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Over VrijWijs 
VrijWijs is een leeromgeving waarin kinderen (4 tot 13 jaar) zich leren ontwikkelen op een manier die bij hen past. Ieder 

kind is daarin uniek en leert op zijn eigen wijze. Vrijheid, vertrouwen en verbinding zijn de hoofdpijlers waarop deze 

community draait 

Visie 
VrijWijs: ‘Dé leercommunity van nu.’ 

Missie 
Vanuit vrijheid, vertrouwen en verbinding bouwen we samen met de community de mooiste leeromgeving van 

Nederland waar kinderen zichzelf op hun eigen wijze ontwikkelen tot superhelden die klaar zijn voor de toekomst. 

Vrijheid 

Kinderen hebben de drang om te leren, zich te ontwikkelen. Door aansluiting te zoeken bij deze natuurlijke ontwikkeling 

en de interesses van het kind vergroot het gevoel van autonomie. Deze autonomie en het gevoel van vrijheid versterken 

de intrinsieke motivatie om te ontwikkelen. 

Vertrouwen 

Vanuit vertrouwen begint ontwikkeling. Door het gevoel van competentie ontwikkeld een kind vertrouwen in zijn eigen 

kunnen en doen. Vanuit dit vertrouwen bouwen we verder. Dit doen we samen met het kind. Ieder kind start zo zijn 

eigen persoonlijke leerproces, los van gemiddelden of leeftijd. 

Verbinding 

Een kind leert in relatie tot zijn omgeving. Door de maatschappij te bekijken vanuit verschillende werelden 

(wetenschappelijk, spiritueel, maatschappelijk, kunstzinnig en sociaal/ethisch) groeit een kind tot een zelfredzaam en 

sociaal bevlogen autonoom mens. 

B3-school 
VrijWijs is een B3-school. B3-scholen zijn niet door de overheid bekostigde scholen voor basisonderwijs en/of 

voortgezet onderwijs. De leerplichtambtenaar heeft deze scholen – op advies van de Onderwijsinspectie – aangemerkt 

als 'school in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969'. Op VrijWijs voldoet jouw kind dus aan 

de leerplichtwet. 

Ook biedt VrijWijs een plek voor kinderen die thuisonderwijs volgen. De ouders zijn daarbij nog steeds zelf 

verantwoordelijk voor het onderwijs en VrijWijs biedt de mogelijkheid om het kind te ondersteunen in sociaal-

emotionele ontwikkeling en contact met andere kinderen. 

 

Het onderwijs op VrijWijs 
Het onderwijs bij VrijWijs wordt geïnspireerd door verschillende stromingen en overtuigingen. De inspiratie is opgedaan 

binnen het Agora onderwijs, Montessori onderwijs, op Daltonscholen, binnen het jenaplanonderwijs, vanuit een 

holistische benadering en door Rudolf Steiner. Met een dosis praktijkervaring en een sterke visie komen we uit op onze 

eigen stroming; VrijWijs. 

Bij VrijWijs is er een vaste dagstructuur en krijgen de kinderen reken- en taalonderwijs op hun eigen niveau gebaseerd 

op de leerdoelen van Nieuw Leren. De kinderen zitten in een heterogene groep en werken thematisch aan hun eigen 

leerdoelen. We gaan veel naar buiten, koken samen met de kinderen voor de lunch en er is ruim de tijd om te spelen. 

Op VrijWijs werken we met een klein team en experts voor verschillende vakgebieden. De kinderen hebben één vaste 

coach. VrijWijs biedt een fijne, veilige en plezierige plek waar er aandacht is voor ieder kind. We leren en ontwikkelen 

vanuit vrijheid, vertrouwen en verbinding.  

 

 



Wat vind je bij VrijWijs: 

 Een vaste dagstructuur 

 Reken- en taalonderwijs 

 Thematisch onderwijs 

 Buiten leren en spelen 

 Koken 

 Samen eten en drinken 

 Sport en beweging 

 Yoga en spiritualiteit 

 Expertise voor verschillende vakgebieden 

 Eigenaarschap 

 Individuele leerroute 

 Heterogene groepen 

 Kleinschalig 

 Geen toetsen of cijfers 

 Zo veel mogelijk offline 

 

Hoe doen we dat? 
De inhoud van het onderwijs baseren we op de kerndoelen en referentieniveaus zoals gesteld door het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. VrijWijs houdt daarbij de leerlijn en de doelen gesteld door NieuwLeren 

(NieuwLeren, 2020) aan voor de verschillende vakgebieden in het basisonderwijs. Dit geldt voor rekenen, taal, Engels, 

natuur en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, burgerschap, digitale geletterdheid, beweging, muziek en 

beeldende vorming. 

Naast deze vakgebieden richten we ons sterk op de sociaal-emotionele aspecten van ontwikkeling. De kinderen 

WereldWijs maken, laten kennismaken met andere culturen, gewoontes, gebruiken, spirituele uitingen, natuurlijke 

verschijnselen en elkaar vormt het hart van de leeromgeving. We maken de verbinding met elkaar, met het kind, de 

ouders en de coaches. We geven kinderen vertrouwen en bieden hen een veilige plek waar zij zichzelf in alle vrijheid 

kunnen ontdekken. 

VrijWijs biedt ruimte voor de eigen leervragen van kinderen. Deze ‘challenges’ zorgen ervoor dat kinderen vanuit eigen 

interesse en intrinsieke motivatie leren aan de hand van een onderwerp dat zij zelf leuk vinden. We maken daarbij 

gebruik van een duidelijk stappenplan dat door de jaren heen uitgebreid kan worden, afhankelijk van waar het kind op 

dat moment staat in zijn ontwikkeling. Kinderen werken daarbij aan de 21e -eeuwse vaardigheden (SLO, 2018) die nodig 

zijn om mee te komen in de maatschappij. 

De leerkrachten van VrijWijs noemen we coaches. Didactisch coachen (Voerman & Faber, 2020) bevordert de 

metacognitieve vaardigheden van kinderen; zij leren om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen 

en te controleren. Dit versterkt, en geeft plek aan, de ontwikkeling van de autonomie van het kind. 

Op VrijWijs geven we geen klassikale lessen maar inspireren we leerlingen om, op hun eigen niveau, aan de slag te gaan 

met bepaalde leerdoelen. Dit doen we aan de hand van het VrijWijs-stappenplan: Introduceren, Motiveren, Activeren, 

Stimuleren, Produceren, Presenteren en Reflecteren. 

  



Burgerschap 
VrijWijs heeft de taak om de basiswaarden van de democratische rechtsstaat waarop onze democratische manier van 

samenleven is gebaseerd te bevorderen. De drie basiswaarden van de democratische, pluriforme en Nederlandse 

rechtsstaat (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) komen overeen met de kernwaarden van VrijWijs: Vrijheid, 

vertrouwen en verbinding. 

Wat is burgerschap? 
Burgerschap verwijst naar de manier waarop mensen in de samenleving met elkaar omgaan, naar de verhouding tussen 

burgers en overheid, naar de manier waarop we omgaan met verschillen, diversiteit, met tegenstellingen en met 

conflicten. 

VrijWijs’ visie op burgerschap 
Vanuit vrijheid, vertrouwen en verbinding ontwikkelen wij ons met en door elkaar, zodat wij leren om te gaan met onze 

eigen vrijheden, het vertrouwen dat we hebben en krijgen en de verbindingen die we met elkaar aan gaan. 

Leerdoelen 
De inhoud van het burgerschapsonderwijs baseren we op de ‘IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs (Sociale 

Kwaliteit e.a. (2021), IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs. Amsterdam: AWP-SK)’ gepubliceerd door de PO-

Raad, VO-raad, en Stichting School & Veiligheid. 

VrijWijs houdt daarbij de leerdoelen gesteld door NieuwLeren (NieuwLeren, 2020) aan zodat er wordt aangesloten op 

het burgerschapscurriculum, er een logische opbouw is en het aanbod goed is afgestemd op de verschillende leerjaren. 

VrijWijs streeft ten alle tijden de basiswaarden van de democratische rechtsstaat na. De door de overheid 

geformuleerde centrale waarden – vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit – zijn uitgewerkt in acht basiswaarden. Dat 

zijn: 

 Vrijheid van meningsuiting 

 Gelijkwaardigheid 

 Begrip 

 Verdraagzaamheid 

 Afwijzen van onverdraagzaamheid 

 Afwijzing van discriminatie 

 Autonomie 

 Verantwoordelijkheidsbesef 

Een specifieke formulering van deze basiswaarden is terug te lezen in de bijlage van dit document. 

Deze acht basiswaarden zijn bij VrijWijs verwoord in de eigen kernwaarden: vrijheid, vertrouwen en verbinding. In het 

schoolplan is terug te lezen hoe VrijWijs invulling geeft aan deze waarden. 

Aanpak burgerschapsonderwijs 
Om het burgerschapsonderwijs concreet toe te passen binnen het onderwijsaanbod en activiteiten is er een kalender 

ontwikkelt. De activiteiten op deze kalender sluiten (zo veel mogelijk) aan bij het thema van die periode en bij de viering 

van bijvoorbeeld nationale (feest)dagen of herdenkingen. Naast de activiteiten op de kalender is VrijWijs dagelijks bezig 

met burgerschapsonderwijs. Het pedagogisch handelen van de coaches, de veilige en open omgeving en de individuele 

kijk op leren dragen bij aan het overdragen van de waarden van VrijWijs. De kinderen leren omgaan met hun eigen 

vrijheden in samenhang met de ander. Zij krijgen allen altijd onvoorwaardelijk de aandacht die zij verdienen, zonder 

straffen of belonen. Wij praten met elkaar, oefenen met gesprekken voeren, leren naar elkaar luisteren, ontdekken 

manieren van omgaan met verschillen en we leren dat iedereen anders mag zijn en denken. Juist dit zorgt voor 

verbinding. Verbinding met je zelf en de ander. Dat kan alleen maar in vrijheid, met vertrouwen en in verbinding met 

elkaar. Dat is VrijWijs. 

 



Burgerschapskalender 
In de bijlage is onze burgerschapskalender terug te zien. Vanwege het formaat verspringt de kalender over meerdere 

pagina’s. Er is een overzichtelijke A3-kalender op te vragen via info@vrijwijs.nl 

Evaluatie 
Aan het eind van het schooljaar wordt er samen met de kinderen gekeken naar de invulling van burgerschapsonderwijs. 

De leerlingen presenteren hun eigen visie op burgerschap en gaan verder in op één van de onderwerpen die aan bod 

zijn gekomen. De input van de kinderen en de actualiteit in de maatschappij zijn de input voor de 

burgerschapskalender van het volgende schooljaar. 

 

Resultaten van het onderwijs 

Ieder kind werkt aan zijn eigen portfolio. Dit is het belangrijkste document waarin de leerprestaties worden 

bijgehouden. In dit portfolio worden ook andere documenten bewaard zoals: analyses van methode onafhankelijke 

toetsen, toetsen uit het (eigen) leerlingvolgsysteem, rapporten, getuigschriften, overige door de school aangeboden 

informatie over leerlingen in de vorm van logboeken van leraren, leerlingenwerk of digitale bestanden. 

Op VrijWijs geven we geen cijfers en houden we geen toetsen zoals gebruikelijk is op veel reguliere scholen. Het toetsen 

op VrijWijs gebeurd op veel verschillende manieren. Dat kan tijdens een gesprekje zijn, tijdens de reflectie van een 

challenge, tijdens observaties en nog tal van andere manieren. Wel bereiden we kinderen, als dit de wens is van de 

ouders, voor op de eindtoets. 

 

De leeromgeving 
Op VrijWijs zitten de kinderen in heterogene groepen. De groepsgrootte is maximaal 15 leerlingen. Ieder groep heeft zijn 

eigen vaste coach. Naast de coach wordt er gebruik gemaakt van het netwerk aan expertise dat er binnen de 

community is. Zo zijn er experts op het gebied van taalontwikkeling, lichaam en bewegen, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, rekenen, natuur en techniek en andere vakgebieden.  

Ouders maken deel uit van de community. Omdat VrijWijs een B3-school is en ouders dus bewust kiezen voor de visie 

van VrijWijs voor hun kind(eren) en voor hen zelf verwachten we een hoge mate van verbinding. De community heeft in 

de basis gemeenschappelijke waarden; vrijheid, vertrouwen en verbinding. Door deze waarden in alle vormen van 

contact uit te dragen krijgen de kinderen het gevoel van ‘thuis’. Zij voelen zich verbonden met VrijWijs en de manier van 

denken, voelen en doen komt overeen met hoe het er in het eigen gezin aan toe gaat. Zo versterken we elkaar en 

ontstaat er een veilige, fijne en open manier van contact. Dat vormt de basis voor het (toekomen aan) leren. 

 

Zorg voor het kind 
Ieder kind heeft op zijn of haar eigen manier liefde en aandacht nodig. VrijWijs neemt deze verantwoordelijke taak met 

veel genoegen op zich. Samen met het kind, de ouders en de community. 

Zorg en Welzijn Coördinator  
De coaches van VrijWijs pakken zoveel mogelijk zorg en welzijn zelf op. De coördinator Zorg en Welzijn ondersteunt de 

coaches en biedt de mogelijkheid om eventueel externe expertise uit te nodigen. Dit doen wij altijd in overleg met de 

ouders en het kind. In het portfolio houden we deze zorgtaken bij, dit onderdeel van het portfolio is alleen inzichtelijk 

voor de betrokkenen. De basis van goede zorg in nauw contact met ouders. We nodigen ouders regelmatig uit om te 

bespreken hoe het gaat met het kind.  

Veiligheidsbeleid en pestprotocol 
VrijWijs biedt een veilige en prettige (leer)omgeving voor kinderen. Er zijn duidelijke afspraken over wat we verwachten 

van elkaar, hoe we met elkaar omgaan en hoe we dat bespreken met de groep. 



VrijWijs is een leercommunity waar we volgens onze waarden vrijheid, vertrouwen en verbinding met elkaar omgaan. 

Plagen en pesten passen daar niet bij. Door plaaggedrag tijdig te signaleren en daar adequaat op in te spelen 

voorkomen we ongewenst gedrag dat tot pesten kan leiden. Dat doen we altijd door te communiceren vanuit deze 

waarden met de aanstichter en het slachtoffer. VrijWijs heeft een omgangsprotocol. Deze is voor inzage beschikbaar. 

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 
Als we op school het vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld, 

kindermishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing, zullen we de stappen van de meldcode volgen. 

Fit en gezond 
Op VrijWijs is er veel aandacht voor bewegen en voeding. Dagelijks eten de kinderen een gezonde lunch waar zij zelf ook 

bij helpen. We eten samen, met elkaar. De lunch vormt een moment van verbinding. In onze blogs gaan we uitgebreider 

in op waarom we dit doen. Daarbij houden we uiteraard rekening met allergieën, intoleranties en andere 

voedingswensen. 

Op VrijWijs is er een vaste dag waar op we de spirituele en kunstzinnige wereld met het onderwerp ‘lichaam en 

bewegen’ combineren. We krijgen hierbij ondersteuning van ervaren yoga-, sport-, theater- en dansexperts. Tijdens deze 

dag leren kinderen de kracht van hun lichaam en geest, gaan actief bewegen en ontdekken de mogelijkheden van de 

groep en zichzelf. 

Ook zijn we dagelijks zo veel mogelijk buiten. Ook als het wat kouder wordt, ook als het regent of waait. We laten de 

kinderen de natuur voelen en beleven, uitwaaien, op avontuur gaan in de buitenlucht, kampvuur maken, spellen 

spelen, hutten bouwen en nog veel meer. 

 

De community 
Een community valt of staat bij verbinding met elkaar, elkaar het vertrouwen geven en ieders vrijheid te respecteren. Dat 

doen we met zijn allen. Wie zijn dat allemaal? 

Coaches 
De coaches van VrijWijs zijn bevoegd leerkrachten (pabo) die allemaal een coachingsachtergrond hebben. Iedere coach 

heeft zijn eigen stamgroep met maximaal 15 leerlingen. VrijWijs heeft een flexpool van invalleerkrachten om bij 

eventuele ziekte of verlof de groep op te kunnen vangen. 

Experts 
Verbinding met professionals die zich bezig houden met de ontwikkeling en het onderwijzen van kinderen staat bij 

VrijWijs hoog in het vaandel. VrijWijs heeft een breed netwerk van experts op verschillende vakgebieden. Zij zijn allen 

extern betrokken en dragen bij aan deze vakgebieden zoals; bewegingsonderwijs, mindfullnes, burgerschap, taal, 

rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, etc. 

Coördinator zorg en welzijn 
Binnen VrijWijs is er een Coördinator Zorg en Welzijn. Zij is het aanspreekpunt voor ouders als er iets speelt rondom 

pesten, als er klachten zijn en alle andere zorgvragen waar ouders mee zitten. Zij is de spil in het netwerk van 

zorgorganisaties die zich richten op onze doelgroep. 

Ouders 
De ouders van de helden op VrijWijs zijn de belangrijkste factor in de leercommunity. VrijWijs werkt aan een sterke 

driehoek kind-ouder-school. Dit doen we door de ouders te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken, regelmatig 

bijeenkomsten en workshops te organiseren en een open en transparante manier van communiceren. Ouders met 

kinderen op VrijWijs maken direct deel uit van de medezeggenschapsraad.  

Kinderen 
De kracht van VrijWijs komt voort uit deze helden. De kinderen op VrijWijs zijn welkom vanaf 4 jaar. VrijWijs richt zich nu 

op kinderen met de basisschoolleeftijd en heeft het streven om in de toekomst uit te groeien met een voortgezet 

onderwijs locatie. 

https://www.vrijwijs.nl/post/geen-brood-t-rommel-maar-%C3%A9cht-eten


VOG 
Alle betrokkenen bij VrijWijs die zich bezig houden met onderwijs beschikken over een VOG. 

AVG 
VrijWijs vindt de privacy van kinderen en ouders erg belangrijk. Wij volgen ook strikt de AVG richtlijnen. Bij de 

aanmelding van een kind op VrijWijs worden hier duidelijke afspraken over gemaakt. 

 

Praktische informatie 
VrijWijs heeft een duidelijke dag structuur en een mooie locatie met veel buitenruimte. 

Schooltijden 
VrijWijs biedt vier dagen per week - maandag tot en met donderdag - onderwijs van 8:30 tot 14:00. 

Om 10:00 en om 12:00 gaan we met zijn allen eten en drinken. Gezond, vegetarisch en verantwoord eten speelt een 

belangrijke rol in de community. Een moment van samen zijn, lekker en goed eten en vooral ook gezelligheid hoort daar 

bij. Tussen 14:00 en 14:15 worden de kinderen opgehaald. 

VrijWijs biedt geen voor- en buitenschoolse opvang aan. 

Locatie en omvang 
VrijWijs deelt de locatie met scoutingvereniging Charlois. Deze unieke locatie biedt veel buitenruimte waar de kinderen 

kunnen spelen, ontdekken, hutten bouwen, kampvuur maken en de natuur echt kunnen ervaren. VrijWijs start met één 

groep van maximaal 15 kinderen. De jaren er na willen we doorgroeien naar meerdere groepen. Ook wordt er vanuit de 

community hard gewerkt om naast VrijWijs Rotterdam, ook andere locaties op te starten. 

Organisatie Stichting VrijWijs 
VrijWijs is georganiseerd als een stichting. De aanvraag om als ANBI aangewezen te worden loopt op dit moment. 

Stichting VrijWijs heeft drie bestuursleden en werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad (MR). Alle ouders van 

de kinderen op VrijWijs mogen automatisch deelnemen aan de MR. 

Kosten 
VrijWijs is een B3-school. Omdat VrijWijs een niet door de overheid bekostigde leercommunity is, moeten de kosten 

worden gedekt door de community zelf. Daarom vragen we van de ouders jaarlijks een bedrag aan entreegeld. Voor het 

eerste jaar is dit €1250. Voor ieder volgend jaar is dit bedrag €500. 

De maandelijkse bijdrage is €475. 

Voor ieder tweede kind van hetzelfde gezin geldt er een korting van €100 op de maandelijkse bijdrage. 

Schoolvakanties en vrije dagen 
VrijWijs is er op uit op: 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 
2e paasdag Maandag 10 april 

Meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag 18 mei 
2e Pinksterdag Maandag 29 mei 

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023 

 

Aanmelden 
Er is helaas een beperkt aantal plekken beschikbaar. VrijWijs werkt daarom met een wachtlijst. Iedere groep bestaat uit 

maximaal 15 kinderen. Als er minimaal 8 kinderen op de wachtlijst staan, starten we een tweede stamgroep.  

Voor het aanmelden van het kind plannen we een kennismakingsgesprek in. Tijdens dit gesprek worden de wensen en 

verwachtingen uitgesproken van elkaar. Na de kennismaking spreken we een periode van wennen af. Dit verschilt erg 



per kind en daarom doen we dit juist in samenspraak met de ouders. Je mag er als ouder bij zijn, of juist niet, misschien 

een uurtje opstarten of juist een uurtje bij het afsluiten van de dag. We spreken graag iets af waar iedereen zich prettig 

bij voelt. Na de wenperiode wordt de aanmelding officieel gemaakt. Ieder kwartaal worden de aanmeldingen verwerkt. 

Verzuim, verlof en ziekmelden 
Op VrijWijs hanteren we de verzuimregels zoals opgesteld in de leerplichtwet. Verlofaanvragen gaan altijd in overleg. 

Deze gegevens worden bijgehouden in het portfolio van de leerling. 

Als een leerling ziek is, horen we dit graag voor 8:30. Als een leerling langere tijd ziek is, zal er altijd contact worden 

opgenomen met de ouders. 

 

 

  



Bijlage: Burgerschapskalender schooljaar 2022-2023 
Maand Thema Onderwerp Activiteit Toelichting 

November De wereld om 
mij heen 

7-11 Week van Respect RespectBox 
https://weekvanrespect.n

l/product/respectbox-

scholen/  

Respect is een woord dat op veel verschillende manieren 
gebruikt wordt. Ook de betekenis is voor iedereen, en in elke 

situatie, anders. Met behulp van de RespectBox (va. schooljaar 

2023-2024) gaan de kinderen concreet aan de slag met respect 
voor jezelf, respect voor elkaar en respect voor je omgeving. 

December 5-12 Sinterklaas 

24, 25 en 26-12 Kerst 

Sinterklaas activiteit 

Kerst activiteit 

Tijdens de feestdagen in december staan we stil bij de 

oorsprong van deze feesten. Waarom vieren we Sinterklaas en 
wat betekend dit voor de maatschappij? Wat vieren we met 

kerst en viert iedereen dit ook? Onze focus ligt op het 
overbrengen van belangrijke waarden die tijdens deze dagen 

centraal staan zoals zorgen voor elkaar, iets goeds doen voor 

een ander, aandacht hebben voor jezelf, je vrienden en familie. 

Januari Toen en nu 27-1 Nationale 

Holocaust herdenking 

Oorlogsmuseum Binnen het thema ‘Toen en nu’ behandelen we de leerdoelen 

van het vakgebied geschiedenis. Daarbinnen wordt er 
uitgebreid stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog en gaat de 

groep van het oudere kind op excursie naar Museum Rotterdam 

’40 - ’45 NU. 

Februari 20-2 Werelddag van de 

sociale 

rechtvaardigheid 

Onderwijsmuseum Sociale rechtvaardigheid wordt bekeken vanuit verschillende 

aspecten. Hoe was dit vroeger? Hoe is dit nu? Hoe zien de 

kinderen dit om zich heen? Schoolbreed bezoeken we het 
Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht om ook te kijken hoe 

het zit met het recht op onderwijs en sociale gelijkheid binnen 
het onderwijs. 

Maart Natuurkrachten 15-3 Provinciale 

Statenverkiezingen 
 

Lesbrief verkiezingen In de week van de Provinciale Statenverkiezingen staat VrijWijs 

in het teken van kiesrecht en het leven in een democratische 
rechtsstaat. 

April 21-3 Internationale Dag 

tegen Racisme en 
Discriminatie 

 

Gastles ‘Anders en toch 

gelijk’  
https://radar.nl/traininge

n/gastles-anders-en-

toch-gelijk/  

Tijdens de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 

gaan de kinderen actief aan het werk met deze onderwerpen en 
staat er een gastles ingepland. 

21-4 Koningsspelen Lesmateriaal 

Koningsspelen 

Samen goed en gezond eten, veel bewegen en je lichaam 

kennen en verzorgen zijn belangrijke onderwerpen die 
dagelijks voorbij komen bij VrijWijs. Tijdens de Koningsspelen 
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staan we hier extra bij stil en zijn er extra 
bewegingsactiviteiten. 

Mei KleurRijk 21-5 Werelddag voor 
Culturele Diversiteit 

 

De LEF-kist 
https://radar.nl/traininge

n/de-lef-kist/  

Diversiteit, jezelf zijn, respect, vriendschap en liefde zijn 
onderwerpen die we met behulp van de LEF-kist in mei extra 

belichten. Tijdens de Dag voor Culturele Diversiteit zijn er extra 

activiteiten rondom dit thema. 

12-6 Internationale Dag 

tegen Kinderarbeid 

Lespakket 

Kinderombudsman  
https://www.kinderombu

dsmanrotterdam.nl/jouw

-
rechten/kinderrechtenles

sen/  

De Internationale Dag tegen Kinderarbeid komt uitgebreid aan 

bod op VrijWijs via het lespakket van de Kinderombudsman 
Rotterdam. Deze hele week behandelen de oudere kinderen 

onderwerpen zoals: Kinderrechten, participatie, privacy, 

kansengelijkheid en onderwijs. 

Juni 20-6 Wereld 
Vluchtelingen Dag 

 

Lespakket 
Vluchtelingenwerk 

https://www.vluchtelinge
nwerk.nl/nl/nieuws-en-

kennis/aan-de-slag-de-

klas/primair-onderwijs-
gratis-lesmateriaal  

Vrijheid en veiligheid zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Wat zou jij doen als je niet veilig bent? Of je het gevoel hebt niet 

vrij te kunnen spreken of te zijn wie je wilt? Dat behandelen de 
oudere kinderen aan de hand van het lespakket van 

Vluchtelingenwerk Nederland. 

Juli Laatste schoolweek 

Evaluatie 
burgerschapslessen 

Presentaties over 

burgerschap door de 
ogen van kinderen. 

Waarom is er burgerschapsonderwijs? Wat houdt dit nou 

eigenlijk in? En, waarom is dit belangrijk? 
We blikken terug op de onderwerpen die dit schooljaar aan bod 

zijn gekomen en de kinderen presenteren hun eigen visie op 
burgerschapsonderwijs aan de groep. 

 

 

https://radar.nl/trainingen/de-lef-kist/
https://radar.nl/trainingen/de-lef-kist/
https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/jouw-rechten/kinderrechtenlessen/
https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/jouw-rechten/kinderrechtenlessen/
https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/jouw-rechten/kinderrechtenlessen/
https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/jouw-rechten/kinderrechtenlessen/
https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/jouw-rechten/kinderrechtenlessen/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/aan-de-slag-de-klas/primair-onderwijs-gratis-lesmateriaal
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/aan-de-slag-de-klas/primair-onderwijs-gratis-lesmateriaal
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/aan-de-slag-de-klas/primair-onderwijs-gratis-lesmateriaal
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/aan-de-slag-de-klas/primair-onderwijs-gratis-lesmateriaal
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/aan-de-slag-de-klas/primair-onderwijs-gratis-lesmateriaal

