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→ Vrijeschool de Kaap:
Een afdeling van de Young Business 
School Rotterdam, gevestigd op  
Katendrecht. We richten ons op het 
ontwikkelen van het individu. Kunst-
zinnige en ambachtelijke vakken  
vormen de kern van ons onderwijs; via 
het doen, ontdekken waar je talenten 
en drijfveren liggen. We leren je vaar-
digheden, zodat je in een veranderen-
de maatschappij weet wie je bent en 
wat je kan. Klaar om de maatschappij 
vanuit je talenten vorm te geven.

YBSR – vrijeschool de Kaap
vmbo basisberoepsgerichte, 
kaderberoepsgerichte, 
gemengde – en theoretische leerweg
LWOO

Economie & Ondernemen
Zorg & Welzijn
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→ Voor u ligt de eerste schoolgids van 
de gloednieuwe Vrijeschool de Kaap. 
In het huidige schooljaar zijn we 
gestart en met ingang van schooljaar 
2018 - 2019 mogen we 60 nieuwe 
leerlingen verwelkomen. Misschien 
is dit iets voor jou? Je leest er in deze 
gids alles over.
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 Even voorstellen:
 Elise Hernes, 
 directeur
 
→ Young Business School Rotterdam 

(YBSR) is sinds jaar en dag overtuigd 
van het belang van onderwijs dat 
prikkelt, uitdaagt en motiveert.

Onderwijs, dat is verweven met de 
realiteit en met de praktijk, onderwijs 
dat van alle kanten aangevlogen wordt. 
Kortom: driedimensionaal onderwijs 
(hoofd, hart en handen ;-)). Dat we met 
ingang van komend schooljaar hier nog 
een dimensie aan kunnen toevoegen 
– op het tot de verbeelding sprekende  
Katendrecht of all places – is een gouden kans. 
Door de visie van – en de samenwerking met het 
vrijeschoolonderwijs van het Rudolf Steiner  
College wordt de holistische levens-
beschouwing van beide scholen nog eens 
extra versterkt.

Beide opleidingen leggen de focus niet 
alleen op cognitieve prestaties; sociaal-
emotionele competenties worden minstens 
zo belangrijk gevonden; omgangsvormen, 
empathisch vermogen, zelfreflectie; 
zelfredzaamheid; flexibiliteit, creativiteit, 

weerbaarheid, nieuwsgierigheid, maar ook 
autonomie; het zijn juist deze kenmerken 
die het verschil maken. We kunnen het 
niet vaak genoeg zeggen en voorleven: 
je bent de schrijver van je eigen boek, de 
regisseur van je eigen film, de kapitein 
van je eigen schip. Door daarnaast in te 
zetten op ervarend leren, wordt de link 
gelegd tussen het boek en de werkvloer; dit 
verhoogt niet alleen de motivatie van het 
lerende kind, het onderstreept bovendien 
het belang van onze rol als docent,  
begeleider en coach.

De teams van YBSR en RSC delen hun 
expertise met elkaar. Stuk voor stuk zien 
we de raakvlakken en de overlap in onze 
doelstellingen en de meerwaarde van deze 
unieke samenwerking: YBSR met de focus 
op ervarend leren en RSC met het hoofd, het 
hart en de handen. Meer dan voldoende stof 

en inspiratie voor een boeiend boek, een 
interessante film én een behouden vaart. 

Bij dit alles zijn we blij met Katendrecht 
als bonus en als inspirerende omgeving 
met tal van mogelijkheden voor onze 
leerlingen: circus Rotjeknor, theater 
Walhalla, verhalenhuis Belvedere, kleine 
bedrijfjes, restaurants, jonge ondernemers,  
creatieve geesten, de haven…kortom, 
genoeg te ontdekken en een extra 
dimensie toe te voegen aan ons 
onderwijs. Kom zaken doen, want onze  
(wereld)reis begint al bij de voordeur!

 Elise Hernes, directeur YBSR
 25 mei 2017

EVEN VOORSTELLENEVEN VOORSTELLEN

Elise Hernes, directeur
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 De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten 
teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen 
invoegen, maar wel wat er 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  

EVEN VOORSTELLEN

 Even voorstellen:
 Michael Zoutendijk,
 afdelingsleider

→ Met dank aan een actieve 
oudergroep, is het nu eindelijk 
mogelijk om in Rotterdam 
vrijeschool-onderwijs te volgen 
op alle niveaus van het vmbo. De 
kern van het vrijeschoolonderwijs 
laat zich goed samenvatten in het 
volgende citaat:

We richten ons op het ontwikkelen van 
vaardigheden, het ervaren van kunst- en 
ambacht vakken en ontdekken van ta-
lenten. Het onderwijs wordt volgens het 
leerplan van Rudolf Steiner aangeboden. 
De periodes sluiten aan bij de leeftijds-
fase van de leerlingen, we beschouwen 
deze dan ook als ontwikkelingsstof voor 
zowel het hoofd, hart als de handen. In 
het leren vinden we het belangrijk het 
denken, het voelen en het willen aan te 
spreken. 

De ontwikkelingen in de huidige maat-
schappij gaan razendsnel. Hoe de wereld 
er precies uitziet, waar we onze jeugd voor 
opleiden, weet niemand. 
Juist daarom is het van belang dat leerlin-
gen zichzelf goed kennen en vanuit hun ei-
gen kern een waardevolle bijdrage kunnen 
geven aan de maatschappij. We geloven 
niet dat het leren stopt na de middelbare 
school. We leiden op tot vrije wereldbur-
gers die weten wat ze kunnen en weten wat 
ze willen. 

 Worden wie je bent
 Michael Zoutendijk

“Onderwijs is niet het vullen 
van een vat, maar het 
ontsteken van een vuur.”
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Missie 
De bedoeling van de Vrijeschool de Kaap is 
dat leerlingen de aandacht krijgen die nodig 
is om zich in hun denken en doen te kunnen 
ontwikkelen tot kritische, sociaal betrok-
ken en initiatiefrijke vrijdenkende creatieve  
mensen. 

Inspiratie 
Rudolf Steiner is de grondlegger van het 
vrijeschoolonderwijs en de onderliggende 
inspiratiebron voor het Rudolf Steiner  
College. Hij verdiepte zich onder andere in 
de vraag wie de mens in essentie is. Hieruit 
ontstond de antroposofie (wijsheidsleer van 
de mens). Van daaruit werkte hij voor het  
onderwijs aan een opvoedkundig plan,  

waarbij een kind een ontwikkelingsweg 
aangereikt wordt met als doel zich volledig 
te ontplooien.
Vrijeschoolonderwijs gaat uit van datgene, 
wat tot ontwikkeling kan komen in de leer-
ling. Leerlingen moeten de mogelijkheid 
krijgen zich veelzijdig te ontplooien, zowel 
wat betreft lichaam, ziel als geest. Zo kan, 
op basis van de idealen van opeenvolgende 
generaties, de maatschappij voortdurend 
vernieuwd worden. 

Visie 
‘Worden wie je bent’, dat is het motto van de 
Vrijeschool de Kaap. Het onderwijs wil leer-
lingen stimuleren om hun persoonlijkheid te 
ontplooien. Zodat ze zich ontwikkelen tot 
evenwichtige mensen: sociaal-emotioneel 
en intellectueel bewust, maatschappelijk 
betrokken en innerlijk vrij. 

De persoonlijke ontwikkelingsweg van elk 
individueel kind staat centraal. Het onder-
wijs doet beroep op hun kunstzinnige, intel-
lectuele en sociale vermogens. Met andere 
woorden: de ontwikkeling van het hoofd 
(verstand) is even belangrijk als die van het 
hart (gevoel) en de handen (daad- en schep-
pingskracht). 

Noah: “Ik heb drie redenen om voor deze 
school te kiezen:

• Het huiswerk wordt op school gemaakt 
en thuis lukt het me nooit om eraan te 
beginnen. Dat is super fijn.

•  Vooral de ambachtelijke- en kunstvakken 
vind ik leuk omdat ik daar echt zelf din-
gen  kan maken. 

• Ik vind het leuk om dingen te maken en 
dingen te doen. Dat kan op deze school.

“De leukste 
vakken vind ik 
in de ochtend, 
de kunst- en 
ambacht vakken 
omdat ik van 
creatieve 
dingen houd.”
Guusje



10 11

Informatiegids Vrijeschool de Kaap 2018 - 2019 Informatiegids Vrijeschool de Kaap 2018 - 2019

 LMC VO

→ Wat is LMC voortgezet onderwijs? 
YBSR vmbo maakt deel uit van LMC 
Voortgezet Onderwijs (LMC), een 
interconfessioneel en algemeen bij-
zonder Rotterdams schoolbestuur. Wij 
hebben leerlingen uit vele levensbe-
schouwelijke achtergronden op onze 
school. Wij leren hen om respectvol 
met elkaar om te gaan in een veilige 
omgeving. Zij worden daarin bege-
leid door betrokken medewerkers. 
De scholen van het bestuur werken  
onderling veel samen, zeker als het 
gaat om de doorstroom van leerlingen. 

Het bevoegd gezag van LMC is het 
College van Bestuur, dat bestaat uit de 
heer drs. M. Otto (voorzitter) en van-
af 1 februari 2017 Dhr. R. Elgershuizen 
(lid). LMC is gevestigd op Henegou-
werplein 16 in Rotterdam, Postbus 315, 
3000 AH Rotterdam. LMC is te berei-
ken via telefoonnummer 010 – 436 67 
66 en per e-mail: info@lmc-vo.nl.

Visie 
LMC staat voor goed onderwijs en verbin-
ding met Rotterdam en omgeving. LMC 
scholen zijn kleinschalig en persoonlijk, zij 
hebben een eigen karakter. Wij koesteren 

diversiteit en leren leerlingen om oog te heb-
ben voor verschillende culturele waarden. 
Samenwerken vinden wij belangrijk, voor 
leerlingen en voor scholen en medewerkers. 
Verbinding en respect, openheid en oog 
voor elkaar, verantwoordelijkheid en profes-
sionaliteit, integriteit en zorgvuldigheid zijn 
de woorden waardoor wij ons laten inspire-
ren en motiveren en de waarden die wij leer-
lingen in ons onderwijs willen meegeven.

Informatie over LMC voortgezet onderwijs
Meer informatie over LMC voortgezet on-
derwijs, zoals welke scholen onder ons  
bestuur vallen en het jaarverslag, is beschik-
baar op de website www.lmc-vo.nl. 

Regels, rechten en plichten 
Alle LMC-reglementen, verklaringen en sta-
tuten liggen op de school ter inzage bij de 
teamleider en op de website van de school.

Privacyreglement LMC voortgezet 
onderwijs 
LMC gaat zorgvuldig om met persoonlijke 
gegevens van ouders/verzorgers, leerlingen 
en medewerkers. In het privacyreglement 
staat weergegeven op welke wijze binnen de 
kaders van de Wet Bescherming Persoons-
gegevens worden verwerkt. 

Leerlingenstatuut 
De rechten en plichten van leerlingen zijn 
onder meer opgenomen in het leerlingensta-
tuut. Dit statuut is geldig voor alle scholen 

1
1. LMC VO

van LMC. Verdere rechten en plichten van 
leerlingen zijn opgenomen in het schooldeel 
‘De Schoolregels’ van de gids.

Verklaring portretrecht 
LMC en de school maken regelmatig gebruik 
van foto’s waarop leerlingen zijn afgebeeld. 
Deze foto’s worden uitsluitend gemaakt voor 
eigen gebruik en worden gepubliceerd op de 
website, in de schoolkrant of posters e.d.

Ouders/verzorgers kunnen er om verschil-
lende redenen bezwaar tegen hebben dat 
foto’s waarop hun zoon of dochter is afge-
beeld, op deze manier openbaar worden 
gemaakt. Natuurlijk respecteren het bestuur 
en de school deze bezwaren. Als u bezwaren 
heeft tegen het gebruik van foto’s door de 
school of het bestuur waar uw kind op staat, 
kunt u een verklaring portretrecht invullen en 
afgeven bij de administratie van de school. 

Medezeggenschapsreglementen en 
Medezeggenschapsstatuut 
Bij een goede schoolorganisatie hoort 
medezeggenschap voor medewer-
kers, ouders/verzorgers en leerlingen. 
De medezeggenschap binnen LMC is 
voor overkoepelende zaken belegd 
bij de Gemeenschappelijke Mede-
zeggenschapsraad (GMR) en voor 
schooleigen zaken bij de medezeg-
genschapsraad (MR) van de school. 
In de MR van de school kan met de 

directeur of andere personeelsleden 
worden gepraat over de gang van za-
ken op school. Bijna elk onderwerp 
kan worden besproken: huiswerk, ou-
deravonden, veiligheid, schooltijden, 
de schoolgids, de ouderbijdrage, de 
missie van de school, enzovoort.

Er zijn reglementen voor de GMR en 
voor de MR en een medezeggen-
schapsstatuut. In deze documenten is 
o.a. de organisatiestructuur van de me-
dezeggenschap beschreven en wordt 
aangegeven op welke onderwerpen 
de medezeggenschapsraden instem-
mingsrecht of recht van advies hebben. 

Klachtenregeling LMC voortgezet onderwijs 
Als ouders/verzorgers of leerlingen een 
klacht hebben over de school dan is het 
belangrijk dit allereerst te melden bij de di-
recteur van de school. De directeur zal de 
klacht in behandeling nemen en aangeven 
tot welke conclusie hij komt. Als ouders/ver-
zorgers of leerlingen het niet eens zijn met 
de manier waarop een klacht is afgehan-
deld door de directeur dan kan een klacht 
worden ingediend bij het bevoegd gezag, 
dat is het bestuur van de school, of bij de 
Landelijke Klachtencommissie. Het bestuur 
zal een klacht zorgvuldig behandelen. Als 
ouders/verzorgers of leerlingen daarover 
niet tevreden zijn, kunnen zij alsnog de  
Landelijke Klachtencommissie benaderen. 
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Deze commissie zal de klacht in behandeling nemen en betrokken partijen horen waarna een 
advies wordt opgesteld voor het bevoegd gezag hoe met de klacht omgegaan moet worden. 

Adresgegevens:
College van Bestuur van LMC Voortgezet Onderwijs, Postbus 315, 3000 AH Rotterdam.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Vertrouwenspersonen
Voordat een klacht wordt ingediend, is het ook mogelijk contact op te nemen met één van 
de drie vertrouwenspersonen. Zij vormen het aanspreekpunt bij klachten en kijken of er via 
bemiddeling een oplossing voor het probleem te vinden is. Daarnaast begeleiden zij ouders en/
of leerlingen bij de procedure met betrekking tot het indienen van een klacht. Elke vestiging 
heeft een contactpersoon die een klager in contact kan brengen met een vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersonen van LMC voortgezet onderwijs zijn: mevrouw S. Kulcu, te bereiken via 
skulcu@eenheidzorg.nl, telefoonnummer; 06 29 52 63 30, en mevrouw A. Smit, telefoonnummer; 
06 54 63 75 95 of per e-mail; ASmit2@lmc-vo.nl.

Reglement Commissie van Beroep voor de examens 
De directeur van de school kan een maatregel nemen als er een onregelmatigheid (fraude, 
spieken) geconstateerd wordt bij de examens. Dit is wettelijk zo bepaald. Een examenkandidaat 
kan tegen een maatregel in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van LMC voortgezet 
onderwijs. 

Adresgegevens:
Commissie van Beroep, Postbus 315, 3000 AH Rotterdam.

Ondersteuning, zorg en leerplicht
Naast onderwijs hebben leerlingen soms ook andere ondersteuning nodig. LMC heeft voor de 
hele organisatie een zorgstructuur opgezet en een ondersteuningsplan ontwikkeld. Elke school 
heeft een Zorgadviesteam (ZAT). Dit team bestaat uit de leerjaarcoördinator, de zorgcoördi-
nator, de leerlingenbegeleider, de leerplichtambtenaar en eventueel de schoolpsycholoog of 
schoolverpleegkundige en de schoolcontactpersoon. Het Zorgadvies- team overlegt met het 
schoolmaatschappelijk werk en de GGD maar soms ook met de politie. 
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Als leerlingen meer zorg nodig hebben dan de school kan geven, wordt in overleg met het 
schoolmaatschappelijk werk gekeken of deze extra zorg binnen LMC beschikbaar is of extern 
geregeld moet worden. 

LMC heeft een onderdeel die dat specifiek gericht is op zorg, de Eenheid Zorg. Dit 
organisatieonderdeel bestaat uit de onderwijsopvangvoorzieningen en het expertisecentrum. 
Voor het expertisecentrum werken verschillende deskundigen op het gebied van extra zorg. 
Leerlingen die een time-out moeten krijgen van de eigen school, kunnen tijdelijk geplaatst 
worden bij een onderwijsopvangvoorziening. Het is daarbij de bedoeling dat zij na een 
korte periode weer terug gaan naar de eigen school. Alle scholen van LMC hebben een 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin zij aangeven welke zorg zij bieden. De profielen 
van de scholen in Rotterdam zijn te vinden op www.koersvo.nl/schoolprofielen 

Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op de website www.passendonderwijs.
nl. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school 
moet de leerling een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school maar ook 
op een andere school in het reguliere onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs zijn. De 
school waar een kind is aangemeld, moet eerst kijken of het kind extra ondersteuning in de 
klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel is hiervoor het uitgangspunt. Als de school 
zelf geen passende onderwijsplek kan bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die 
dit wel kan of naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Als de ouders het niet eens 
zijn met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op onder-
steuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen 
ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke 
geschillencommissie passend onderwijs.

Schoolverzuim en leerplicht / kwalificatieplicht
Alle leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen en aan de verplichte activiteiten deel 
te nemen. Ouder(s) kunnen via Magister de aanwezigheid van hun kinderen volgen. 
Ongeoorloofde afwezigheid moet de school melden bij de leerplichtambtenaar. Deze 
kan sancties opleggen. De school meldt het ook als een leerling in vier opeenvolgende 
lesweken meer dan een achtste deel van de lestijd (liever preciezer door de school 
(aantal uren) formuleren) 16 lesuren of meer verzuimt.

1. LMC VO

Voortgezet Onderwijs). De oudergeleding 
van de MR wordt vooraf gevraagd om in te 
stemmen met de hoogte van de bedragen en 
de bestemming van het geld. 

De school stelt ieder leerjaar gratis aan een 
leerling het voorgeschreven lesmateriaal 
ter beschikking. Er is geen borgregeling. 
Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en 
verschillende diensten worden door de 
school kosteloos aan ouders verstrekt. De 
bijdrage is geheel vrijwillig. Dit houdt in dat 
ouders/verzorgers ervoor kunnen kiezen 
deze materialen elders aan te schaffen en 
de diensten niet bij de school af te nemen. 

De school verzorgt ook excursies of andere 
activiteiten waarvoor de overheid geen geld 
beschikbaar stelt. Ook hiervoor is de bijdra-
ge vrijwillig. Als ouders/verzorgers ervoor 
kiezen hun kind niet mee te laten doen, zorgt 
de school voor een vervangend programma 
op school tijdens de normale lestijd. 

Verplichte activiteiten/excursies zijn onder-
deel van het lesprogramma en worden door 
de school betaald.

Vensters voor verantwoording 
De scholen van LMC publiceren de 
resultaten van het onderwijs ook via www.
scholenopdekaart.nl. U kunt op de website 
de resultaten vinden van een groot aantal 
scholen in Nederland. 

In Nederland is er leerplicht voor alle 
kinderen vanaf vijf jaar tot en met 
het schooljaar waarin ze zestien jaar 
worden. Na dat schooljaar begint de 
kwalificatieplicht. Dit betekent een 
verlenging van de leerplicht totdat 
de leerling de startkwalificatie heeft 
gehaald of totdat de leerling 18 jaar 
wordt. Een startkwalificatie is een  
diploma voor havo, vwo, of mbo  
niveau 2, 3 of 4. Het praktijkonderwijs 
geeft ook een diploma en leidt leerlin-
gen meestal direct toe naar een baan.
Als een leerplichtige leerling zonder 
toestemming van school wegblijft, 
vindt een gesprek plaats tussen de 
leerling en ouders/verzorgers en 
de leerplichtambtenaar. Deze kan 
een proces-verbaal opmaken. In dat  
geval moeten de ouders/verzorgers 
en/of de leerling bij de kantonrechter 
verantwoording afleggen. De kanton-
rechter kan de ouders/verzorgers en 
de leerling (vanaf 12 jaar) een boete 
geven of een taakstraf opleggen.

Ouderbijdrage
Leerlingen kunnen zich bij de school 
inschrijven en aan het onderwijs en de 
examens deelnemen, zonder dat ouders/
verzorgers verplicht zijn een bijdrage te 
betalen. Elke bijdrage die aan ouders/
verzorgers wordt gevraagd voor schoolkosten 
is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de Wet op het 
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Inspectie van het Onderwijs 
De rapportages van de kwaliteitsonderzoe-
ken van de Inspectie van het Onderwijs en 
de onderwijsresultaten van de scholen van 
LMC zijn te vinden op de website www.on-
derwijsinspectie.nl. 

Vertrouwensinspecteur
Naast de procedure rond klachten 
zoals deze eerder in de schoolgids is 
opgenomen, bestaat er bij ernstige 
klachten ook de mogelijkheid contact 
op te nemen met de vertrouwensin-
specteurs van de Inspectie van het 
Onderwijs. Ouders/verzorgers en 
leerlingen kunnen de vertrouwensin-
specteurs raadplegen als zij klachten 
hebben over ernstige problemen op 
de school op het gebied van seksu-
ele intimidatie en seksueel misbruik; 
lichamelijk geweld; grove pesterijen; 
discriminatie en radicalisering. De 
vertrouwensinspecteur geeft advies 
en informatie. Eventueel kan de in-
specteur ook begeleiden in het tra-
ject naar het indienen van een forme-
le klacht of het doen van aangifte. De 
vertrouwensinspecteur is tijdens kan-
tooruren bereikbaar op 0900 - 1113111. 

Algemene aansprakelijkheidsverzekering 
De school maar ook de leerlingen, 
medewerkers en vrijwilligers zijn verzekerd 
tegen schadeclaims ten gevolge van 

onrechtmatig handelen. De school is 
echter niet zonder meer aansprakelijk 
voor alles wat tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. 

De school is niet aansprakelijk voor (schade 
door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 
jaar, hun ouders/verzorgers) zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een 
leerling die tijdens de schooluren of tijdens 
andere door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is daar dus in de 
eerste plaats zelf (of de ouders/verzorgers) 
verantwoordelijk voor. Het is daarom van 
belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten. De school is niet aansprakelijk 
voor beschadiging aan persoonlijke 
eigendommen (kleding, fiets, bril enz.) of 
voor verlies of diefstal ervan, ook niet als 
deze zijn opgeborgen in een kluisje. 

Doorlopende schoolgroepsreisverzekering 
De school heeft een verzekering voor 
groepsreizen. Deelnemers aan schoolrei-
zen, waaronder buitenlandse reizen, zijn 
verzekerd tegen personenschade en zaak-
schade. De polisvoorwaarden van alle ver-
zekeringen liggen ter inzage op de school-
administratie. Ouders/verzorgers kunnen 
ervoor kiezen hun kinderen bij te verzeke-
ren. Voor andere of hogere vergoedingen  

1. LMC VO

 dan de schoolgroepsreisverzekering biedt, zijn de school of LMC niet aansprakelijk. 

Schoolongevallenverzekering 
De schoolongevallenverzekering dekt de gevolgen van een ongeval, waar niet al door 
een andere verzekering voor verzekerd is. Het komen en gaan van en naar school, via de 
kortste weg, is meeverzekerd. Activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en 
onder toezicht, vallen ook onder de dekking. Schade aan kleding, brillen, brommers e.d. 
veroorzaakt door een ongeval, wordt niet gedekt door deze verzekering.

 YBSR in grote lijnen
LMC YBSR met haar profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn in de theoretische, 
gemengde -, kaderberoepsgerichte - en basisberoepsgerichte leerweg (tl/gl/kbl/bbl) van het 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), leidt op – en bereid je voor op niveau 
2, 3 en 4 van het mbo. Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is voor alle niveaus mogelijk. 
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Adres
Vrijeschool de Kaap
Maashavenweg 14
3072 AZ Rotterdam
T 010 - 429 34 88 
F 010 - 429 26 32

Postadres
Vrijeschool de Kaap
Postbus 59177
3008 PD Rotterdam 

E-mail
info@vsdekaap.nl 

Internet
www.vsdekaap.nl 

Bankrekening
ABNAMRO: IBAN NL90ABNA0552342645 

Vestigingsleiding
Mevr. E.V. Hernes, scholengroepdirecteur
Dhr. M. J. Zoutendijk, afdelingsleider

Leerjaarcoördinatoren 
Mevr. M. Blok/ dhr. D. van der Leer/
dhr. G. van Melick

Medewerker ouderbetrokkenheid 
Mevr. E. Çelen en mevr. M. Tasdan

Zorgcoördinator 
Mevr. S.E. van den Akker 

Bereikbaarheid 
Het metrostation ‘Rijnhaven’ bevindt zich 
op 2 minuten lopen van de school.

 Samenwerking met YBSR en het 
 Rudolf Steiner College

→ Vrijeschool de Kaap heeft het levenslicht gezien doordat er een actieve groep ouders 
opstond. Het was in Rotterdam niet eerder mogelijk om met de adviezen vmbo-basis 
of –kader vrijeschoolonderwijs te volgen.

 Het Rudolf Steiner College heeft geen licentie om deze leerwegen aan te bieden, de 
Young Business School wel. Er waren slechts enkele gesprekken nodig om met elkaar 
te ontdekken dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Talentontwikkeling, 
jezelf leren kennen, werken vanuit een ondernemende houding. Juist doordat er in de 
basis veel overeenkomsten bestaan tussen de beide scholen, verloopt de samenwer-
king zo soepel. 

 In het fantastische nieuwe gebouw midden op Katendrecht is ons ruimte ter beschik-
king gesteld, waar de leerlingen volgens het leerplan van Rudolf Steiner les krijgen. De 
meeste lessen worden dan ook gegeven door docenten van het Rudolf Steiner College. 
Daar waar mogelijk zoeken we de samenwerking op. Formeel is de Vrijeschool de Kaap 
een afdeling van de Young Business School.

Inrichting van het onderwijs
Kleine klassen: Voor twee kleine klassen (maximaal 18 leerlingen per leerjaar) bieden we on-
derwijs op vmbo basis-/ of kaderniveau. Daarnaast hebben we een klas voor leerlingen met 
een vmbo gemengd-/ theoretisch advies. Deze klas houden we ook graag klein, er kunnen 
maximaal 24 leerlingen geplaatst worden.

2
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“Het is fijn 
dat het 
een kleine 
school is, 
daardoor ken 
ik iedereen 
en ben je 
eigenlijk 
met iedereen 
vrienden.”
Guusje

Iedereen een eigen niveau
Omdat elke leerling uniek is, dagen we de 
leerlingen in de verschillende klassen uit om 
te excelleren in de vakken waar dat moge-
lijk is. Blijkt dat een leerling een vak gemak-
kelijk vindt of juist erg moeilijk, dan is het 
mogelijk om dat vak op een ander niveau te 
volgen.
Ook bij het afstuderen is het mogelijk om 
een vak op een ander niveau af te ronden.

Boeken in de klas
Voor veel leerlingen is organiseren en plan-
nen een vak apart. We hebben er daarom 
voor gekozen alle boeken op school te hou-
den. Achter in de klas kunnen leerlingen 
voordat de les begint de boeken pakken 
voor het betreffende vak. Juist omdat alle 
boeken op school zijn, is het voor docenten 
gemakkelijk om voor een individuele leer-
ling van niveau te wisselen. Is het net te las-
tig? Het boek van een niveau lager staat ook 
in kast. Lukt het om op een hoger niveau te 
werken? Geen probleem. Op deze manier 
sluit de lesstof altijd goed aan bij het niveau 
en de ontwikkeling van de leerling.
Lukt het leerlingen om goed de spullen te 
organiseren en willen ze thuis nog iets af-
maken? Dan mag het boek natuurlijk altijd 
meegenomen worden. Hoe meer er geleerd 
wordt, zeker op eigen initiatief, hoe mooier.

“Dat je gewoon 
een broek met  
wijde pijpen 
kan dragen 
en dan kijkt 
niemand je 
vreemd aan.”
Sterre
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1e lesuur
9:00 – 9:45

2e lesuur
9:45 – 10:30

3e lesuur
10:50 – 11:35

4e lesuur
11:35 – 12:20

Pauze 10:30 – 10:50

Maandag

LO

Theoretische 
periode

Dinsdag

Kunst – en 
ambacht 
periode

Theoretische 
periode 

Woensdag

Kunst- en 
ambacht 
periode

Theoretische 
periode

Donderdag

Kunst- en 
ambacht 
periode

Theoretische 
periode

Vrijdag

Kunst- en 
ambacht 
periode

Theoretische 
periode

5e lesuur
13:00 – 13:45

6e lesuur
13:45 – 14:25

7e lesuur
14:35 – 15:20

8e lesuur
15:20 – 16:00

Engels

Wiskunde

Spaans

Plan- / huis-
werkuur

Nederlands

Euritmie

Engels

Plan- / huis-
werkuur

Spaans

Muziek

Nederlands

Plan- / huis-
werkuur

Wiskunde

Mentoruur

Euritmie

Plan- / huis-
werkuur

Rekenen

Inhaaluur

Inhaaluur

Inhaaluur

Pauze 12:20 – 13:00

Pauze(tje) 14:25 – 14:35

VoorbeeldroosterKennismakingsweek
De eerste week op school staat in het teken van kennismaken en de school leren kennen. 
Er is veel sport en spel en we organiseren samen een uitgebreide lunch.

Lesdag
Op de Vrijeschool de Kaap beginnen we de dag met iets doen! Elke drie weken wordt gewis-
seld van ambacht, kunst of techniek. Leerlingen ontdekken zo waar hun talenten liggen en 
worden direct in de ochtend creatief gestimuleerd. 
 
Na de pauze krijgen de leerlingen periodeonderwijs. Daar wordt de ontwikkelingsgerichte 
leerstof gevolgd volgens de pedagogiek van de vrijeschool.
In de middag volgen de vaklessen Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, euritmie en muziek. 
Tijdens het plan- / huiswerkuur wordt onder begeleiding van de mentor het huiswerk gemaakt 
en worden studievaardigheden geoefend. Op vrijdag kunnen de leerlingen tijdens de inhaalu-
ren, gemiste toetsen inhalen of achterstallig huiswerk maken. Als alles bijgewerkt is, begint 
het weekend.
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Theoretische perioden
Geschiedenis – Ontdekkingsreizen 
Biologie – Verzorging 
Wiskunde – Algebra
Nederlands – Creatief schrijven
Scheikunde – Verbranding 
Biologie – Voedingsleer 
Astronomie – Sterrenkunde 
Geschiedenis - Renaissance 
Natuurkunde – Mechanica 
Wiskunde – Meetkunde 
Nederlands – Poëzie 
Aardrijkskunde – Europese volken

Rapport
Drie keer per jaar ontvangt de leerlingen 
een rapport. Dit rapport is niet alleen een 
lijst met cijfers, maar voor elke vak en elke 
periode schrijft de docent een reflectie. Het 
rapport geeft hierdoor niet alleen een goed 
beeld van de prestaties, het zegt ook iets 
over het sociaal- emotioneel welbevinden 
van de leerling.
We overhandigen het rapport altijd tijdens 
een rapportgesprek samen met ouders/
verzorgers en leerling. De kern van dit 
gesprek is niet dat de docent vertelt wat 
goed gaat of wat beter zou moeten; we 
laten een leerling reflecteren op de eigen 
prestaties en werkhouding. Op deze 
manier leert een leerling terugkijken. Maar, 
en dit is veel belangrijker, hij/zij zal zichzelf 
ook kapitein voelen op het eigen schip. In 
de basis begint leren bij kiezen voor jezelf, 
wat we in deze gesprekken proberen te 
stimuleren.

Kunst- en ambacht perioden
Tijdens de kunst- en ambacht perioden leer 
je door te doen. Je gaat aan de slag met 
houtbewerking, (bewegend speelgoed), 
keramiek, teken en schilderen etc. Doordat 
je begint met iets doen, wordt je creativiteit 
gestimuleerd en kan je daarna beter leren. 
Of wat dacht je van een acrobatiekvoor-
stelling met Circus Rotjeknor? Je leert niet 
alleen ‘een kunstje’, maar het gaat vaak ook 
om doorzetten. Je leert dat het soms heel 
lang duurt voordat je iets nieuws kan. Of 
dat het heel lang duurt voordat je een stuk 
eikenhout met een guts hebt veranderd in 
een mooi bakje.

Waar het lukt zoeken we altijd een 
samenwerking op. Acrobatiek met 
Circus Rotjeknor, de theaterperiode bij 
Theater Walhalla, bij fotografie gaan we 
naar LT Dans. Zo zoeken we altijd naar 
mogelijkheden om de Kaap te benutten en 
het leren authentiek te maken.

De volledige lijst met kunst- en ambacht 
vakken staat hieronder:

Houtbewerking, Acrobatiek – Circus Rotje-
knor, Textiel, Keramiek, Fotografie – LT, 
Dans, Koken, Teken en schilderen, Koken, 
Theater – Theater Walhalla, Houtbewerking, 
Koperslaan, Tuinbouw

Theoretische perioden
Tijdens de theoretische periodes krijgen 
de leerlingen bijna altijd les van de eigen 
mentor. De stof is ontwikkelingsstof. Zo 
beginnen we met de ontdekkingsreizigers 
die voor het eerst het ruime sop kiezen. 
Hun wereld wordt groter dan deze ooit was 
geweest, precies zoals de leerlingen zich 
voelen als ze de overstap maken naar de 
middelbare school.

Dat de lesstof aansluit bij de gevoelswereld 
van leerlingen, vinden we erg belangrijk. 
We werken tijdens de periodes met een 
periodeschrift. Leerlingen krijgen de theorie 
veelal door middel van een verhaal of door 
eigen ontdekkingen aangereikt. Aan de hand 
hiervan maken ze in drie weken tijd een eigen 
periodeschrift. De theorie wordt afgewisseld 
met tekeningen of andere creatieve 
opdrachten zodat de stof echt goed beklijft. 
Zo gaan we met scheikunde en natuurkunde 
veel proefjes doen en ga je bij Nederlands 
zelf verhalen en gedichten maken. 

Recente onderzoeken laten het belang 
zien van schrijven. Niet alleen voor het 
geheugen en de fijne motoriek. Juist het 
feit dat er over elke zin zelf nagedacht is 
hoe deze te formuleren, leert leerlingen de 
samenhang te zien en richting te geven aan 
de eigen gedachten.
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Onderbouw
In de 1e en 2e brugklas houden de leerlingen dezelfde mentor. Deze geeft ook veel les in de ei-
gen klas zodat er goede begeleiding is en er snel geschakeld kan worden als er extra ondersteu-
ning nodig is of als een leerling even niet lekker in zijn/haar vel zit. Leerlingen oriënteren zich 
op veel ambachten en krijgen een breed lesaanbod. Ze ontdekken zo, waar kwaliteiten en af-
finiteiten liggen en ontwikkelen veel vaardigheden die ze kunnen gebruiken in de bovenbouw. 

Bovenbouw
In het 3e en 4e leerjaar ligt de nadruk op individuele belangstelling en vaardigheden 
van de leerling. In deze laatste twee leerjaren nemen de stages een belangrijke plaats 
in en maken leerlingen op de werkvloer kennis met verschillende beroepen. Ze ontwik-
kelen niet alleen veel vaardigheden, ze ontdekken ook wat wel of juist niet bij ze past. 
Een duidelijke en bewuste keuze voor het vervolgonderwijs ligt in het verschiet.

Afsluiting
Aan het einde van het tweede leerjaar bekijken we goed wat de beste leerweg voor een leer-
ling is. Daarna wordt in twee jaar naar het bijpassende diploma toegewerkt.

 Leerwegen:
• Vmbo-basis. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 2 opleidingen.
• Vmbo-kader. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 3 opleidingen.
• Vmbo-gemengd/-theoretisch. Doorstroom mogelijk naar MBO niveau 4 opleidingen of
 de HAVO. 

Portfolio
Naast het diploma werken leerlingen aan een portfolio van de ambachtelijke perioden 
en de stages. Leerlingen kunnen met het portfolio laten zien welke vaardigheden ze 
bezitten en welke succesvolle projecten ze gevolgd hebben. Voor MBO opleidingen die 
aanvullende eisen stellen bij aanname wordt de kans op succes vergroot.
Door het werken met een portfolio, leren de leerlingen reflecteren op hun eigen werk en 
het eigen handelen. Er worden nieuwe doelen gesteld die een leerling met hulp van de 
mentor uitwerkt. Het laat leerlingen het belang ervaren van terugkijken, even stilstaan 
en vooruitblikken. We vormen hiermee de lerende houding, zodat leerlingen ook in hun 
latere leven kritisch blijven op het eigen werk en zich steeds willen blijven ontwikkelen.
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Aanmelding
Voorwaarde om te worden aangenomen op 
de Vrijeschool de Kaap is een advies vm-
bo-BL / -KL -/ -GL / -TL. Daarnaast moet de 
basisschool aangeven dat de leerling meer 
gebaat is bij leren vanuit het doen.

Leerlingen met leerproblemen èn proble-
men op het gebied van gedrag zijn niet op 
hun plaats binnen de Vrijeschool de Kaap.

Er is altijd een kennismakingsgesprek met 
de ouders of verzorgers en de leerling. In 
dit gesprek kunnen uitgebreid vragen wor-
den gesteld over de school. Ook aan de 
leerling en ouders worden vragen gesteld 
om samen met elkaar te onderzoeken of het 
een passende school is.

Voor aanmelding op de Vrijeschool de Kaap 
gelden bepaalde voorrangsregelingen.

De definitieve procedure en voorrangsre-
gelingen voor aanmelding worden vastge-
legd in de ‘Rotterdamse plaatsingswijzer 
2017-2018’. Zie www.fokor.nl

LWOO
De school heeft een LWOO licentie en zet 
de gelden in om het lesaanbod in kleine klas-
sen mogelijk te maken. Mocht meer zorg 
nodig zijn dan werken we samen met het 
zorgteam van de YBS, schoolmaatschappe-
lijk werk en de orthopedagoog om samen te 
kijken waar ondersteuning nodig is.

Informatie
Informatie over de aannameprocedu-
re is te verkrijgen bij de heer Michael 
Zoutendijk, afdelingsleider van de 
Vrijeschool de Kaap. 

mzo@vszh.nl
06 28769168

www.vsdekaap.nl
www.instagram.com/vrijeschooldekaap
www.facebook.com/vrijeschooldekaap

Ik houd van het 
vrijeschoolonderwijs, 
want je hebt hier creatieve  
vakken. Ik vind circus en  
euritmie heel speciaal 
want dat heb je op geen 
andere school.
Zmarai
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Ouderbijdrage
Elke school in Nederland krijgt een vastgesteld budget van de overheid om het onderwijs voor 
uw zoon/dochter mee te bekostigen. Dit is toereikend voor de basistaken. 
Op de Vrijeschool de Kaap zien we graag een breder lesaanbod. Er wordt gewerkt vanuit 
een ontwikkelingsgerichte visie die gebaseerd is op het mensbeeld van Rudolf Steiner. Er is 
aandacht voor cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling 
van de wilskracht. 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veelvuldig in aanraking komen met ambachten, 
met natuurlijke materialen kunnen werken, dat er euritmie-, toneel- en muziekonderwijs is. 
We willen extra kwaliteit en aandacht kunnen bieden aan onze leerlingen. Om dit mogelijk te 
maken is een ouderbijdrage noodzakelijk. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, financiële 
redenen mogen geen belemmering vormen om het vrijeschoolonderwijs te volgen.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 is als volgt vastgesteld:

 Tabel ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
  Jaarinkomen  Ouderbijdrage
 < 19.982   € 350
 19.982  < 33.791 € 450
 33.791  < 67.072 € 550
 67.072  of meer € 650

“… en wát een andere 
benadering van kinderen 

iets leren: want als je 
iets belééft en het je 

raakt, of emotioneert, 
onthoud je het pas!”

Martine Onderdelinden, moeder van Jop den Hartog

  Nina is een slim, intuïtief, creatief, fantasierijk en sterk 
associërend meisje, van wie in het reguliere onderwijs 
de kwaliteiten onvoldoende werden gezien. Hierdoor is 
ze de afgelopen jaren wat faalangstig geworden. Door 
de zienswijze van de vrijeschool is ze weer helemaal tot 
bloei gekomen. Zowel in haar zelfvertrouwen, maar ook 
in haar schoolmotivatie en prestaties.”

 
 Barbara Suijker, moeder Nina Goedendorp
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T   010 – 429 34 88
OV  metrostation Rijnhaven

Maashavenweg 14
3072 AZ  Rotterdam


