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Over Vrijeschoolonderwijs 
Onderwijzen en opvoeden 
Het vrijeschoolonderwijs heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen 
goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in 
relatie tot de gemeenschap. 
 
Ontdekken en ontwikkelen 
De vrijeschool wil dat elk kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt 
en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. 
Onderwijs gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en 
geest. 
 
Uitdagen en inspireren 
Vrijeschoolonderwijs daagt leraren en leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Uitdaging en inspiratie zijn 
daarbij kernbegrippen. Zo groeien kinderen uit tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die 
hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving. 
De Bernard Lievegoed school is geen concept maar een stroming, een basisschool voor vrijeschoolonderwijs. 
Ze is een van de ruim  vrijescholen in Nederland. Als vrijeschool maakt ze deel uit van een wereldwijde beweging. 
De leraren laten zich inspireren door de menskundige inzichten van Rudolf Steiner. Hij heeft de antroposofische 
menskunde in vele werken en voordrachten uiteengezet. 
De Bernard Lievegoed School hanteert momenteel homogene groepen met 4 kleuterklassen, 2 klassen 1, 1 klas 2, 2 
klassen 3 en  1 klas 4, 5 en 6.  
(groep  t/m 8). In totaal telt onze school 12 klassen. 
De Bernard Lievegoed School is een streekschool. De kinderen komen behalve uit Maastricht, ook uit 
het omringende heuvelland. Ook een aantal kinderen uit België, zowel Vlaanderen als Wallonië bezoekt onze school. 
Het onderwijs op onze school is erop gericht kinderen zo te begeleiden dat ze na klas 6 cultureel en intellectueel 
ontwikkeld zijn, sociaal-emotioneel vaardig, creatief, zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.



De Bernard Lievegoed School is een basisschool waar vrijeschool-onderwijs wordt gegeven. De uitgangspunten van 
het vrijeschoolonderwijs werden voor het eerst geformuleerd door Rudolf Steiner, de grondlegger van de 
antroposofie. Ons onderwijs is gestoeld op de algemene menskunde en dus op alle aspecten van ontwikkeling. 
Het menselijk wezen maakt verschillende ontwikkelingsfasen door op weg naar volwassenheid. Kinderen die tot een 
bepaalde levensfase behoren vragen om een pedagogische aanpak die daarbij past. 
We vinden het daarbij belangrijk om de verschillende aspecten in een beleving van eenheid aan de orde te laten 
komen. Het gaat in ons onderwijs niet alleen om kennisgerichte ontwikkeling, maar om evenwicht in de ontwikkeling 
van de intellectuele ontwikkeling, het emotionele leven en het praktisch handelen in de verschillende leergebieden, 
vakgebieden en domeinen.
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remedial teaching

gedragspecialist 

remedial teacher 

begeleidingsdienst VS

Begeleidingsdienst VS

De school werkt met 'antroposofische' materialen en meubels.

Antroposofische waarden zijn bepalend voor ons onderwijs in de vrije 
school. Dit werkt door in het didactische en pedagogische handelen van de 
leerkracht. Ook de materialen zijn hierop aangepast. Zie 2.3. 

De school met de daar omheen liggende natuurtuin is gebouwd volgens 
antroposofische waarden. School beschikt over een lift en een trap. 



Hoogbegaafdheid. Het proces (gesloten keten) ontwikkelen 
rondom hoogbegaafdheid op de vrije school. 

t/m 2024

Aanscherpen DIM. Studiemiddagen, klassenobservaties, 
video-interactie, intervisies. 

t/m 2024

Optimaliseren trendanalyse.  
Team betrekken in analyseprocessen van 
schoolbrede resltutaten .

Studiedagen o.b.v. begeleidingsdienst voor 
vrije scholen.  
Agendapunten in teamvergaderingen. 

t/m 2024

Instructie optimaliseren van 1F naar 1S 
referentieniveau.

Studiedagen o.b.v. begeleidingsdienst voor 
vrije scholen. 

t/m 2024

Meer inzicht verkrijgen in voorschoolse 
informatie over aangemelde 3 jarige 
kinderen.

Overleg intensiveren met voorschoolse 
kinderopvang, observatie in de 
kinderopvang.

t/m 2024


