




Waldorfonderwijs
= vrijeschoolonderwijs

Waldorf is de internationale benaming voor vrijeschoolonderwijs, een wereldwijde
stroming binnen het onderwijs die al meer dan honderd jaar bestaat. Op Waldorf
Grotius geven wij dus vrijeschoolonderwijs. Vrijeschoolonderwijs betekent niet dat
je vrij bent om te doen wat je wilt. Met “vrij” wordt hier bedoeld dat de leerling zich
in vrijheid kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens: sociaal-emotioneel en
intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij.

De persoonlijke ontwikkelingsweg van elke individuele leerling staat centraal. Het
onderwijs doet een beroep op hun kunstzinnige, intellectuele en sociale vermogens.
Met andere woorden: “De ontwikkeling van het hoofd (verstand) is even belangrijk
als die van het hart (gevoel) en de handen (daadkracht).”

De twee pijlers die in de praktijk het Waldorfonderwijs typeren zijn het periode-
onderwijs en de aandacht voor kunst- en handvaardigheidsvakken. Twee zaken
waarbij bij uitstek hoofd, hart én handen aan het werk moeten.

Enhar: Toen ik hier naar toe kwam, toen vond ik de middelbare school meteen
veel leuker, je went daar heel snel aan. Het voelt alsof ik er nu al een jaar op zit,

het voelt heel bekend.

Kaya: Je ging bij die open dagen kijken en bij Waldorf had ik een goed gevoel,
dat het klopte met mij. Dat het overeen kwam met hoe ik zelf zou willen leren.



LESSEN OP WALDORF GROTIUS

Periodeonderwijs
Vanuit de Waldorfpedagogiek werkt het Waldorf Grotius met periodeonderwijs.

Gedurende zo’n periode (drie weken lang, vijf ochtenden per week, 80 minuten per
ochtend) verdiept de klas zich heel intensief in een deelgebied van één vak. In de
eerste en tweede klas wordt minimaal de helft van de periodes door de mentor zelf
verzorgd. Op de volgende pagina staat het rooster van het eerste leerjaar. De eerste
periode (geschiedenis) gaat, niet geheel toevallig, over de ontdekkingsreizen. De
leerling krijgt de opdracht de lesstof op tal van manieren te verwerken. Uiteraard als
tekst maar, afhankelijk van het onderwerp, kan dat ook in de vorm van een
presentatie, kaarten, het doen van proefjes, een gedicht of zelfs een toneelstuk.

De periodeschriften worden beoordeeld op volledigheid en of er voldoende
aandacht aan besteed is. In alle gevallen is er een verwerking waarbij “het denken,
het voelen en het doen” aangesproken worden.

Zo wordt de leerstof en ontwikkelingsstof eigen gemaakt. Iedere dag verwerkt de
leerling de behandelde leerstof in het periodeschrift. Zodoende is er aan het eind van
een periode een zelfgemaakt leerboek en volgt er een toets. Na die drie weken volgt
er een ander vak. Alle vakken komen zo aan de beurt, zodat aan het einde van het
schooljaar alle vakken hun uren gemaakt hebben. Eén periode natuurkunde
bijvoorbeeld, levert net zo veel uren op als een heel schooljaar 1 uur in de week.
Periodeonderwijs geeft de leerling de kans zich werkelijk te verbinden met een thema
door de verdiepende, intensieve aanpak.

Isa: Je moet het niet zien als “ik moet supercreatief zijn”. Het gaat om jouw
manier van creatief zijn, en dat samen met scheikunde of wiskunde of wat dan ook.



Lessen in de week
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VAK ONDERWERP KUNSTPERIODE WEKEN
Geschiedenis Ontdekkingsreizen Houtbewerking 4
Biologie Spijsvertering Tekenen 3
Wiskunde Algebra Boetseren 3
Natuurkunde Mechanica/Hefbomen Fotografie 3
Nederlands Poëzie Grafiek 3
Aardrijkskunde Sterrenkunde Textiel 3
Geschiedenis Renaissance Moderne Media 3
Scheikunde Verbranding Houtbewerking 3
Aardrijkskunde Europa Schilderen 3
Biologie Verzorging Grafiek 3
Nederlands Creatief Schrijven Tuinbouw 3
Wiskunde Meetkunde Textiel 3





Kunst en handvaardigheid
Ook de kunst- en handvaardigheidsvakken worden, net als het periodeonderwijs,

gegeven in lessen van 80 minuten, ook in de ochtend, in een aaneengesloten periode
van 3 of 6 weken. Door de leerjaren heen komen veel verschillende vakken aan bod,
bijvoorbeeld houtbewerking (stoel bouwen), tuinbouw, tekenen, textiel, grafische
technieken, schilderen, fotografie, boetseren en toneel. Op deze manier kunnen
leerlingen talenten ontdekken en uitbouwen en vaardigheden ontwikkelen.

Het is niet nodig om creatief te zijn. In de kunst- en handvaardigheidsvakken kan
iedereen op zijn/haar eigen niveau meedoen. Voor zowel jongens als meisjes is er
voldoende ruimte om dat op hun eigen manier te doen. Wel vragen we bereidheid om
mee te doen en verwachten we van leerlingen dat ze zelfstandig kunnen werken.

Alle leerlingen hebben daarnaast met hun klas elke week muziek, koorzang,
euritmie en natuurlijk gym (Lichamelijke Opvoeding).



Jan Arie Bras
(docent engels, drama en
periodeonderwijs): We zijn
zes weken, zes uur in de
week ergens mee bezig
en dan kan je ook echt
iets neerzetten. Als je

goed bent in drama, dan
ben je sociaal ook gelijk

een stuk beter.



VAKLESSEN
In de middag volgen de leerlingen vaklessen, dat zijn de talen, Nederlands,

Frans, Duits en Engels én wiskunde. In deze lessen worden meestal methodeboeken
gebruikt.

MENTORKLAS
In de eerste en tweede klas houden de leerlingen dezelfde mentor. Deze geeft

ook veel les in de eigen klas want naast zijn eigen vak geeft de mentor ook een
aantal periodes en mentorles. Zo is er veel begeleiding in de eigen klas en verloopt
de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs geleidelijk en soepel. De
vreemde talen en wiskunde worden gegeven door vakleerkrachten. Het Waldorf
lerarenteam werkt intensief samen om de leerlingen goed te begeleiden.

JAARFEESTEN
Jaarfeesten spelen een belangrijke rol in de Waldorfpedagogie. Onze verhouding

tot de seizoenen zegt iets over onze verbinding met de wereld om ons heen. Zo staat
de mens in de zomertijd in een andere verhouding tot de wereld dan in de wintertijd.
In de lente en de zomer trekken we letterlijk en figuurlijk meer naar buiten en in
herfst en winter meer naar binnen. Het zijn waarneembare en beleefbare processen in
de natuur, maar ook in ons eigen leven. De jaarfeesten worden in alle leerjaren
gevierd op een manier die past bij de leeftijdsfase. Bijvoorbeeld: het herfstfeest,
advent, de kerstspelen, zomerfeest, etc.





Vanaf het begin...
OVERGANG NAAR DE BRUGKLAS

Bij instroom in klas 1 wordt de leerling ingedeeld in een mavo/havo klas of een
havo/vwo klas. Als de leerling een vwo advies heeft mag hij ook voor gymnasium
kiezen. Hierdoor kunnen de leerlingen al op eigen niveau werken, maar krijgen zo
ook de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Binnen
de brugklas wordt rekening gehouden met het niveau van de leerling. De leerstof
wordt in de loop van de tijd steeds meer gedifferentieerd aangeboden, zodat de
leerling meer op eigen niveau kan werken. De leerlingen krijgen de tijd en worden
goed begeleid op hun weg naar de bovenbouw.

Voor een goede sociale ontwikkeling vinden wij het belangrijk dat leerlingen met
verschillende vermogens en kwaliteiten bij elkaar in de klas zitten. Daardoor ontstaat
er waardering en respect voor de verschillen tussen de leerlingen en leren de
leerlingen elkaar te helpen in de lessen en daar buiten.

INDELING OP NIVEAU
Aan het eind van de tweede klas wordt de leerling ingedeeld op niveau (vwo,

havo of mavo). Na het tweede rapport in klas 2 krijgen de leerlingen een voorlopig
advies. Het definitieve advies wordt na het laatste rapport gegeven. De niveau-
bepaling is gebaseerd op resultaten én het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

 Mavo-leerlingen stromen vanaf klas 3 door naar de reguliere afdeling van
Grotius, in hetzelfde schoolgebouw. Havo- en vwo-leerlingen volgen klas 3 op de
Waldorfafdeling. Daarna stappen zij over naar het reguliere onderwijs op Grotius.

Kaya: Je leert op school jezelf beter kennen en tijdens de periodes ook de
anderen en daardoor sluit je heel snel vriendschappen.



Ouders
Samen met de leerlingen en de docenten vormen de ouders een belangrijk

onderdeel van de schoolgemeenschap. Onderwijs en opvoeding vullen elkaar aan.
Daarom is goed contact tussen ouders en leerkrachten van groot belang voor ieder
kind. Ouders vervullen een positieve rol als ze het gebeuren in en om de klas met
belangstelling volgen. De leerkrachten staan voor hen open en informeren hen goed
over het onderwijs en de visie op het kind. De ouders staan om de school heen en
bouwen met elkaar en de leerkrachten een netwerk rond de leerlingen.

Twee keer per jaar is er een ouderavond waar u met de mentor en de andere
ouders het reilen en zeilen in de klas van uw zoon/dochter bespreekt. Ook kunt u
regelmatig een uitnodiging tegemoet zien van een presentatie of uitvoering van uw
zoon/dochter op school. Wij vinden het belangrijk dat ouders samen met de school
de leerlingen ondersteunen.



Voor iedere klas vragen we twee klassenouders. Deze klassenouders leggen een
verbinding tussen de ouders van hun eigen klas en de school. Zij ontvangen
signalen en bespreken deze regelmatig met de Waldorf afdelingsleider tijdens het
klassenouderoverleg. Verder kunnen klassenouders onder andere worden
ingeschakeld bij het voorbereiden van excursies en jaarfeesten.

Door de ouders van Waldorf Grotius is een vereniging opgericht, die zich ten doel
stelt Waldorf voortgezet onderwijs te ondersteunen, te bevorderen en in stand te
houden. Ouders, die hun kinderen aanmelden als leerlingen van Waldorf Grotius,
kunnen lid worden van de vereniging.

OUDERBIJDRAGE
Uit de ouderbijdrage worden extra materiaalkosten gedekt voor bijvoorbeeld de

kunstvakken en ondersteuning zoals pianobegeleiding. Ook worden hieruit alle kos-
ten voor excursies en jaarfeesten betaald. Voor kamp wordt een aparte bijdrage ge-
vraagd omdat de kosten per leerjaar verschillend zijn. Als de vrijwillige ouderbijdrage
niet op te brengen is, wordt in overleg bepaald welke bijdrage dan wel mogelijk is.

Aanmelden
Iedereen is welkom op Waldorf Grotius, we staan open voor leerlingen van alle

gezindten en achtergronden. Het aanmeldformulier is via de website van het Grotius
te downloaden.

Op de achterpagina vind je onze contactgegevens en QR codes, bijvoorbeeld om
je aan te melden voor een meeloopdag of om de film op youtube te bekijken.



Waldorf  Grotius
Juniusstraat 8
2625 XZ Delft
T (015) 8000 000
I www.grotiuscollege.nl

www.waldorfoudervereniging.nl
E info@grotiuscollege.nl

VRAGEN?
Neem contact op met J.Vermeijden,
afdelingsleider Waldorf Grotius College:
j.vermeijden@grotiuscollege.nl

Waldorf Grotius

Worden wie je bent

Op onze website is alle recente informatie
te vinden. Hier staan onder andere de
lestijden, roosters en nieuws. Volg ons
op instagram, Facebook en Youtube:
Waldorf Grotius.

Voor meer informatie over vrijeschool-
onderwijs: www.vrijescholen.nl www.vrijescholen.nl

www.grotiuscollege.nl

www.waldorfoudervereniging.nl

de video op youtube

Kom gerust een keertje kijken


