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Voorwoord 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 

De Praktische Gids van De Zevenster is een aanvulling op de Schoolgids. 

In deze Praktische Gids staat een overzicht van de schooltijden, het weekrooster, het jaarrooster, 

de vakanties en de studiedagen. Als ook de praktische regels en afspraken waar u als ouder mee 

te maken heeft en de namen en adressen van kinderen, personeel en contactpersonen.  

Deze Praktische Gids kan op verzoek in papieren versie aan u worden verstrekt. 

 

Naast de praktische gids  is er de Schoolgids van De Zevenster hierin worden de werkwijze en 

uitgangspunten uiteengezet. De vele aspecten van het onderwijs en de daarmee samenhangende 

activiteiten komen hierin aan de orde.  

De schoolgids wordt u in digitale vorm toegestuurd. Deze is ook beschikbaar op de website 

www.vrijeschoololdenzaal.nl  

 

Naast deze jaarlijkse informatie ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief de Minstreel. Deze wordt 

elke woensdag per mail aan u gestuurd. Hierin staat actuele informatie en ook eventuele 

wijzigingen en aanvullingen voor de Schoolkalender en de Praktische Gids. 

 

Namens het schoolteam 

 

 

 

COLOFON 

 

Praktische Gids 2018-2019 

 

Vrijeschool De Zevenster 

 

J.W.F. van Hartenstraat 2 

7576 VX Oldenzaal 

 

tel. 0541-521050 

 

email: info@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Website: www.vrijeschoololdenzaal.nl 

 

 

 

 

http://www.vrijeschoololdenzaal.nl/
mailto:info@vrijeschoololdenzaal.nl
http://www.vrijeschoololdenzaal.nl/
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Schooltijden 
Begin en eind van de schooldag: 

Alle klassen beginnen om 08.20 uur. 

 

De eindtijden per klas: 

kleuters   alle dagen tot 12.50 uur 

      oudste kleuters dinsdag lange dag tot 14.30 uur  

klas 1     dinsdag, donderdag tot 14.30 uur 

    maandag, woensdag en vrijdag korte dag tot 12.50 uur 

klas 2    maandag, dinsdag, donderdag tot 14.30 uur 

    woensdag en vrijdag korte dag tot 12.50 uur 

klas 3, 4, 5, 6   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30 uur 

    woensdag korte dag tot 12.50 uur 

 

Tijdens de pauzes staan de kinderen onder toezicht van leerkrachten. 

 

 

 

Vakanties 

vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie maandag    22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018 

Kerstvakantie maandag    24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie maandag    18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019 

Carnavalsvakantie maandag    4 maart 2019 t/m dinsdag 5 maart 2019 

Meivakantie vrijdag         19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 

Hemelvaartvakantie donderdag  30 mei 2019 t/m 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag  maandag    10 juni 2019 

1 dag voor de 

zomervakantie 

kleuters vrij 

vrijdag         12 juli 2019 

Zomervakantie maandag    15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019 
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Afwijkende schooltijden 

 
maandag  

3 september 2018 

1
e
 schooldag voor de klassen 

1 t/m 6  

kleuters vrij 

Lesrooster van lagere school als 

een “gewone” maandag 

 

woensdag 

5 december 2018 

Sinterklaasfeest einde school: 12.50 uur 

 

vrijdag 

21 december 2018 

Kerstviering einde school: 12.50 uur 

 

vrijdag  

1 maart 2019 

Carnavalsviering einde school 12.50 uur 

Vrijdag 

12 april 

Palmpaasoptocht einde school 12.50 uur 

donderdag  

18 april 2019 

Paasviering einde school 12.50 uur 

 

woensdag 

29 mei 2019  

Sportdag klas 5/6 kl.kl. en kl. 1 t/m 4 vrij 

 

vrijdag 

7 juni 2019 

Pinksterfeest einde school 12.50 uur 

vrijdag  

12 juli 2019 

Laatste schooldag einde school: 12.00 uur 

 

 

Studiedagen  
 

dag/datum 

maandag 12 november 2018 

dinsdag 12 februari 2019 

maandag 17 juni 2019 

dinsdag 2 juli 2019 
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Activiteiten op school 2018-2019 
 

maand datum dag activiteit leerlingen vrij 

afwijkende 

schooltijden 

sept. 2018 3  maandag 1
e
 schooldag klas 1 t/m 6 kleuters vrij 

  4 dinsdag 1
e
 schooldag kleuters   

 28 vrijdag St. Michaelfeest   

      

okt. 2018 22 maandag Herfstvakantie leerlingen vrij  

 23 dinsdag Herfstvakantie leerlingen vrij  

 24 woensdag Herfstvakantie leerlingen vrij  

 25 donderdag Herfstvakantie leerlingen vrij  

 26 vrijdag Herfstvakantie leerlingen vrij  

 29 maandag luizencontrole   

       

nov. 2018 4 zondag Bazaar  11.00 tot 15.00 uur 

 

  

 7 woensdag ANWB Streetwise   

 9 vrijdag St. Maarten 17.30-18.30 uur   

 12 maandag studiedag Leerlingen vrij  

      

dec.2018  3  maandag 1
de

 Advent   

  5 woensdag Sinterklaasfeest  

   10 maandag 2de Advent   

  17 maandag 3de Advent   

   21 Vrijdag Kerstviering    

   24 maandag Kerstvakantie leerlingen vrij 

  25 dinsdag Kerstvakantie leerlingen vrij 

   26 woensdag Kerstvakantie leerlingen vrij 

   27 donderdag Kerstvakantie leerlingen vrij 

   28 vrijdag Kerstvakantie leerlingen vrij 

  31 Maandag Kerstvakantie Leerlingen vrij 

      

 jan. 2019 1 dinsdag Kerstvakantie leerlingen vrij   

 

2 woensdag Kerstvakantie leerlingen vrij   

  3 donderdag Kerstvakantie leerlingen vrij  

 4 vrijdag Kerstvakantie leerlingen vrij  

 7 Maandag luizencontrole   

 11 vrijdag Driekoningenspel 16.30/19.30 uur   

      

febr. 2019 2 vrijdag Maria Lichtmis   

 12 dinsdag studiedag leerlingen vrij  

  18 maandag Voorjaarsvakantie leerlingen vrij  

 19 dinsdag Voorjaarsvakantie leerlingen vrij  

  20 woensdag Voorjaarsvakantie leerlingen vrij  

  21 donderdag Voorjaarsvakantie leerlingen vrij  

  22 vrijdag Voorjaarsvakantie leerlingen vrij  
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  25 maandag luizencontrole   

      

maart 2019 1 vrijdag Carnavalsviering   einde school 12.50 u 

 4 maandag Carnavalsvakantie leerlingen vrij  

 5 dinsdag Carnavalsvakantie leerlingen vrij  

      

april 2019 12 vrijdag Palmpasenoptocht 12.15 uur   einde school 12.50 u 

 

18 donderdag Paasviering  einde school 12.50 u 

 19 vrijdag Meivakantie leerlingen vrij  

 22 maandag Meivakantie leerlingen vrij  

 23 dinsdag Meivakantie leerlingen vrij   

  24 woensdag Meivakantie leerlingen vrij   

 25 donderdag Meivakantie leerlingen vrij  

 26 vrijdag Meivakantie leerlingen vrij  

 29 maandag Meivakantie leerlingen vrij  

 30 dinsdag Meivakantie leerlingen vrij  

      

mei 2019 1 woensdag Meivakantie leerlingen vrij   

 2 donderdag Meivakantie leerlingen vrij  

 3 vrijdag Meivakantie leerlingen vrij  

 6 maandag luizencontrole   

 29 woensdag Sportdag kl. 5/6  kl.kl., kl. 1 t/m 4 vrij 

  30 donderdag Hemelvaartsvakantie leerlingen vrij   

  31 vrijdag Hemelvaartsvakantie leerlingen vrij   

      

 juni 2019 7 vrijdag Pinksterfeest  einde school 12.50 u 

 10 maandag 2
e
 Pinksterdag leerlingen vrij   

 17 maandag studiedag leerlingen vrij  

 24 zaterdag Jaarfeest St. Jan     

       

 juli 2019 2 dinsdag studiedag leerlingen vrij  

 11 donderdag laatste schooldag kleuters   

 12 vrijdag laatste schooldag klas 1 t/m 6 kleuters vrij einde school 12.00 u 

 15 maandag Zomervakantie leerlingen vrij  

      

aug. 2019   Zomervakantie leerlingen vrij  

 26 maandag 1e schooldag klas 1 t/m 6 2019-2020 kleuters vrij  

 27 dinsdag 1
e
 schooldag kleuters 2019-2020   
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Overige  
 

Opening van het schooljaar 
Klas 1 t/m 6 openen het schooljaar op maandag 3 september 2018 om 08.20 uur, met een 

gezamenlijk begin in de zaal. Het wordt op prijs gesteld dat ouders, met name die van de nieuwe 

1
e
 klas en de nieuwe kinderen welkom zijn deze viering bij te wonen. Voor kinderen t/m de 

kleuterleeftijd dient u oppas te regelen. Na de speciale jaaropening gaan alle lagere school 

kinderen naar hun eigen klassen. De dag eindigt voor klas 1 om 12.50 uur voor alle andere klassen 

om 14.30 uur.  

Dinsdag 4 september 2018 is de eerste schooldag van de kleuters. 

 

Bereikbaarheid van de school 

Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk ouders en kinderen lopend of per fiets naar de school 

komen. Met name oudere kinderen kunnen vaak al alleen op de fiets naar school. Dit bevordert de 

zelfstandigheid en weerbaarheid van de kinderen. 

Per openbaar vervoer is de school goed te bereiken vanaf het station NS Oldenzaal met lijn 60 en 

lijn 65. Vertrek: twee maal per uur. Uitstappen: winkelcentrum De Thij (± 6 minuten lopen naar 

school)  

 

Bij aanvang/ uitgaan van de school 
De kinderen mogen vanaf 08.05 uur op het plein aanwezig zijn. Om 08.15 uur gaan de kinderen uit 

klas 1 tot en met 6 met hun juf of meester mee naar de gang. Ouders van klas 1 mogen tot de 

herfstvakantie meelopen met hun kinderen tot aan de kapstokken.  

Voor de kleuters gaat de buitendeur om 08.15 open. Ouders van kleuters wachten bij het halen bij 

de kleuterklas tot de deur van de klas geopend wordt. Ook de kleuters beginnen om 08.20 uur. 

Wanneer u de leerkracht iets wilt meedelen over uw kind, kan dat per briefje. Natuurlijk werkt het 

tevens om de leerkracht per e-mail te benaderen. 

 

Te laat op school 

De deur gaat ruim voor schoolbegin open en aangezien de schooltijd exact om 8.20 uur begint 

zullen alle kinderen voor die tijd in de klas aanwezig moeten zijn. Er zijn omstandigheden 

waardoor het kan voorkomen dat een kind te laat op school komt. In dat geval verzoeken wij u 

het kind tot de klassendeur te brengen of zo mogelijk zelfstandig naar de klas te laten gaan.  

Veelvuldig te laat komen is vervelend voor alle betrokkenen en verstoort de rust in de school. Het 

aantal keren dat een kind te laat komt wordt bijgehouden door de leerkrachten. Indien een 

leerling frequent te laat komt, nodigt de klassenleraar de ouder (s) uit voor een gesprek hierover. 

Als deze actie niet het gewenste gevolg heeft, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek 

met de schoolleider. 

Mocht er geen verandering ontstaan door deze acties, dan is de school verplicht om het frequent 

te laat komen te melden bij de leerplichtambtenaar. De ouders worden van een dergelijke 

maatregel op de hoogte gesteld. Uiteraard hopen wij dat het niet zover zal hoeven komen.  
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Ziekmeldingen 
U kunt uw kind ’s morgens tussen 08.00 en 08.15 uur ziekmelden bij de conciërge, telefoon 0541–

521050. Het is belangrijk dat u uw kind voor schooltijd ziek meldt. Er zijn immers kinderen die 

alleen naar school komen. Wanneer uw kind om 08.30 uur nog niet op school is en ook niet is ziek 

gemeld, dan nemen wij contact met u op.  

 

Bezoek (tand)arts, orthodontist , therapieën e.d.  
Wij verzoeken u dit zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Ons uitgangspunt zal daarbij altijd 

zijn: het voorkomen van lesverzuim. Om een goede communicatie te bevorderen graag 

persoonlijk bericht (briefje of telefoontje) aan de klassenleerkracht en niet een mededeling door 

het kind zelf. 
 

Na schooltijd 

Na schooltijd is het vaak een drukte van belang. Niet alleen in de gangen, maar ook buiten. Ook 

na schooltijd is rust op de gangen wenselijk. We verzoeken iedereen daar rekening mee te 

houden.  

Vanaf het moment dat kinderen de school verlaten (einde lestijd) vallen zij onder de 

verantwoordelijkheid van ouders. Het is van belang dat ouders toezien op een goed gebruik van 

de speeltoestellen / klimbomen in verband met de veiligheid van de kinderen. Wij vragen iedereen 

er ook rekening mee te houden dat na schooltijd en tevens ’s avonds nog gesprekken en 

activiteiten plaatsvinden in de school. Het is belangrijk geluidsoverlast te voorkomen. 
 

Fietsenstalling 
De kinderen kunnen hun fietsen stallen in de hiervoor bestemde rekken en klemmen. De school 

draagt geen verantwoordelijkheid voor de gestalde fietsen.  

Bij uitzondering mogen fietsen ‘s nachts in de hal van de school overnachten.  

 

Brengen en halen /parkeren 
Onze school is onderdeel van een buurtgemeenschap. Dat houdt in dat we rekening houden met 

onze buren. 

Ouders worden verzocht: 

- de auto's, waar mogelijk, aan de kant van de school te parkeren en niet aan de overkant bij onze 

buren. 

- tevens letten we erop de verlaagde delen van de stoepen vrij te houden voor voetgangers. 

- het is niet wenselijk op inritten van de buren te keren. 

 

Leermiddelen 
De leerlingen krijgen bij aanvang van het schooljaar schrijf - en tekenmateriaal van school. Dat 

betekent dat al het andere teken-, versier- en schrijfmateriaal thuis blijft.  

De leerlingen hebben op De Zevenster de volgende leermiddelen nodig: 

   

Zelf aan te 

schaffen 

schoolmaterialen 

-Gymnastiekkleding en gymschoenen zonder zwarte zolen  

 (in aparte, bij voorkeur, stoffen tas) 
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vanaf klas 1 Extra schoentjes met een stevige zool 

vanaf klas 3 Een Choroi blokfluit kan via school geleend worden en na kl. 6 dient deze 

weer ingeleverd te worden 

vanaf klas 4 Goede schooltas /rugzak 

Klas 5/6 ·     een passer met “ingebouwde” potloodpunt , zie afbeelding 

 
·     een doorzichtige liniaal van 30 cm 

·     Een geodriehoek 

 Het verdient aanbeveling de materialen met de naam van het kind te merken. 

 

Gevonden voorwerpen 
In de gang van de school staat een kist, die gevuld is met de meest uiteenlopende gevonden 

voorwerpen. Kijkt u daar regelmatig in! Regelmatig wordt de kist leeggemaakt en worden de 

bruikbare dingen weggegeven voor een beter doel. Fietssleuteltjes, sieraden en andere kleine 

voorwerpen zijn te vinden bij de administratie. 

 

Kapstokken 

We gaan er vanuit dat leerlingen hun kledingstukken en tassen op een geordende manier aan de 

kapstok hangen.  

 

School- en Jaarfeesten 
De jaarfeesten vormen samen een feestelijke ketting door het jaar. Elk feest heeft een eigen 

betekenis. Vanuit onze pedagogische uitgangspunten gezien, vinden wij het belangrijk dat de 

hele school de jaarfeesten viert. Ze nemen in het schoolleven dan ook een voorname plaats in. 

Het bijwonen van de kerstspelen en de overige feestvieringen vinden we essentieel. De   

hoogtepunten door het jaar heen zijn: Michaëlsfeest, Kerstmis, Pasen en het Sint Jansfeest. De 

andere feesten voegen zich hier tussen: St. Maarten, Advent, St. Nicolaas, Driekoningen, Maria 

Lichtmis, Carnaval, Palmpasen, Hemelvaart en Pinksteren. 

 

Bij de jaarfeesten die tijdens de schooluren plaatsvinden is de school verantwoordelijk voor de 

kinderen en is het niet noodzakelijk dat ouders hierbij aanwezig zijn. In tegenstelling daarmee 

dient bij een jaarfeest dat buiten de officiële schooltijden plaatsvindt (zoals bijvoorbeeld Sint 

Maarten en Sint Jan) minimaal 1 van de ouders bij hun kinderen aanwezig te zijn en vallen 

kinderen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. 

 

Bazaar  
Dit jaar is de bazaar op zondag 4 november van 11.00 tot 15.00 uur. Een markt met creatieve en 

mooie materialen, boeken, kleding, stenen, kaarten, biologische producten, lekker eten, etc. De 

bazaar heeft een goede naam en met als resultaat een mooi aanbod.  Daarnaast leuke 

activiteiten voor kinderen en volwassenen, muziek, optredens en ook een loterij met mooie 

prijzen. Het restaurant in de theaterzaal is altijd topdruk en gezellig. De bazaar wordt door de  
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bazaarcommissie georganiseerd. Zij doet een beroep aan de ouders om mee te helpen met taken 

en (culinaire) inbreng.  

 

Prikborden 
De prikborden bij de kleuter- en onderbouwingang zijn alleen voor aankondigingen van culturele 

activiteiten en voor activiteiten die met de uitgangspunten van de school samenhangen. De 

affiches/mededelingen kunnen worden aangeboden aan Dorine Berkhout, leerkracht. 

Aankondigingen of affiches die zonder overleg worden opgehangen kunnen worden verwijderd.  

 

Huren ruimtes 

Op onze school wordt ruimte ter beschikking gesteld voor partijen die in het verlengde van ons 

gedachtegoed werkzaam zijn. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de 

administratie, 0541–521050 of per mail via info@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Reservesleutel/alarm 

Het gebruik van de reservesleutel kan uitsluitend geschieden in overleg met de administratie of 

de schoolleiding. Wij verzoeken ouders die een sleutel krijgen en de school binnentreden, zich 

goed op de hoogte te stellen van de regels die er zijn met betrekking tot het alarm. Indien het 

alarm door onzorgvuldigheid toch afgaat, worden de eventuele kosten die dit met zich meebrengt 

in rekening gebracht bij de betreffende veroorzaker.  
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Lokale activiteiten 
De Zevenster is “verankerd” in de Oldenzaalse samenleving. Naast overleg met de gemeente 

Oldenzaal, schoolbesturen en schooldirecteuren is er overleg met het Onderwijs Ondersteunings 

Centrum. (OOC) 

Wij doen met de kinderen mee aan een aantal Oldenzaalse activiteiten.  

 

Scholensportdag   
Deze is er voor alle scholen van Oldenzaal. Onze oudste kinderen doen er met verve aan mee. 

Leerkrachten en ouders van onze school begeleiden de kinderen. 

 

De avondvierdaagse 
Dit is geen specifieke schoolactiviteit. Een aantal ouders schrijft zich in als groep en samen met 

de kinderen wordt meegedaan aan deze gezellige activiteit. 

 

Streetsoccertournooi 
Een aantal teams van kinderen gaat de uitdaging aan. Elk jaar weer een spannende strijd. Ouders 

coachen en begeleiden de kinderen. 

 

Boeskoolfit 
BoesCoolTuur is de culturele tak van de onafhankelijke stichting BoesCoolFit (sport aanbieders).  

Samen met het Oldenzaalse basisonderwijs en de culturele aanbieders zorgt BoesCoolTuur voor 

een groot cultureel aanbod voor kinderen van groep 1 t/m 8. De Kinderen kunnen op een 

laagdrempelige manier kennis maken met de gevarieerde Oldenzaalse cultuursector door middel 

van buitenschoolse kennismakingscursussen. Te denken valt aan cursussen theater, muziek, 

zang, beeldende kunst, erfgoed en literatuur.  

Cultuureducatie is belangrijk voor ieder kind. Het stimuleert zelfontplooiing, vriendschappen, 

kennis en identiteitsvorming en draagt bij aan de sociale en geestelijke ontwikkeling. Alle 

basisschoolleerlingen ontvangen in september een flyer met daarin het cursusaanbod en een 

inschrijfinstructie. Voor €5,- kunnen kinderen 4x kennis maken met een van de cursussen uit het 

aanbod en indien gewenst na afronding van de cursus een lidmaatschap starten bij de culturele 

aanbieder voor een vervolg.  

 

ANWB Streetwise/Verkeersexamen  
Om de 2 jaar wordt hier aan meegedaan 

 

Kinderpostzegelactie 

 

Voorleeswedstrijd 
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Onze regels 
 

Wij houden rekening met elkaar 

Wij zijn te vertrouwen 

Wij helpen elkaar 

Niemand speelt de baas 

Wij lachen niet uit 

Wij zijn rustig in school 

Wij zorgen goed voor alle spullen, de school en onze omgeving 
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Medewerkers Vrijeschool De Zevenster 
 

directeur 

Jan Winters (interim directeur), directie@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Kleuterklas 

Ellen Siemerink,  e.siemerink@vrijeschoololdenzaal.nl 

Ellen Agterbos,  e.agterbos@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

klas 1/3 

Kim Kloppenborg, k.kloppenborg@vrijeschoololdenzaal.nl 

Rochelle Nuis, r.nuis@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Klas 2 

Els Vloedbeld,  e.vloedbeld@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Klas 4 

Dorine Berkhout,  d.berkhout@vrijeschoololdenzaal.nl 

Mansi Geertshuis, m.geertshuis@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

klas 5/6 

John Kluijtmans,  j.kluijtmans@vrijeschoololdenzaal.nl 

Mansi Geertshuis, m.geertshuis@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Invalleerkrachten 

Onze invalleerkrachten komen uit de mobiliteitspool. Daar waar er de mogelijkheid toe is zullen 

we leerkrachten, die goed bevielen, bij een volgende inval inzetten. Soms is dat echter niet 

mogelijk zeker in tijden van een griepgolf zijn we al blij dat er inval gevonden kan worden.  

  

Interne begeleiding 

Gerda Stals, internebegeleiding@vrijeschoololdenzaal.nl  

 

Remedial Teaching 

Patricia Can 

 

Ondersteunend 

Yvon Velthuijsen, handwerken; y.velthuisen@vrijeschoololdenzaal.nl 

Daisy Seghers,  gym; sport@vrijeschoololdenzaal.nl 

Rita Vrielink, administratie;  info@vrijeschoololdenzaal.nl 

Gerard Siemerink, conciërge;  g.siemerink@vrijeschoololdenzaal.nl 

Antoon Beld, schoolschoonmaak en tuinonderhoud;  a.beld@kpnplanet.nl   

 

Medewerkers die de school vrijwillig ondersteunen 

Inez Grootveld, leerkrachtondersteuner 

Heléna Post, houtbewerking 

mailto:info@vrijeschoololdenzaal.nl
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Vertrouwenspersonen 

Interne vertrouwenspersoon:    

Ellen Siemerink, e.siemerink@vrijeschoololdenzaal.nl 

Externe vertrouwenspersoon:    

Mieke Gondrie, internevertrouwenspersoon@vrijeschoololdenzaal.nl  
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Bestuur 
Bevoegd gezag en bestuursadres:  

Stichting Vrijescholen Athena 

bezoekadres: Hofstraat 8, 7411 PD Deventer 

postadres: Postbus 749; 7400 AS Deventer 

tel.: 0570-612459 

e-mail: secretariaat@vsathena.nl 

               bestuur@vsathena.nl   

website: www.vrijescholenathena.nl    

facebook: https://www.facebook.com/pages/Stichting-Vrijescholen-Athena/374808319253256 

 

Het bestuur 
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Vrijescholen Athena.  

De vrijescholen van Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Brummen, Deventer, Doetinchem, 

Emmen, Enschede, Groningen, Harderwijk, Leeuwarden, Meppel, Oldenzaal en Winterswijk 

vormen samen de Stichting Vrijescholen Athena. Deze stichting ontstond in januari 2005 door de 

fusie van acht basisscholen voor vrijeschoolonderwijs. Op dit moment telt de stichting vijftien 

vrijescholen, veertien voor primair onderwijs en één voor (voorgezet) speciaal onderwijs. 

Ongeveer 2500 leerlingen en ruim 260 medewerkers zorgen voor een levendig geheel. 

In de huidige tijd van versnelde verandering, groeiende keuzemogelijkheden en toenemende 

verwachtingen vanuit onze omgeving, biedt vrijeschoolonderwijs een meerwaarde. In onze 

optiek gaat onderwijs namelijk verder dan goed lezen, rekenen en algemene kennis. Onderwijs 

dient in dienst te staan van persoonlijkheidsvorming. Van creativiteit, zelfkennis, emotionele 

intelligentie, zelfexpressie, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Om daarmee samen met 

ouders onze kinderen te leren zelf betekenis en richting aan hun leven te geven. Zodat kinderen 

uitgroeien tot sterke persoonlijkheden die hun plek vinden in en vormgeven aan de toekomstige 

maatschappij. 

  

De Athenascholen geven als basisscholen en in Brummen, als school voor speciaal onderwijs, 

deels op hun eigen wijze vorm aan vrijeschoolonderwijs. De geschiedenis, omgeving en 

organisatiecultuur verschillen van school tot school. Wat ons bindt is de overtuiging dat we met 

elkaar sterker staan en meer kwaliteit kunnen bieden. Wij voeren  een gezamenlijk personeel en 

financieel beleid en delen kennis met elkaar. Hierbij worden de scholen vanuit het 

bestuurskantoor in Deventer met raad en daad ondersteund. 

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de eigen school. De bestuurder van Athena vormt 

tevens het bevoegd gezag van de scholen. Op het bestuurskantoor is een aantal stafmedewerkers 

die de scholen en bestuurder ondersteunt, aanstuurt en controleert bij vraagstukken op het 

terrein van personeelsbeleid, planning & control, financiën, ICT en kwaliteitszorg. Daarnaast 

houdt een Raad van Toezicht toezicht op het beleid en het handelen van de bestuurder; de Raad 

van Toezicht dient ieder jaar zowel de begroting als het jaarverslag goed te keuren.  

 

Structuur en bemensing van de stichting 
Stafbureau 

http://www.vrijescholenathena.nl/
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College van Bestuur: P.A. (Peronnik) Veltman 

 

 

Secretariaat:   L.(Lia) Mulderij, K. (Karin) van Veen-Peet 

Ouderbijdragen R. (Rita) Vrielink 

Stafmedewerker)s 

P&O   E. (Ellis) Barreveld, X.(Xenia) Bakker  

Planning & control: K. (Karin) Nieland 

Kwaliteitszorg: M. (Monique) van der Pijll-Van Raalte 

ICT:   L. (Leonard) Versnel 

 

Raad van Toezicht 

Mw. W. Broekhuijsen: voorzitter, bestuurlijke verhoudingen en strategie 

Mevr. M.B. Visser : lid, bedrijfseconomische en financiële zaken 

Mw. A. Gottenbos : lid, personeelszaken 

Dhr. N. de Schrijver : lid, marketing 

Mw. J. de Vries : lid, onderwijs kwaliteit 

Dhr. H.B. Ledeboer : lid, juridische zaken 

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurskantoor. 

 

GMR 
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht. De stichting heeft 

een medezeggenschapsstatuut vastgesteld; hierin is de medezeggenschap van ouders en 

medewerkers op schoolniveau en bestuursniveau beschreven. Ouders en medewerkers hebben op 

schoolniveau invloed via de lokale medezeggenschapsraad.  

In december 2007 is de GMR geïnstalleerd. Van iedere school heeft een medewerker en een ouder 

zitting in de GMR, die minimaal vier maal per jaar bijeenkomt om bovenschoolse zaken te 

bespreken. 

Voorzitter    : M. (Marcel) Kunst 

Plaatsvervangend voorzitter : vacant 

Secretaris    : vacant 

Bereikbaar via   : gmr@vsathena.nl 

 
Onze school maakt sinds 1 januari 2005 deel uit van de Stichting Vrijescholen Athena.  

Deze stichting is het resultaat van een fusie van besturen van vijftien vrijescholen.  

Kenmerk van de organisatie is, dat elke school zoveel mogelijk de eigen autonomie waarmaakt 

en haar verder ontwikkelt. Er is geen bovenschoolse directie, er is wel een professioneel 

bestuurder die het bevoegd gezag van de scholen is. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het handelen van de bestuurder. De 

schoolleider is integraal verantwoordelijk voor de eigen school. 

 

Schooldirectie 
Vrijeschool De Zevenster heeft een eigen directeur. Deze werkt op basis van jaarplannen, 

tussentijdse voorstellen en jaarverslagen die na advies en/of instemming van de 

medezeggenschapsraad (MR) door het College van Bestuur worden vastgesteld. De jaarplannen 

zijn gebaseerd op het schoolplan.  
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Directeur: Jan Winters a/i 

 

Leerlingenadministratie 

De leerlingenadministratie wordt verzorgd door Rita Vrielink.  De administratie wordt bemand 

voor 2 dagdelen per week, maandag- en woensdagochtend van  

08.00 – 13.00 uur. 

 

Medezeggenschapsraad   
De MR bestaat uit twee gekozen ouders en twee gekozen medewerkers. De medewerkers 

koppelen terug naar het team.   

 

MR-leden 

Naam functie mailadres 

Nicole Groothuis ouder nicolegroothuis@hotmail.com 

Els Vloedbeld leerkracht e.vloedbeld@vrijeschoololdenzaal.nl 

Elke Wolbers ouder e.wolbers@wolbersrvs.com 

Dorine Berkhout leerkracht d.berkhout@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Bedrijfshulpverlening 
BHV’ers: Els Vloedbeld 

  John Kluijtmans 

 

Aanmelding van leerlingen 
Aanmeld-coördinator voor kleuters  Ellen Siemerink 

Aanmeld-coördinator klas 1 t/m 6   Els Vloedbeld 

 

Berichten voor de Minstreel 
De berichten worden verzameld en moeten binnen zijn op maandag voor 10.00 uur op 

minstreel@vrijeschoololdenzaal.nl. De minstreel komt uit op de woensdag. 

Rita Vrielink, minstreel@vrijeschoololdenzaal.nl             
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Contactadressen 
 

Klassenouders 
Iedere klas heeft klassenouders die ondersteunen bij ouderavonden, klassenactiviteiten en 

Jaarfeesten. Ook helpt de klassenouder nieuwe ouders hun weg in de school te vinden. Leerkracht 

en klassenouders zorgen dat bekend wordt wie de klassenouders zijn. Via het weekbericht De 

Minstreel, zal deze bekendmaking aan de ouders door gegeven worden. 

 

Jaarfeestencommissie  
Deze is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en praktische vormgeving van die feesten die een 

algemeen karakter hebben.  Voor elk feest is een draaiboek aanwezig. 

Contactpersoon: John Kluijtmans, j.kluijtmans@vrijeschoololdenzaal.nl  

 

Luizencontrole 
Hoofdluis blijft een gast die permanent niet uitgenodigd wel aanwezig wil zijn. De luizencontrole 

wordt uitgevoerd door een groep ouders. 

Planning: elke eerste maandag  na een vakantieperiode. Indien er sprake is van een ‘uitbraak’ is 

dat vaker. Actuele informatie via de Minstreel. 

Contactpersoon: Dorine Berkhout, d.berkhout@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Protocol Luizenbestrijding  
Na elke vakantie is er controle op hoofdluis door de ouderwerkgroep `luizenmoeders`. Die 

controle wordt in de Minstreel aangekondigd. 

Heeft een leerling van de kleuterklas hoofdluis  dan worden ouders/oma-opa gebeld om het kind 

indien mogelijk op te halen en thuis te gaan behandelen voor luizen.  Behandelen betekent 

kammen  en daarmee  luizen en neten verwijderen. Dit betekent 2x per dag en 14 dagen 

lang:  huidvriendelijke  shampoo gebruiken,  maar… het kammen en de neten verwijderen zijn het 

belangrijkste. 

Preventief werken houdt in:  elke avond  controleren en kammen. 

Is er bij een leerling van de onderbouw luizen geconstateerd, dan krijgen de ouders/verzorgers 

van  betreffende leerlingen een standaardbrief gemaild met de mededeling dat er hoofdluis is 

gevonden bij hen; tevens staat hierin hoe te handelen t.a.v. de luizen/ neten. Er is een 5-

stappenplan van de GGD. 

De leerkrachten worden ook op de hoogte gesteld. 

Na 2 weken volgt een hercontrole van de klas, waarin de luizen zijn geconstateerd, waarbij ook de 

klassen van de broertjes en/of zusjes worden gecontroleerd. 

Mochten er tussentijds meldingen komen van leerlingen die toch besmet zijn geraakt, dan krijgen 

alle ouders van de desbetreffende klas  een e-mail met het bericht over mogelijke besmetting en 

worden ze vriendelijk verzocht hun kind op hoofdluis te onderzoeken en eventueel te behandelen. 

Eugène verzendt deze  e-mails. Bij de her -controle volgt weer onderzoek van de hele klas. 

De werkgroep werkt met naamlijsten van elke klas om hun bevindingen vast te leggen. 

Namens Dorine en de luizenmoeders. 
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Bazaarcommissie  
Deze commissie organiseert elk jaar de bazaar. Er wordt naar gestreefd om stands en materiaal 

te presenteren, die passen in de sfeer van de school. Een deel van de opbrengst komt ten goede 

aan zaken die niet uit de normale exploitatie bekostigd kunnen worden.  

Een ander deel is bestemd voor een goed doel. 

De coördinatie is in handen van een leerkracht en een ouder. 

Zij worden bijgestaan door andere ouders die meehelpen de dag goed te laten verlopen en door 

ouders die werkgroepen geformeerd hebben om producten voor de bazaar en de markten te 

vervaardigen.  

Contactpersoon: Eric Hendriks, hendriks.eric@yahoo.nl  

 

Tuincommissie: De Schooltuin 

We hebben een prachtige schooltuin, veel groen, mooie speeltoestellen. Daar genieten we tijdens 

schooltijd, maar ook daarna veel van. 

Dit betekent wel veel onderhoud. Dat kunnen wij niet zonder hulp van ouders. 

Zodra er een klus geklaard moet worden (denk aan bijhouden bloemperken, kruidentuin, 

opknapwerk) zal er een tuindag of tuinmiddag ingelast worden. Bij de klassen en in de Minstreel 

komt er een aankondiging. Wij waarderen dan enorm wanneer u samen met ons de handen uit de 

mouwen wilt steken. 

Contactpersonen: Els Vloedbeld (e.vloedbeld@vrijeschoololdenzaal.nl) en Jana Clasen 

(j.clasen@kpnmail.nl)  

 

PR-commissie  
Geeft bekendheid aan het vrijeschoolonderwijs.  

Contactpersoon:  Jan Winters, directie@vrijeschoololdenzaal.nl 

 

Schminkgroep  

Zorgt voor het schminken van klassentoneelstukken en Kerstspelen. 

Contact: Nathalie Ikink; avalante75@hotmail.com. 

 

Werkgroep Opvoedingsondersteuning De Zevenster  
Vereniging Vrije Opvoedkunst 

De vrije scholen laten zich inspireren door de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. Deze 

luidde aan het begin van de 20
e
 eeuw met zijn pedagogische en sociaal-culturele impulsen een 

fundamenteel nieuwe vorm van onderwijs in.  

Zijn opvoedkunst doet een appèl aan de creativiteit van leraar en leerling en van  

ouders en kinderen en maakt het onderwijs levend en kunstzinnig. Iets dat in deze tijd weer zeer 

actueel is. De huidige maatschappij schreeuwt juist nu om mensen die creatief kunnen denken 

en handelen. De vereniging richt zich tot diegenen die de vrije opvoedkunst een warm hart 

toedragen en zich daarvoor verantwoordelijk willen voelen.  

De landelijke vereniging is actief op verschillende terreinen, welke dat zijn kun je lezen op 

www.vrijeopvoedkunst.nl.  
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Het VOK is een orgaan binnen de vrije school die activiteiten organiseert voor ouders. Het is een 

uitdaging om je te verdiepen in opvoedingsvraagstukken: “wat vragen kinderen en jongeren van 

ons en wat hebben wij hen te bieden?”  

Wij van het VOK Oldenzaal organiseren elk jaar verschillende activiteiten. Voor informatie met 

betrekking tot datum en inhoud van de verschillende activiteiten verwijzen wij naar de 

vooraankondiging in de minstreel of posters. Wij gaan er vanuit dat er interessante onderwerpen 

voor een ieder bijzitten en hopen velen te zien op een of meerdere dagen/avonden.  Indien 

iemand suggesties, ideeën of graag iets meer over een onderwerp te weten wil komen m.b.t. 

opvoedondersteuning horen wij dat graag en gaan we proberen om voor het nieuwe schooljaar 

hier iets mee te doen.  Aanspreekpunt voor het VOK Oldenzaal zijn Petra ter Laak tel: 06-40855735; 

petraterlaak@hotmail.com en Esther Zijlstra-Lenting tel: 06-81210006. Leden werkgroep: Els 

Vloedbeld (leerkracht), Agnes Wolbers (oud-leerkracht), Jana Clasen (moeder Megan en 

Devi), Petra ter Laak (moeder Meike, Finn & Jikke), Esther Zijlstra (moeder van Marten). 

  

VOK-kaffee    

Ong. één ochtend in de maand houden we een gezellig VOK-kaffee voor alle ouders van de school. 

Het kaffee waar je gezellig een kopje koffie of thee kunt drinken, andere ouders ontmoeten en 

leren kennen, een vraag kunt delen waar je mee rond loopt m.b.t.  de school/antroposofie en 

lekker creatief kunt fröbelen voor de seizoenstafel. Vrijblijvend, informatief en gezellig!  

Houd de Minstreel of posters in de gaten wanneer het VOK-kaffee plaatsvindt.  Heb je zelf nog 

ideeën voor het VOK-kaffee stop ze dan in de VOK-bus op de informatietafel!  

Tot gauw ziens in het kaffee, Esther, Jana en Petra. 

  

  

  

 


