het Grotius College in Delft volgen wij het 
landelijk beleid voor dyslexie. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met 
dyslexie op een ontspannen manier zich kunnen ontwikkelen en hun examen 
kunnen halen, binnen de juiste tijd en met de juiste hulpmiddelen.
Alle leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiekaart. Daar-
op staan de faciliteiten die gelden voor haar/hem. Hierbij valt te denken aan 
extra tijd, gebruik van “gesproken” boeken en gebruik van de computer.
Ook wordt van de leerling verwacht dat hij/zij het huiswerk voor de lessen 
bijhoudt, op tijd om hulp vraagt en eventueel zelf met docenten afspraken 
maakt.

De klas heeft twee jaar een eigen mentor. Hij/zij is voor de leerling en de ouders 
de belangrijkste contactpersoon en dus het eerste aanspreekpunt.

Omdat de leerlingen op de vrijeschoolafdeling een eigen schrift maken 
tijdens het periodeonderwijs, wordt er een extra beroep gedaan op hun 
zelfstandigheid. Dagelijks maken de leerlingen aantekeningen en/of werken 
een verhaal uit.Ze schrijven eigen verhalen en maken opdrachten. Voor de 
talen moeten woordjes geleerd worden en voor alle vakken is er huiswerk. Zo 
komen ze van alles tegen wat misschien in eerste instantie niet vanzelf gaat. 
De mentor zal de leerlingen hierbij begeleiden en extra ondersteuning bieden 
waar nodig. Zo kunnen ze bijvoorbeeld teksten uitwerken op de comput er, 
thuis of op school. Of extra tijd krijgen tijdens een toets of onderdelen monde-
ling doen in plaats van schriftelijk. Deze faciliteiten zullen per leerling verschillen.

Overige ondersteuning

Bijles, RT (Remdial Teaching) en huiswerkbegeleiding worden niet standaard door 
het Grotius College verzorgd. Ouders zullen eventuele bijles zelf moeten regelen.
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Criteria voor inschrijving en aanname 

• Kiezen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs (criterium 1)
Uitgangspunt is, dat we met leerlingen en ouders willen werken, die weten 
wat de vrijeschool te bieden heeft en hiervoor ook uitdrukkelijk kiezen. Basis-
criterium voor toelating is dan ook het ‘passen binnen de werkwijze van het 
vrijeschoolonderwijs’.

Het gaat hierbij om individuele aanspreekbaarheid op gedrag; ook los van de 
dwang van genormeerde cijferdoelen kunnen en willen presteren; een open 
houding tot kunstzinnige leerstofverwerking en zich willen/kunnen voegen 
binnen het intensieve groepsproces van een vaste jaargroep voor langere 
tijd. Een leerling moet in zekere mate beschikken over vaardigheden die in 
het vrijeschoolonderwijs van belang zijn zoals: motivatie, creativiteit, zelf-
standigheid,  communicatieve – en sociale vaardigheden.

Aanmeldprocedure

De beoogde omvang van de klas kan variëren van 25 tot 30 leerlingen. Bij 
meer dan een veelvoud van 30 leerlingen (bv meer dan 60 of 90 leerlingen) 
zal er een wachtlijst ontstaan. Het is daarom handig om het aanmeldformu-
lier in te vullen en in te leveren zodra de keuze voor de vrijeschoolafdeling 
gemaakt is. Daarop kunt u, indien gewenst, ook de extra’s aangeven (Latijn 
en Grotius  X-tra sport, techniek of theater).

Het aanmeldformulier is via de site van het Grotius te downloaden. Het 
schooladvies en een kopie van het identiteitsbewijs moeten meegestuurd 
worden. 

Leerlingen afkomstig van vrije basisscholen en leerlingen die al een broer 
of zus op de vrijeschoolafdeling hebben, blijven buiten deze wachtlijst en 
worden direct geplaatst indien zij zich voor de uiterste inschrijfdatum 
(www.grotiuscollege.nl) hebben aangemeld bij de vrijeschoolafdeling.

Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvang je een uitnodiging voor een 
aanmeldgesprek. Deze gesprekken vinden vanaf maart plaats. 
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“
Oudervereniging
 
Door ouders van de vrijeschoolafdeling van het Grotius College is een ver-
eniging opgericht, die zich ten doel stelt voortgezet onderwijs in de geest 
van Rudolf Steiner te bevorderen en in stand te houden. Ouders, die hun 
kinderen aanmelden als leerlingen van de vrijeschoolafdeling, kunnen lid 
worden van de vereniging. 

De overheidssubsidie is niet voldoende om al het extra onderwijs te bekos-
tigen. Daarom wordt een extra vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Elk jaar, 
voor het begin van een nieuw schooljaar, wordt op de algemene ledenverga-
dering de hoogte van deze (exploitatie) bijdrage door de leden vastgesteld. 
Voor schooljaar 2017-2018 was deze extra  financiële (en voor de belasting 
aftrekbare) gift € 450,00 per leerling. Over de besteding wordt jaarlijks ver-
antwoording afgelegd door de coördinator samen met de oudervereniging. 
Uit de ouderbijdragen worden extra materiaalkosten gedekt van de kunst- 
en praktijkvakken en ondersteuning zoals pianobegeleiding en worden alle 
kosten voor excursies betaald. Voor kamp wordt een extra bijdrage gevraagd 
omdat de kosten per leerjaar verschillend zijn. De vereniging gaat ervan uit 
dat elke ouder zijn/haar financiële verantwoordelijkheid neemt. Indien de 
hoogte van het bedrag onoverkomenlijk is, wordt gevraagd welke bijdrage 
dan mogelijk is.

www.vrijeschoolafdelingdelft.nl

• Advies basisschool en ondersteunende toets-gegevens (criteria 2 en 3)

Wij kunnen leerlingen aannemen van wie op grond van de prestaties op de 
basisschool blijkt dat zij op vwo- of havo- niveau kunnen functioneren en ook 
leerlingen die in staat worden geacht binnen vier jaar een mavo (vmbo t) 
diploma te halen zijn plaatsbaar. Leerlingen met een mavo (vmbo-t) advies 
moeten aantoonbaar beschikken over een goede werkhouding en concen-
tratievermogen, aangezien het tempo in een heterogene groep hoger ligt.

De leerling moet voldoende steun hebben aan de (begrensde) ondersteun-
ing die wij als school kunnen bieden. De reikwijdte van de ondersteuning is 
aangegeven in het  school-ondersteuningsprofiel van de vrijeschoolafdeling 
van het Grotius College. Daarin staat welke ondersteuning door elke school in 
de regio wordt verleend en welke extra ondersteuning de vrijeschoolafdeling 
van het Grotius College biedt. Als de ondersteuningsvraag buiten dit profiel 
valt, is aanname doorgaans niet mogelijk.

Leuke school die open staat voor iedereen.

Een plek om je thuis te voelen, ook zonder 

voorkennis van het vrijeschoolonderwijs.

Naast de vele creatieve vakken ook veel 

aandacht voor de exacte vakken, niet uit de 

geijkste methodeboeken. Door het periode -

onderwijs komt het beter binnen en is er 

meer eigen inbreng door de leerlingen.



24

Contact

Vrijeschoolafdeling van het Grotius College
Onderwijs ‘vrij’ naar her vrijeschoolonderwijs
Juniusstraat 8
2625 XZ Delft
T (015) 8000 000
I  www.grotiuscollege.nl
   www.vrijeschoolvodelft.nl
E info@grotiuscollege.nl

Vrijeschoolcoördinator: Remko Tettero (m.i.v. 01.01.2018; niet op donderdag)

Op onze website is alle recente informatie te vinden. Hier staan onder andere 
de lestijden, roosters en nieuws.
Voor actueel nieuws over de afdeling kunt u terecht op onze facebookpagina:
‘Vrijeschool Afdeling van het Grotius College’ en op instagram.

Voor meer informatie over vrijeschoolonderwijs: www.vrijescholen.nl


