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Uitstekend en breed onderwijs: dat willen wij als team van Vuurvogel bieden aan alle kinderen en ouders. Onderwijs 
waarin kinderen goed taal- en rekenonderwijs krijgen, maar ook onderwijs waarin hun kunstzinnige, creatieve en 
sociale vaardigheden worden ontwikkeld.  
 
In deze schoolgids vindt u allerlei praktische informatie over onze school en onze activiteiten gedurende het 
schooljaar. Misschien is het nodig om de informatie in de loop van het jaar aan te passen. De meest actuele versie van 
de gids vindt u op onze website. 
 
Wilt u meer weten over de achtergronden en onderwijspraktijk van onze school zoals het leerplan? Bekijkt u dan onze 
website: www.vsvuurvogel.nl. 
Op ouderavonden gaan wij er bovendien graag verder op in. Via de wekelijkse nieuwsbrief Lopend Vuurtje informeren 
wij u over de activiteiten van de school. Daarnaast hebben wij een algemene schoolgids, die regelmatig wordt 
vernieuwd. Een exemplaar hiervan is bij de administratie te verkrijgen. 
 
Heeft u vragen over of aanvullingen op de verstrekte informatie dan lezen wij dat graag via de e-mail.   
 
Namens het team wens ik u en uw kinderen een fijn schooljaar 2020-2021 toe. 
 
Joeri Franken (directeur) 
directie@vsvuurvogel.nl 
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Eerste schooldag  maandag 31 augustus 2020 

Eerste schooldag kleuters dinsdag 1 september 2020 

Viering Sint Michaël  vrijdag 25 september 2020 (in schooltijd) 

Studiedag   maandag 5 oktober 2020 

Herfstvakantie   zaterdag 17 oktober 2020 t/m zondag 25 oktober 2020 

Viering Sint Maarten   woensdag 11 november 2020 (vanaf 17.00 uur) 

Studiedag   donderdag 19 november 2020 

Adventsmarkt  vrijdag 27 november 2020 

Eerste Advent   maandag 30 november 2020, om 8.30 uur in de zaal 

Viering Sinterklaas  vrijdag 4 december 2020, alle kinderen vanaf 13.00 uur vrij 

Tweede Advent   maandag 7 december 2020, om 8.30 uur in de zaal 

Derde Advent   maandag 14 december 2020, om 8.30 uur in de zaal 

Kerstspel ouders  donderdag 17 december 2020 

Kerstviering en kerstspel vrijdag 18 december 2020, kleuters vrij,  

alle kinderen vanaf 13.00 uur vrij 

Kerstvakantie   zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021  

Driekoningen  vrijdag 8 januari 2021(in schooltijd) 

Maria Lichtmis  dinsdag 2 februari 2021, alleen in de kleuterklassen 

Studiedag   vrijdag 19 februari 2021  

Voorjaarsvakantie   zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021 

Studiedag Stichting  maandag 1 maart 2021 

Palmpasenviering  vrijdag 26 maart 2021   

Paasviering  donderdag 1 april 2021 

Goede vrijdag en Pasen vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021 

Studiedag   dinsdag 6 april 2021 

Meivakantie   zaterdag 24 april 2021 t/m zondag 9 mei 2021 

Hemelvaartsweekend  donderdag 13 mei 2021 t/m zondag 16 mei 2021 

Pinksterviering  vrijdag 21 mei 2021, ouders welkom vanaf 11.45 uur 

Pinksteren   maandag 24 mei 2021 

Feestmarkt  zaterdag 29 mei 2021 

Sint Jan    vrijdag 25 juni 2021(van 16.30 – 19.30 uur) 

Studiedag   woensdag 30 juni 2021 

Sportdag   vrijdag 9 juli 2021 

Laatste schoolweek maandag 12 juli 2021 t/m donderdag 15 juli 2021, gewone schooltijden  

Laatste schooldag  vrijdag 16 juli 2021, kleuters vrij, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

Zomervakantie   zaterdag 17 juli 2021 t/m zondag 29 augustus 2021 

 

 

NB De actuele schoolagenda staat ook op onze website www.vsvuurvogel.nl 
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Kleuterleerkrachten 
Juf Roos en juf Inge, juf Judith en juf Loïs, juf Maaike 
 
Klassenleerkrachten 
Klas 1 juf Sandra en juf Sharlaine 
Klas 2 juf Myrthe en juf Nikki  
Klas 3 juf Elisa en juf Nikki  
Klas 4 meester Lex en juf Sanne  
Klas 5 juf Charissa  
Klas 6 juf Dorine  
 
Leerlingenzorg 
Intern begeleider meester Lex 
Remedial teacher juf Karin  
Onderwijsassistent juf Jessica 
Sophiegroep juf Laura  
  
Vakleerkrachten 
Euritmie juf Rūta  
Pianobegeleiding meester Martin en meester Herman  
Handwerken juf Petra  
Gymnastiek meester Bob  

 
Algemeen 
Schoolleider Joeri Franken  directie@vsvuurvogel.nl 
Administratie Jessica van Dam  administratie@vsvuurvogel.nl 
Secretariaat Agnes Brouwer  secretariaat@vsvuurvogel.nl 
Conciërge Nicole Bronsgeest  concierge@vsvuurvogel.nl  

 

 
De MR van Vuurvogel bestaat uit de volgende leden. 
Namens ouders: Willemijn Jenner-Klarenbeek (voorzitter), Francien Klapwijk (secretaris) 
 en Rogier Duurkoop 
Namens medewerkers: juf Myrthe, juf Maaike en juf Nikki 
 
Vanuit Vuurvogel is vertegenwoordigd in de GMR: 
Voor de ouders: Martijn Noordam 
Voor de leraren: juf Maaike 
       
Informatie over de MR en de samenstelling kunt u verkrijgen op de website www.vsvuurvogel.nl of  
via e-mail: mr@vsvuurvogel.nl  
 

 
De Vuurvogel heeft een continurooster, de kinderen eten op school.  

Kleuters  Klas 1  Klas 2  Klas 3 t/m 6 
maandag  08.30 - 13:00 08.30 - 13.00* 08.30 - 14.45 08.30 - 14.45 
dinsdag   08.30 - 13.00 08.30 - 14.45 08.30 - 14.45 08.30 - 14.45 
woensdag   08.30 - 13.00 08.30 - 13.00 08.30 - 13.00 08.30 - 13.00 
donderdag  08.30 - 13.00 08.30 - 14.45 08.30 - 14.45 08.30 - 14.45 
vrijdag  08.30 - 13.00 08.30 - 13.00 08.30 - 13.00 08.30 - 14.45 
 
Eten en buiten spelen: kleine pauze 10.30 – 11.00  grote pauze 12.30 - 13.15 
*Klas 1 heeft na de kerstvakantie op maandag les tot 14.45 uur.  
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Periodevakken 
Weken per jaar  klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 klas 5 klas 6 
 
Nederlands    16   16    14    13    12    11 
Rekenen     16   16    14    13    11    10 
Heemkunde      6     6    10      3   
Geschiedenis          3      6      7 
Aardrijkskunde          3      6      7 
Dierkunde          3   
Plantkunde           3  
Natuurkunde            3 
 
Aantal weken per jaar   38   38    38    38    38    38 
 
Periodes en oefentijd  
Uren per jaar  klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 klas 5 klas 6 
 
Nederlands  280 275   285   275   225   200 
Rekenen   280 275   285   245   185   165 
Heemkunde    70   70     90     70   
Geschiedenis          70     70 
Aardrijkskunde          70     70 
Dierkunde         70     20     20 
Plantkunde          45     20 
Mineralogie           45 
Meetkunde           45 
Natuurkunde           45 
Engels     30   30     30     30     30     30 
Schooltuin         65  
Gymnastiek    25   25     25     25     35     35 
Kunstzinnige vakken 265 275   290   290   260   260 
 
Totale uren onderwijstijd 925 925 1.005 1.005 1.005 1.005 
 
 
Welk schoolniveau hebben onze leerlingen uit de zesde klas behaald: 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
VWO 3 2 8 3 6 5 
HAVO/VWO  2 3 1  6 
HAVO 6 2 6 5 9 4 
VMBO TL/HAVO   1 1  3 
VMBO TL 6 5 1 7 3 5 
VMBO Kader 1 1   5  
VMBO BBL  1  1   

 
 
 
 

  



 
Schoolbenodigdheden 
In de kleuterklas  Een kleine tas of rugzakje 

Beker en broodtrommel (zie hieronder bij eten op school). 
Zo nodig regenkleding 
Zakje voor euritmieschoentjes 

 
In klas 1 tot en met 6  Een stevige schooltas 

Etui (patroon verkrijgbaar bij juf/meester) 
Vulpen (vanaf klas 3, eenmalig via school verstrekt) 
Zakje voor euritmieschoentjes 
Gymkleding (korte broek en T-shirt) en gymschoenen 
Liniaal (vanaf klas 2) 
Agenda (vanaf klas 4) 
Passer en geodriehoek (vanaf klas 6) 

 
Eten op school  
Vanwege het continurooster eten de kinderen op school, zowel op lange schooldagen als op korte. Gezond eten is 
daarbij ons streven. 
- De kleuters eten 's morgens een van thuis meegebrachte biologische boterham en een appel en een bekertje 

drinken. 
- De klassen 1 t/m 6 eten in de klas, voordat de kinderen buiten gaan spelen.  

Onder begeleiding van de leerkracht eten en drinken zij hun meegebrachte maaltijd:  
fruit, brood met gezond beleg en gezond drinken in een beker. Liever geen milieuonvriendelijke pakjes. 

 
Heeft uw kind last van (voedsel)allergieën? U ontvangt aan het begin van het jaar een noodformulier waarop u dit aan 
kunt geven. Overleg ook altijd met de leerkracht over de allergie. 
 
Op verjaardagen past binnen onze school ook een gezonde traktatie. Houd het klein en beperkt tot één product. Als u 
twijfelt, vraag dan de leerkracht om suggesties of kijk op www.gezondtrakteren.nl. 
 
Uw kind is ziek of er is een calamiteit 
Is uw kind ziek of is er een andere reden dat het niet of later op school komt?  
Dan meldt u dat ’s ochtends tussen 8.30 en 08.45 uur via Social Schools. Indien u geen toegang heeft tot Social Schools 
kunt u bellen op 079 - 351 78 24. Kan uw kind door een plotselinge gebeurtenis niet naar school komen? Dan meldt u 
dit vooraf bij de leerkracht. Als dat niet kan, belt u het bovenstaande nummer. 
De aanwezigheid van leerlingen wordt voor 9.00 uur gecontroleerd. Ouders of verzorgers van leerlingen die niet zijn 
afgemeld, worden gebeld om na te gaan wat de reden van afwezigheid is. Ongeoorloofd verzuim wordt 
geregistreerd en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.  
 
Ander verzuim 
Leerlingen zijn alleen vrij in de schoolvakanties en op studiedagen. Dat is in de wet vastgelegd. Is uw kind afwezig 
zonder geldige reden, dan is de schoolleiding verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 
In bijzondere gevallen kunt u bij de directeur verlof aanvragen. U doet dit door minimaal acht weken van tevoren een 
schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. Formulieren kunt u krijgen bij de administratie. 
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De Vreedzame School en Regenboogtraining 
De school besteedt zorg aan de veiligheid en het welzijn van de kinderen. Daarom werken wij met het protocol van De 
Vreedzame School en de Regenboogtraining. Via deze programma’s leren de kinderen bijvoorbeeld om samen 
beslissingen te nemen en meningsverschillen op te lossen. Meer informatie hierover vindt u op 
www.vreedzameschool.nl en www.regenboogtraining.nl.  
 
Toch wordt er soms gepest, tijdens het buiten spelen, in de klas of direct na schooltijd. Als de leerkracht dat signaleert, 
onderneemt hij of zij direct actie. Veelal in samenspraak met de directie en het team. Er wordt volgens vaste 
afspraken gehandeld naar zowel de pester(s) als het gepeste kind. Als ouder wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Lopend Vuurtje: wekelijks digitaal nieuwsblad 
Lopend Vuurtje is de wekelijkse digitale nieuwsbrief voor de ouders. In Lopend Vuurtje vindt u mededelingen van school 
en informatie over bijvoorbeeld de jaarfeesten en het vrijeschoolonderwijs. Als ouder kunt u een bijdrage leveren. U 
kunt uw kopij uiterlijk donderdag voor 15.00 uur sturen aan: redactie@vsvuurvogel.nl onder vermelding van: Lopend 
Vuurtje.  
Reclame met commerciële doeleinden wordt niet geplaatst. Daarvoor is in overleg wel plek op de prikborden in de 
school. 
 
Voor- en naschoolse opvang 
Onze school werkt samen met De Boomhut, een peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang op loopafstand van 
de school. De Boomhut werkt vanuit dezelfde pedagogiek als onze school.  
Voor meer informatie over de peuterspeelzaal en de voor- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met De 
Boomhut, www.indeboomhut.nl of tel. 079 - 320 05 05. 
 
Oud papier 
De school verzamelt oud papier en krijgt hiervoor geld van de gemeente Zoetermeer. Iedere woensdag kunt u ’s 
ochtends in het halletje bij de kleuteringang uw oud papier inleveren. Wij zorgen ervoor dat het in een 
papiercontainer komt. 
 

Ouderbijdrage 2020 - 2021 
De vrijeschool is voor het invullen van een aantal vrijeschoolvakken zoals euritmie, handwerken, voor excursies en 
voor de specifieke materialen, zoals blokfluiten, euritmieschoenen, kleurplotloden, houten speelmateriaal e.d. 
afhankelijk van bijdragen door de ouders. Ieder jaar wordt ouders gevraagd wat ze hieraan kunnen bijdragen. Het is 
een vrijwillige bijdrage, maar zonder deze bijdrage is het voor de school onmogelijk om het onderwijs te bieden wat 
de vrijeschool zo specifiek maakt.  
Ouders ontvangen bij aanvang van het schooljaar een brief over de ouderbijdrage, waarin wordt uitgelegd waar de 
bijdrage dat schooljaar voor is en waarin wordt gevraagd om een aandeel te bevestigen met een 
toezeggingsformulier.   
 
Ongevallenverzekering 

De school heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle kinderen. Hiermee is uw kind verzekerd tegen de 
geldelijke gevolgen van ongevallen tijdens het naar school gaan, gedurende de schooltijd en tijdens het teruggaan van 
school naar huis. Kinderen zijn bovendien verzekerd tijdens schoolreisjes, ook wanneer zij meerijden in de auto van 
een andere ouder.  
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Jeugdtandverzorging 
Onze school is aangesloten bij de Jeugdtandverzorging(JTV) Zoetermeer. Zij komen twee keer per jaar met de 
Dentalcar op school om de controles bij de kinderen uit te voeren. U kunt uw kind hiervoor opgeven via een 
formulier (verkrijgbaar bij de administratie) of via de website van de JTV www.jtv-zoetermeer.nl 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Naast een nauwe samenwerking met Therapeuticum Aurum werken wij ook samen met de JGZ. JGZ voert op school 
een aantal onderzoeken uit, te weten: 
 
Gezondheidsonderzoek kleuters (2e jaar) 
In het tweede kleuterjaar wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Net als bij de vorige bezoeken 
wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de 
jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De 
jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om 
die te bespreken.  
 
Spraak-taalonderzoek 
Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed 
moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat.  
De  logopedisten van JGZ doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, 
taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als u of de leerkracht 
aangeeft dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en spraakontwikkeling. U krijgt hierover vooraf informatie.  
 
Gezondheidsonderzoek in klas 5 
In klas 5 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer over puberteit, 
pesten en leefstijl. De jeugdverpleegkundige voert daarna met uw kind een gesprek over onderwerpen die uw kind 
bezighouden. Zit uw kind in klas 5, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek. 
 
Contact JGZ: 
Contactbureau: 088 - 054 99 99  
E-mail: info@jgzzhw.nl 
Website: www.jgzzhw.nl 
 
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige die aan onze school zijn verbonden zijn respectievelijk Dr. Ellen van der Linden 
en Leonie van Donselaar-Arnold. 
 
Reiskostenvergoeding 
Voor kinderen die buiten de gemeente Zoetermeer wonen, kunt u soms reiskostenvergoeding ontvangen. Vraag uw 
eigen gemeente om meer informatie hierover. 
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Klachtenprocedure 
Wij streven ernaar om klachten in gesprek met u op te lossen. Daarom vragen we u in geval van een klacht in eerste 
instantie contact te zoeken met de desbetreffende leerkracht of, als daar aanleiding toe is, met de directie.  
 
Blijft u ermee rondlopen en wilt u het in vertrouwen bespreken, dan kunt u contact opnemen met onze 
schoolcontactpersoon. Ten tijde van het drukken van deze gids is deze nog niet bekend. Op de website van school 
wordt de schoolcontactpersoon zo snel als mogelijk vermeld. 
 
Wilt u uw klacht buiten de school bespreken of zoekt u ondersteuning bij het formuleren van een klacht? Dan kunt u 
contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon Anita Hellemons  
06 46161730 of ahellemons@me.com.   
 
De vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij het indienen van uw klacht bij de Geschillencommissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO). Als u vragen heeft, staan ook zij u graag te woord. Ze zijn te bereiken via onderstaande 
contactgegevens:  
 

Stichting GCBO 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Tel: 070 – 385 16 97  

E-mail: info@gcbo.nl 
 
Schorsing/verwijdering 

Het beleid van de school is erop gericht om ernstige problemen met leerlingen samen met de ouders op te lossen. 
Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdend gedrag. Vaak zullen school en/of ouders vroegtijdig ondersteuning of 
advies vragen aan externe deskundigen, zoals de leerplichtambtenaar of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Mochten 
de problemen op die manier niet kunnen worden opgelost, is de veiligheid op school in gevaar en/of komt de voortgang 
van het onderwijs ernstig onder druk staan, dan zal de school in het uiterste geval overgaan tot schorsing of 
verwijdering van een leerling. De school streeft ernaar altijd in overleg met de ouders een zo goed mogelijke oplossing te 
vinden. 
 
Privacygegevens 
Alle vormen van onderwijskundige rapporten die de school opstelt en gebruikt, zijn vertrouwelijk en worden 
bewaard in een beveiligd digitaal archief. Uitsluitend de betrokken personen mogen de rapporten inzien. 
Alleen met toestemming van de verantwoordelijke ouders kan de school deze informatie aan derden 
overhandigen. 
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Fijn dat u belangstelling hebt voor Vrijeschool Vuurvogel. De Vuurvogel biedt aan kleuters en basisschoolleerlingen 
onderwijs met hoofd, hart en handen. Onze leerstof is een middel om de individuele ontwikkeling van het kind te 
ondersteunen. Bij de kleuters gaat dat spelenderwijs vanuit de zintuigen. Vanaf klas 1 zijn onze leerlingen optimaal in 
staat om te gaan leren. De lessen zijn met de grootste zorg afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind, waarbij oog is 
voor de groep en aandacht voor het individu. 
 
Informatie of individuele rondleiding 
Wij vertellen u graag meer over onze school. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een individueel 
gesprek of rondleiding aan te vragen met de directeur, Joeri Franken. Een afspraak kunt u telefonisch maken of via 
secretariaat@vsvuurvogel.nl. 
 
Aanmelden voor de kleuterklas 
Om uw kind aan te melden voor Vuurvogel, vult u het kennismakingsformulier in dat u op de website vindt. Zodra 
wij het formulier binnen hebben, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de directeur. Als u na dit gesprek uw 
kind graag op de Vuurvogel wilt inschrijven èn er is plaats in de kleuterklas, ontvangt u een inschrijvingsformulier. Wij bekijken 
dan nogmaals of wij uw kind een passende onderwijsplaats kunnen bieden en u ontvangt een bevestiging van inschrijving. 
 
De leerkracht nodigt nieuwe kleuters uit om met hun ouder(s) thee te komen drinken, een paar weken voordat zij op school 
beginnen. Dit gesprek vindt plaats in de kleuterklas, waar het kind lekker kan spelen in een van de speelhoeken. De juf vertelt 
vervolgens wat praktische zaken over de kleuterklas en bespreekt wanneer het kind begint op school. Dat is meestal zodra het 
kind vier jaar is. Vuurvogel werkt niet met een wenperiode zoals veel andere basisscholen. In onderling overleg bespreken 
leerkracht en ouder(s) met hoeveel dagen per week het kind start op school.  
 
Kind van een andere school 
Zit uw kind momenteel op een andere school en wilt u eventueel overstappen? Meld uw kind dan eerst aan via het 
kennismakingsformulier op onze website. Vervolgens plannen wij met u een afspraak in bij onze intern begeleider, om 
kennis te maken met u en uw kind(eren). De intern begeleider neemt, indien nodig, een taal- en rekentoets af om het 
niveau te bepalen. Ook vraagt hij een onderwijskundig rapport op bij de vorige school en belt hij deze school voor 
informatie. Na een observatieperiode van drie dagen wordt, op grond van alle verzamelde gegevens, met de 
klassenleerkracht en de directie besproken of het kind past binnen de vrijeschool en binnen de klas waar het qua 
leeftijd en ontwikkeling geplaatst zou moeten worden. U ontvangt hierover zo snel mogelijk bericht. 
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Leerlingen met een handicap 
De aannamecommissie beoordeelt aanmeldingen van kinderen met een handicap, bijvoorbeeld een visuele, 
verstandelijke en/of lichamelijke handicap, gehoor-, spraak- of taalproblemen en/of ernstige gedragsproblemen. De 
vraag is dan of de school een passende plaats is voor het kind. Kan het kind bijvoorbeeld op zijn eigen manier meedoen 
aan de activiteiten van de klas? En zal het kind naar verwachting leren en zich ontwikkelen op school? De 
aannamecommissie bestaat uit de directeur, de intern begeleider en de leerkracht van de klas. In het protocol 
‘Kinderen met een handicap’ vindt u meer informatie over de aanmelding van kinderen met een handicap. U kunt dit 
protocol bij school opvragen. 
 
Voor kinderen die extra ondersteuning vragen, zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Zoetermeer. Informatie over het samenwerkingsverband vindt u op 
www.passendonderwijszoetermeer.nl. 
 
Leerlingen die het nodig hebben, kunnen via school ondersteunende therapieën volgen. U hebben mogelijkheden 
voor euritmie-, muziek-, schilder-, spel- of spraaktherapie. Bij sommige therapieën zullen we u vragen deze te laten 
lopen via uw zorgverzekering. 
 
Vereniging van vrijescholen 
De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijeschoolbesturen. In Nederland zijn 88 
vrijescholen in het primair onderwijs en 26 vrijescholen in voortgezet onderwijs. Er zijn in Nederland ruim 30.000 
leerlingen die op de vrijeschool zitten. De laatste tien jaar groeide het aantal leerlingen op de vrijeschool landelijk met 
ruim 46%. 

Taken van de Vereniging van vrijescholen 

 Ondersteunen bij bestuurlijke en managementvraagstukken; 

 Behartigen van de belangen van vrijescholen op landelijk niveau;  

 Werken aan de ontwikkeling en de borging van de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs; 

 Stimuleren van nationale- en internationale samenwerking in de vrijeschoolbeweging. 

 
Meer weten?  
Bezoek de website www.vrijescholen.nl en www.kiezenvoordevrijeschool.nl 
 
 

  

http://www.passendonderwijszoetermeer.nl/
http://www.vrijescholen.nl/
http://www.kiezenvoordevrijeschool.nl/


 
Vuurvogel, vrijeschool voor basisonderwijs 
Schansbos 5-6 
2716 GV Zoetermeer 
079 - 351 78 24 
BRIN  06MQ 
 
Joeri Franken (directeur) directie@vsvuurvogel.nl 
Secretariaat  secretariaat@vsvuurvogel.nl  
Leerlingadministratie  administratie@vsvuurvogel.nl 
 
 
Voor meer informatie over het vrijeschoolonderwijs, onze school en actuele zaken kunt u terecht op onze website 
www.vsvuurvogel.nl 
 
Stichtingsbestuur Vrije Scholen Rijnstreek    
p/a Vrije School Mareland      
Maresingel 19 
2316 HA  Leiden 
bestuur@vsrijnstreek.nl 
 
Nummer KVK 28095908 
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