Jaarverslag bestuur VVVZ 2021
Inleiding
Schooljaar 2020-2021 was het schooljaar waarin we startten met één 7e klas, twee achtse klassen
én een negende klas. Het was het tweede jaar dat leerlingen drie jaar voortgezet
vrijeschoolonderwijs kunnen krijgen op CSW Bestevaêr.
Schooljaar 2020-2021 was ook het jaar waarin de coördinator vrijeschool CWS Bestevaêr met
pensioen ging en opgevolgd werd door de huidige coördinator.
De VVVZ heeft meegedacht en kritisch gekeken hoe de kwaliteit van onderwijs en de identiteit van
het vrijeschool onderwijs voldoende geborgd kon worden.
De VVVZ heeft zich ontwikkeld tot een vereniging die het voortgezette Vrijeschoolonderwijs in
Zeeland stimuleert en borgt. De VVVZ bestaat uit een mix van ouders van leerlingen op
Vrijeschool CSW Bestevaêr en leden die zich vanuit een andere hoedanigheid betrokken voelen bij
het voortgezette vrijeschoolonderwijs in Zeeland. Samen met de coördinator en mentoren van de
Vrijeschool Bestevaêr, de vestigingsdirecteur Bestevaêr en de bestuurder van CSW zoeken we
naar mogelijkheden om het voortgezette vrijeschoolonderwijs te consolideren en uit te breiden. De
VVVZ heeft hierin een adviserende, steunende en evaluerende rol.

Bestuurssamenstelling 2021
In 2021 zijn Yvonne van der Deijl (lid) en Marjolijn Bergmann – van Leeuwen (lid, PR) afgetreden.
Hun inzet, kennis en wijsheid wordt gemist, maar gelukkig is het gelukt om nieuwe bestuursleden
te vinden. Macilino Heijnen en Petra van Bergen zijn tijdens de ALV van 2021 gekozen tot nieuwe
leden. Hiermee zijn de functies van secretaris en PR medewerker weer vervuld.
Esther Hanse is tijdens de ALV gekozen tot onafhankelijk voorzitter; zij komt niet meer uit de
oudergeleding.
Samenstelling bestuur:
Esther Hanse (voorzitter)
Macilino Heijnen (secretaris)
Boudewijn van Sluijs (penningmeester)
Petra van Bergen (lid, PR)

Stuurgroep
Aan de stuurgroep namen vanuit de VVVZ Esther en Petra deel (voorzitter en lid). Vanuit CSW
hebben Frans van der Knaap (directeur-bestuurder) en Maurice Dechamps (vestigingsdirecteur)
zitting gehad in de stuurgroep. Om en om sloot ook Ilona Vervloet en later Debora de Bruin
(coördinator VS) mede namens de mentoren aan.

De vergaderfrequentie was gemiddeld een keer in de zes weken.
In de stuurgroep is vooral gesproken over de opvolging van de coördinator VS, ontwikkelingen in
de klassen, borging kwaliteit van onderwijs, positie van de vrijeschool in CSW Bestevaêr,
ontwikkeling van het team (mentoren) vrijeschool, identiteit van de vrijeschool, besteding
ouderbijdrage, bekendheid voortgezet vrijeschool onderwijs bij de basisscholen in Zeeland en
relatie met de Vereniging Vrijescholen Nederland.

De negende klas
Nadat voor het schooljaar 2017-2018 de beslissing was genomen door CSW dat het niet mogelijk
was om een 9e klas aan te bieden voor de toenmalige 8ste klas, is in 2018 hard gewerkt om het
opstarten van een 9e klas verder te ontwikkelen. Er is een werkgroep ingesteld van mentoren en
docenten en leerplannen zijn ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat er besloten kon worden om in
schooljaar 19-20 te starten met een 9e klas. De VVVZ heeft de ontwikkeling van de 9e klas
gesteund omdat zij van mening was dat er een voldoende solide basis lag om deze doorgroei
mogelijk te maken. Helaas was er tijdens de eerste 9e klas het begin van de pandemie, waardoor
de 9e klas in het eerste jaar van haar bestaan ook een aantal technische uitdagingen heeft
gekregen. Deze technische uitdagingen zijn in het daaropvolgende schooljaar meegenomen.
Daarnaast is er heel kritisch gekeken naar de vakinhoudelijke invulling van het periode onderwijs
en de gewone lessen.
Binnen de VVVZ zijn mogelijkheden onderzocht voor het eindkamp van de 9e klas, een
landmeetkamp. Hiervoor is met verschillende andere vrijescholen in den lande contact
opgenomen.

De zevende en achtste klas
De zevende en achtste klassen hebben in het afgelopen schooljaar een mix mogen ontvangen van
fysiek en digitaal onderwijs. Corona gaf uitdagingen, vooral in het periode onderwijs, waardoor
onze mentoren en docenten behoorlijk uitgedaagd werden hier nieuwe (werk)vormen te
ontwikkelen en toe te passen. Ook bij deze klassen heeft de VVVZ kritisch gekeken naar de
vakinhoudelijke invulling van het periode onderwijs en de gewone lessen.

De AVG
De VVVZ heeft in haar privacyverklaring en -beleid omschreven hoe zij met de gegevens van haar
leden omgaat. Het verkrijgen van de gegevens van ouders die lid zijn van de VVVZ verloopt via
CSW Bestevaêr. Bij aanmelding en betaling via CSWinkel geven ouders aan lid te worden van de
VVVZ en verlenen zij toestemming voor het delen van hun gegevens, nodig voor de
ledenadministratie en het verspreiden van de nieuwsbrief van VVVZ

Communicatie en PR
Er is in 2020 en 2021 hard gewerkt aan het (nog) bekender maken van Vrijeschool CSW
Bestevaêr. Enkele voorbeelden van de ondernomen acties zijn:
•

•

•
•

Social media
o Op Facebook zijn bijna wekelijks berichten geplaatst vanuit de 7e, 8e en 9e klas en is
ander nieuws gepost aangaande de VVVZ of vrijeschoolonderwijs. Ook werden
vacatures of interessante artikelen gedeeld.
Website
o Op de website staat sinds 2019 een ‘blog’. Hier werd in 2019 nieuws vanuit de klassen
en vanuit de VVVZ gedeeld, dit werd in 2020 voortgezet. Vaak was dit nieuws dat ook al
op Facebook was geplaatst.
Nieuwsbrief
o Gemiddeld is om de maand een nieuwsbrief verstuurd. Het ging om 197 ouders,
belangstellenden en leden van de VVVZ.
Informatieavonden
o Op 11 maart 2019 was er een informatieavond voor leerlingen en ouders waar
proeflessen konden worden bijgewoond. Op 19 november 2019 is een
informatiebijeenkomst georganiseerd om leerkrachten van groep 8, ouders en andere

•

belangstellende te informeren over het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Zeeland.
Zowel mentoren, leerlingen als ouders hadden een rol. De avond was drukbezocht en
mag een succes worden genoemd.
Bezoek basisscholen
o Leerlingen uit de 8e klas hebben in groepjes van twee in het najaar van 2019 hun oude
school bezocht. In totaal is op zes scholen aan negen klassen (groepen 8 en 6e klas
VSZ) voorlichting gegeven over het voortgezet vrijeschoolonderwijs.

Visie overleg en kwaliteitswaarborg onderwijs
Er is in 2020 en 2021 tweemaal breed overleg geweest over welke visie de vrijeschool heeft en
welk beeld de VVVZ en de docenten en mentoren daarin hebben. We streven met oog op de
toekomst naar breed, evenwichtig en vooral kwalitatief onderwijs wat met hart, hoofd en handen
gegeven en beleefd kan worden.
Vanuit het visie overleg is ook besloten om voor docenten welke werken op de vrijeschool, of in de
toekomst willen komen werken op de vrijeschool, een opleiding wordt georganiseerd. Deze is na
de zomervakantie van 2021 gerealiseerd via Zeeprof.

De aansluiting van vrijeschoolonderwijs naar regulier onderwijs (binnen CSW) wordt
onderzocht door Nathalie Haller, onderwijskundige op CSW Van de Perre. Zij zal de
resultaten in de loop van volgend jaar kenbaar maken.
Vereniging van vrijescholen
De VVVZ is in 2020 volwaardig lid geworden van de Vereniging van vrijescholen (VVS). De VVS
behartigt de belangen van vrijescholen en vertegenwoordigt de vrijescholen – in het primair en
voortgezet onderwijs – bij de overheid en andere partijen in het onderwijsveld. Omgekeerd vertaalt
zij het onderwijsbeleid vanuit de overheid naar de belangen voor de leden van de vereniging.
Alle vrijescholen (of afdelingen) zijn lid van de Vereniging van vrijescholen; dit is voorwaarde om
als vrijeschool te functioneren. Van de ouderbijdrage die de ouders (via CSW Bestevaêr) aan de
VVVZ betalen, wordt het lidmaatschap aan de Vereniging van vrijescholen betaald.
In principe zijn scholen of afdelingen de eerste drie jaar aspirant-lid, daarna wordt gevraagd of zij
als volwaardig lid kunnen gaan afdragen. In 2019 waren we nog aspirant-lid.

