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

Wie enthousiast is, presteert beter.
Dat geldt voor volwassenen, maar
natuurlijk ook voor kinderen. Op de Vrije
School Zaanstreek ervaren wij dat iedere
dag. Bij ons leren kinderen omdat ze
het graag willen. Bovendien is er op een
vrijeschool net zoveel aandacht voor de
cognitieve vak- en vormingsgebieden.

Op onze
school
krijg je zin
in leren.

Daarnaast krijgen ze op de Vrijeschool Zaanstreek veel extra’s mee. Met
name kunstzinnige en sociale vaardigheden waar zij hun hele verdere
leven veel plezier van hebben.
De juiste school voor je kind kiezen, kan lastig zijn. Het belangrijkste is dat
u de tijd neemt om u goed te oriënteren. De school moet namelijk bij u en
uw kind passen en niet andersom.
Onze school
De Vrije School Zaanstreek is een gezellige school. Rustig gelegen aan het
Darwinpark in Zaandam. We hebben acht klassen waar gemiddeld 25
leerlingen in zitten. Dat is groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal
goed te kunnen ontwikkelen en klein genoeg om het onderwijs goed vorm
te kunnen geven.
De Vrije School Zaanstreek is een vrijeschool. Kenmerkend voor het
vrijeschoolonderwijs is, dat er naast de aandacht voor de cognitieve
ontwikkeling, veel aandacht is voor creatieve en sociale ontwikkeling.
We spreken de eigen wil aan en laten leerlingen op zoektocht gaan.
Kinderen leren bij ons met hoofd, hart en handen. Zo kunnen ze optimaal
groeien met hun verstand én hun gevoel. In de lengte én de diepte.
Van peuter tot puber
Vrije School Zaanstreek is meer dan een basisschool. De allerkleinsten
kunnen terecht bij peutergroep Windekind van de Vlinderboom. Van daaruit

3

kunnen ze doorgroeien naar de kleuterschool om vervolgens de hele

Eenmaal binnen krijgt ieder kind een

basisschool te doorlopen. Op onze school kun je als kleuter binnenstappen

hand van de juf of meester waarna

en als (pre-)puber de school weer verlaten. Allemaal op basis van dezelfde

de dag kan beginnen. Soms met een

gedachte: als je enthousiast bent, leer je meer.

halfuur oefentijd in taal, lezen of rekenen. Meestal met een spreuk, lied,

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Hoge kwaliteit

bewegingsspel of een mooi verhaal. In

Onze leerlingen behalen prima leerresultaten. Zeker als we kijken naar het

periodes van drie tot vier weken worden

landelijk gemiddelde. Van een standaard basisschool gaat 40% naar de

daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn

havo en het vwo. Bij de vrijescholen is dat 60%. Op onze school hanteren

dat taal, rekenen en heemkunde. Daarna komen er andere vakken bij,

we een digitaal leerlingvolgsysteem. Op deze manier volgt de leerkracht

zoals aardrijkskunde, dierkunde, geschiedenis en natuurkunde. Ook

de ontwikkeling van leerlingen en het onderwijs. Naast de periode- en

computerles is onderdeel van het pakket. Naast Nederlands leren ze

vaklestoetsen nemen wij ook de landelijke

basiskennis van het Engels en Duits. Later op de dag staan de kunstzin-

Citotoetsen af. Wij letten met name op een

nige vakken bij ons op het programma, zoals houtbewerken, schilderen,

evenwichtige groei van het denken, voelen en

muziek, toneel, handvaardigheid en handwerken.

willen. Zo komen wij tot een goed onderbouwd
advies voor het voortgezet onderwijs.

De kleuters: een eigen plek in de school
Een kleuter heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te

Stimuleren van talent

kunnen ontwikkelen. Wij hebben ervoor gekozen dat kleuters hun eigen

Het uitgangspunt van een vrijeschool is een-

plek in het schoolgebouw hebben. Elke dag heeft een vaste opbouw.

voudig: een leerling die enthousiast is, leert

In volgorde wordt er verteld, gezongen, gespeeld, geknutseld, gegeten en

beter. We streven er naar dat de leerstof

(buiten) gespeeld. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout,

aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen

wol en katoen. Zo kunnen de kinderen werkelijke ervaringen opdoen.

en niet andersom. De lessen starten met een
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gezamenlijke instructie. Vervolgens gaan de leerlingen gedifferentieerd

Contact met ouders

verder met de lesstof. Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aan-

Elke twee weken komt de nieuwsbrief uit. Gedurende het jaar organiseren

dacht. Bij ons op school noemen we dat ‘in- en uitademen’. Er is een vast

wij verder ouderavonden over de klas en het leerstofaanbod. Daarnaast

rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten dus waar ze aan toe zijn

hebben ouders/verzorgers individueel voortgangsgesprekken met de

en wat er van ze gevraagd wordt. Uitgangspunt is dat elk kind van nature

leerkracht. Twee keer per jaar is er ook een Algemene Ouderavond waar-

speciale talenten en behoeften heeft. Met ons veelzijdige onderwijs willen

bij een thema centraal staat. Er is één keer per maand een inloopochtend

we die graag ondersteunen en stimuleren.

en een koffieochtend waar iedereen van harte welkom is. En altijd geldt:
heeft u een vraag? Stel hem gerust, aan de leerkracht, of de directeur.

De klassen in vogelvlucht
Elke schooldag begint op het plein waar de leerkracht de klas ophaalt.

Wij luisteren!
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Eten op school
De Vrije School Zaanstreek hanteert een continurooster. Dit betekent dat

Met hout
bewerken
gebruik je
ook je
hersens.

alle kinderen op school lunchen. Er is dan een halfuur pauze. De klassenleerkracht eet met de kinderen in de klas.
Kinderopvang
Binnen het schoolgebouw is buitenschoolse opvang gerealiseerd. De BSO
van kinderopvang de Vlinderboom verzorgt peutergroep Windekind en
kleinschalige naschoolse- en vakantieopvang voor onze leerlingen. Beide
in een sfeervolle, huiselijke omgeving.
Meer informatie
Voor meer informatie over onze school kunt u altijd terecht bij onze
directeur Maartje Syrier. Zij laat u graag de school zien en vertelt u alles
wat u wilt weten. Bel gerust voor een afspraak: 075 6174047of mail naar
directeur@vrijeschoolzaanstreek.nl.
Op de website van de school staan alle belangrijke data in de jaarplanner
opgenomen: www.vrijeschoolzaanstreek.nl.
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Galjoenstraat 111B
1503 AR Zaandam
Telefoon: 075 6174047
Telefoon kleuterschool: 075-6169593
E-mail: info@vrijeschoolzaanstreek.nl
Website: www.vrijeschoolzaanstreek.nl.

