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Leren met plezier voor 
mavo, havo en vwo
Wil jij ook onderwijs dat gericht is op 
jou, binnen een school waar je je thuis 
kunt voelen? Wil je naast leervakken ook 
creatieve en bewegingsvakken?

Kom dan naar de afdeling vrijeschool van 
CSW Bestevaêr!

Vrijeschool en CSW

Het woord ‘vrije’ in de vrijeschool staat voor de vrijheid 

van inrichting van het onderwijs. Aanvankelijk zonder 

overheidsbemoeienis. Dat laatste kan niet meer; wij 

voldoen gewoon aan de eisen van de inspectie en alle 

voortgezet vrijescholen in het land laten heel goede 

resultaten zien. Wij werken echter nog wel op onze 

eigen manier naar deze eindresultaten toe.

De afdeling vrijeschoolonderwijs is geen op zichzelf 

staande school, maar is een manier van les krijgen 

waarvoor je kunt kiezen binnen CSW Bestevaêr. Om deze 

manier van onderwijs op een kwalitatief goede manier te 

kunnen aanbieden wordt een ouderbijdrage gevraagd.

Wij bieden je in elk geval twee jaar vrijeschoolonderwijs 

aan, waarna je zonder problemen kunt doorstromen 

naar de reguliere klas van mavo, havo of vwo. We 

zijn op dit moment serieus bezig om een derde jaar 

vrijeschoolonderwijs uit te werken. Dit betekent dus dat 

je een volledig schooltraject kunt volgen op CSW met 

minimaal de eerste twee jaar de afdeling vrijeschool.

Ben je nieuwgierig geworden? Past dit bij jou? 

Neem de sprong en meld je aan bij de afdeling vrijeschool!

De afdeling Voortgezet Vrijeschoolonderwijs CSW Bestevaêr 

is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging 

Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Zeeland. 

De VVVZ is nu actief als 

oudervereniging. Voor specifieke 

informatie over het vrijeschool

onderwijs kunt u terecht op 

www.vrijeschool.nu

Voor alle andere vragen rondom de afdeling Vrijeschool 

kunt u gewoon terecht op school. 

Op zoek naar een nieuw kompas om 
je weg te vinden? Vind je plaats op de 
afdeling vrijeschool.

CSW Bestevaêr
Bossenburghpad 10

4385 CJ Vlissingen
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Wat is de afdeling vrijeschool?

Op de afdeling vrijeschool kun je mavo, havo of vwo 

volgen. We pakken de dingen alleen een beetje anders aan.

Je gaat natuurlijk  ook leren, want je wilt een goed diploma, 

waarmee je het beroep kunt kiezen dat het beste bij jou 

past. Maar bij ons worden de lessen zó gegeven dat je op 

een andere manier leert.

Je ontwikkelt je breed: naast de ‘gewone’ vakken zoals 

Nederlands, wiskunde en Engels krijg je veel creatieve 

en bewegingsvakken. Bijvoorbeeld houtbewerken, 

hoeden maken, tekenen/schilderen, toneel, euritmie/

dans, of muziek.

Zo leer je op de afdeling vrijeschool met je hoofd, je hart en 

je handen.

Een vaste klas en mentor

Op de afdeling heeft iedere klas een eigen lokaal, waar je 

de meeste lessen krijgt. Je krijgt veel lessen van je eigen 

mentor. Hij/zij verzorgt ook het mentoruur. Een prettige 

sfeer in de klas is voor iedereen belangrijk. Als je je veilig 

voelt en als je kunt zijn wie je bent, kan je goed leren.  Je 

zit met verschillende niveaus in de klas. Op die manier kun 

je veel met en van elkaar leren, want samenwerken doe 

je veel op de afdeling vrijeschool. Je leert je mentor goed 

kennen en de mentor kent je ouders door de ouderavonden 

en oudergesprekken. Hierdoor kent de mentor jou en jouw 

situatie en kan je helpen als dat nodig is.

Periodeonderwijs en vaklessen

Iedere schooldag begint met twee uur waarin één vak, 

gedurende drie weken lang, centraal staat. Zo’n periode kan 

over allerlei vakken gaan zoals sterrenkunde, wiskunde of 

biologie. In de periode geschiedenis gaat het bijvoorbeeld over 

de grote ontdekkingsreizigers en uitvinders. Op deze manier 

kan je je echt verdiepen in een vak en het beter begrijpen. Je 

verwerkt in deze periodelessen de lesstof in je eigen schrift. 

Hierin maak je verslagen, tekeningen en opdrachten. Zo 

maak je je eigen ‘lesboek’ en omdat je het helemaal zelf hebt 

gemaakt weet je de lesstof al behoorlijk goed als je moet gaan 

leren voor een proefwerk.

Na dit periodeonderwijs beginnen de ‘gewone’ vakken, zoals 

bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde, waarvoor de 

gebruikelijke lesmethodes worden gebruikt.  De afdeling 

maakt veel minder gebruik van de iPad dan in de reguliere 

CSW klassen. Er is een klassenset die in de klas wordt ingezet 

als aanvulling op de boeken, bijvoorbeeld om opdrachten te 

kunnen maken op verschillende niveaus..

Andere vakken

School is meer dan een voorbereiding op je examen. 

Het is een belangrijke tijd in je leven! Je kunt beter leren 

als je het leren afwisselt met werken met je handen en 

met creatieve vakken.

Je werkt op de afdeling vrijeschool veel met je handen. 

Je maakt dingen waar je iets aan hebt. Zo maak je 

bijvoorbeeld bij houtbewerking een houten mal, 

afgemeten naar de vorm van je eigen hoofd. Die 

houten mal gebruik je dan daarna weer bij textiel om je 

eigen prachtige hoed te maken.Je wordt zo een echte 

hoedenmaker!

Op deze manier leer je de ambachtelijke vakken, maar 

ben je ondertussen ook bijvoorbeeld wiskundig bezig, 

omdat je berekeningen maakt. Zo ben je aan het leren met 

je hoofd, je hart en je handen. Of we laten ons zien met 

toneeluitvoeringen!


