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Visie 
 

Boerderijschool Hooi is een kleinschalige, onderwijs vernieuwende school, 

geïnspireerd door het antroposofisch mens- en wereldbeeld. 

 

We gaan ervan uit dat elk kind een uniek en volwaardig mens is en vanuit een 

natuurlijke impuls wil leren. Kinderen kunnen zich met ongeremde vreugde in het 

leven storten; zij willen de wereld met al hun zintuigen ervaren. Wij willen op deze 

natuurlijke wil tot leren en verkennen vertrouwen, en een levende, veilige en 

liefdevolle omgeving aanbieden waarin elk kind de vrijheid krijgt om eigen kwaliteiten 

tot ontwikkeling te brengen.  

Wij realiseren ons dat wij veel van kinderen kunnen leren, omdat zij heel dicht bij hun 

ware natuur staan en de toekomst in zich dragen.  

 

Elk kind heeft recht op het volste respect van de volwassenen, die het kind 

met hun kennis en inzicht in mens en wereld liefdevol en consequent 

ondersteunen. Positieve aandacht en terughoudendheid zijn essentieel om ruimte te 

scheppen voor verwondering.  

 

Levende omgeving 

 

Als boerderijschool willen we het kind de ruimte bieden om te leren van wat 

het leven te bieden heeft. Naast de boerderij met dieren is er een groenten- en 

bloementuin, een groene strook met bos, een boomgaard, een bijenstal, een 

vuurplek en een waterpartij. Ook zijn er op het terrein werkplaatsen en ateliers waar 

de kinderen welkom zijn. 
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Zo zijn er met een natuurlijke vanzelfsprekendheid voldoende mogelijkheden 

voor het kind om te worden uitgedaagd tot levend leren. De koe moet nu eenmaal 

gemolken worden, de bloemen nodigen uit tot plukken en het hooi moet van het land.  

 

Door veel in de natuur te zijn en deze te ervaren in al zijn eenvoud en schoonheid zal 

een kind worden aangesproken in zijn eigen authenticiteit, je mag dus zijn wie je 

bent. Dit maakt onze school ook heel geschikt voor kinderen die zich door hun 

gevoeligheid en eigenheid niet kunnen of willen conformeren aan het reguliere 

schoolsysteem. 

 
 

Flexibel, kindgericht leerplan 

 

De verschillende leeftijden van de kinderen, het flexibele, kindgerichte leerplan, het 

vieren van de jaarfeesten en de samenwerking tussen kinderen, ouders, boerin, 

ambachtslieden, kunstenaars en leerkrachten zorgen voor een dagelijks beoefende 

levenskunst. 
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Elke dag opnieuw proberen de leerkrachten waar te nemen wat elk kind nodig 

heeft en hoe, binnen de structuur van het algemene leerplan.  

Juist op onverwachte momenten geeft een kind ons aan welk raadsel, nog 

verborgen, tot leven gewekt kan worden. Dit zijn kostbare geschenken! Waarnemen 

wat er daardoor nodig is, kan alleen in een omgeving waarin we elkaar kennen en 

verbonden zijn met elkaar.  

 

Dagelijks verzorgen we de dieren, onderhouden de moestuin en bakken 

brood. Bewegingsspelen, verhalen, theater, muziek, beeldende kunst, euritmie, 

wandelen en spelen in de natuur verrijken het rekenen, schrijven en lezen. Op de 

daarvoor geschikte leeftijd wordt aandacht besteed aan verschillende godsdiensten, 

rechtssystemen, culturen en cultuurperiodes. Zo wordt de basis gelegd voor latere 

verdraagzaamheid en wederzijds begrip in onze veranderende en multiculturele 

samenleving. 

 

Wij zijn een staatsvrije school. 

 

De Boerderijschool wordt wel door de overheid erkend, maar niet door de 

overheid gefinancierd. Leerlingen voldoen dus aan de wettelijke leerplicht wanneer 

ze naar onze school komen. Het leerplan kunnen wij zelf bepalen en dat geeft ons de 

vrijheid om in te spelen op wat de kinderen nodig hebben. Logboek, schoolplan, 

nieuwsbrief en ouderavonden zullen de voortgang van de leerprocessen 

documenteren en bespreekbaar maken. 

 

Vanuit het denkbeeld van de sociale driegeleding kan alleen vrijheid van 

onderwijs in een levende leeromgeving het kind naar een toekomst leiden, waar 

zij/hij met eigen kwaliteiten kan bijdragen aan een gezonde maatschappij. 

 

Pedagogische verdieping 

 

Een belangrijk gereedschap voor ons als begeleiders is de pedagogische 

vergadering. In deze vergaderingen staan de kinderen en de pedagogie centraal. 

Ook besteden we aandacht aan studie, zelfreflectie en intervisie, zodat we helder 

kunnen blijven kijken en tegelijkertijd ook aan onze eigen ontwikkeling werken. Dit 
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geeft ons de mogelijkheid tot echt contact met een ander. Niet alleen wat we doen op 

school vinden we waardevol, maar vooral ook de manier waarop we het doen. 

Als volwassene ben je een voorbeeld voor de kinderen, je leeft voor hoe je je met de 

wereld kunt verbinden; een kind neemt waar hoe jij ten diepste bent.  
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Onderwijs (leerplan) 

Pedagogen 

Op dit moment werken er vijf pedagogen op Boerderijschool Hooi:  

 

      
Afbeelding 1 Astrid van Duin    Afbeelding 2 Louise Vaessen 

 

Afbeelding 3 Mieke Mellema 

Astrid van Duin: pedagoog, sociaal 

therapeut en boerin. 

 

Louise Vaessen: pedagoog en 

muziektherapeut. 

 

Herma Kan: pedagoog en kleuterjuf 

 

Mieke Mellema: pedagoog en 
kleuterjuf 

 
Yvonne Engelaer: euritmiste 
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Flexibel kindgericht leerplan 

1. Het leerplan van groep 1 tot en met 8 

De leerstof is vooral een middel tot ontwikkeling en sluit zoveel mogelijk aan bij 

de leeftijdsfase van het kind. Op subtiele wijze komt het kind aan de hand van de 

vertelstof in aanraking met de achtereenvolgende bewustzijnsfasen uit de 

mensheidsgeschiedenis. In zekere zin verlopen de groei van het kind en de groei van 

de mensheid namelijk parallel. De vertelstof spiegelt de overeenkomstige 

ontwikkelingsfase van het kind. Op deze wijze voelt het kind zich gevoed en 

gesteund in zijn ontwikkeling. 

Om zich intensief met de groep en de individuele kinderen te kunnen verbinden 

gaan de pedagoog, indien mogelijk, meerdere jaren met de klas mee. 

 

 

Via sprookjes, legenden, mythen, fabels en heiligenlegenden raken de kinderen 

al vanaf de eerste schooljaren vertrouwd met het gegeven dat mensen in vroegere 

tijden anders leefden en werkten dan nu. (groep 3 en 4). 
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De historische ontwikkeling van de eigen omgeving wordt behandeld in groep 5 

(heemkunde) verhalen uit de Edda maken het leven van Vikingen, Kelten en 

Germanen levend. (groep 6) 

Geschiedenisonderwijs. Hierin worden geleidelijk aan historische begrippen 

ontwikkeld die ingebed zijn in beeldende vertellingen over concrete situaties en 

personen. De oude, oosterse culturen van India (met aandacht voor het latere 

Hindoeïsme en Boeddhisme), Perzië en Mesopotamië staan daarbij in het 

middelpunt, gevolgd door de Egyptische, Griekse en Romeinse cultuur. Deze 

culturen hebben geografisch gezien een groot bereik gehad en hebben grote delen 

van de mensheid beïnvloed. Door o.a. gebruik te maken van de literaire tradities en 

andere artistieke uitingen van deze culturen worden de leerlingen in aanraking 

gebracht met veelvuldige religieuze levensmotieven en waarden. 

In de sociale aardrijkskunde kunnen verbanden worden gelegd tussen de 

historische aspecten en de actuele, mede gelet op het multiculturele karakter van 

onze samenleving. In dit vak komt tevens naar voren hoe we mondiaal één geheel 

vormen en van elkaar afhankelijk zijn. (groep 7 en 8)  

 

 

De hoofdvakken worden gegeven in periodes van 2 à 3 weken. Eerst taal, rekenen 

en heemkunde, vanaf groep 6 ook dierkunde en aardrijkskunde; vanaf groep 7 en 8 
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ook plantkunde en geschiedenis. Daarnaast de vak-lessen: beweging in al haar 

facetten, schilderen en (vorm)tekenen, muziek, euritmie en toneel, vreemde talen, 

handvaardigheid, handwerken en houtbewerking.  

We gebruiken “Ik zie rond in de wereld” van de Vrijescholen, waarin kerndoelen en 

leerlijnen uitvoerig worden uiteengezet, als leidraad voor de schoolgang van de 

leerlingen. 

 
 

2. Gezondmakend onderwijs 

Door elke dag te beginnen op de boerderij of in het bos wordt het ritme van de 

dag ingebed in het ritme van de natuur en beleven we de seizoenen. Ook de 

jaarfeesten ondersteunen dit. 

Elke dag geeft een afwisseling tussen buiten en binnen, cognitieve leerstof en 

creatieve vakken, beeldend en muzikaal, vrij (samen)spel en vormende bewegings-

spelen; concentratie in eigen werk en luisteren naar anderen. Deze structuur van de 

dag geeft houvast en ontwikkelingsmogelijkheden door de week heen, omdat elke 

dag van de week een eigen karakter heeft.  

3. Samenspel kinderen en pedagogen. 

Wij willen binnen het lesgeven ruimte bieden voor de persoonlijke initiatieven en 

bijdragen van de kinderen middels ons flexibele kindgerichte leerplan. De leerkracht 

reikt de leerstof weliswaar als groot gebaar vanuit het leerplan aan, maar het 
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eigenlijke lesverloop komt tot stand vanuit de ontmoeting en de interactie met de 

kinderen. We beschouwen het onderwijs als een afstemming en een samenspel 

tussen kinderen en leerkracht. Elk kind is uniek en leert bovendien in zijn eigen 

tempo. 

Iedere pedagoog heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en zal de lessen dan ook 

naar eigen inzicht vormgeven. Volgens ons is het juist deze individuele, vrije en 

creatieve omgang met de lesstof die maakt, dat het gaat leven voor de kinderen. 

Juist die eigenheid en vrijheid van expressie van de pedagogen dient gekoesterd en 

beschermd te worden om als voorbeeld voor de kinderen te kunnen dienen.  

 

Verbinding met de wereld: actief burgerschap, sociale integratie en sociale veiligheid  

 

We willen met onze school een plek creëren waar er veel in en van de natuur 

wordt geleerd. Op deze manier kunnen de kinderen zich verbonden voelen met het 

leven en geworteld raken in zichzelf en hun omgeving. Tegelijkertijd ontwikkelen ze 

eerbied en respect voor het natuurrijk en leren ze daar zorg voor dragen. In een 

wereld waarin de mensen steeds meer verwijderd zijn van de natuur en waarin ze 

voor vele uitdagingen staan, achten wij een stevige basis in jezelf van groot belang. 

Een verbinding maken met de wereld is een verbinding maken met jezelf, want de 

wereld bevindt zich in jou.  

Steiner: “Wilt u uzelf leren kennen, verdiep je in de wereld; wil je de wereld leren 

kennen, verdiep je in jezelf.”  

 

Boerderijschool Hooi erkent de noodzaak van openheid, tolerantie en respect 

voor iedereen in haar of zijn eigenheid: elk mens is uniek. Wie is de andere mens en 

wat beweegt hem tot zijn overtuigingen, keuzes en handelingen? Op de daarvoor 

geschikte leeftijd wordt aandacht besteed aan verschillende godsdiensten, 

rechtssystemen, culturen en cultuurperiodes. (zie leerplan) Zo wordt de basis gelegd 

voor, zelfkennis, interesse in de ander en je in de ander kunnen verplaatsen, wat 

leidt tot verdraagzaamheid en wederzijds begrip in onze veranderende en 

multiculturele samenleving.  
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Het kleinschalige karakter van onze school maakt ons flexibel als het gaat om 

het ondernemen van excursies naar interessante projecten, musea en andere 

educatieve instellingen. We proberen samenwerking te ontwikkelen met lokale 

ondernemers, buurtgenoten en zorginitiatieven. Actualiteiten kunnen worden 

geïntegreerd in het lesprogramma; afgestemd op de leerlingen. 

Doordat wij als pedagogen geschoold zijn in het (onbevooroordeeld) 

waarnemen van het kind, zijn we in staat het goed te zien en worden veranderingen 

in de ontwikkeling zichtbaar. Ook als een kind niet goed in zijn vel zit of iets op zijn 

hart heeft, zal het ertoe worden uitgenodigd zichzelf uit te spreken. Zo werken we 

met elkaar aan een veilig klimaat waarin ruimte is voor uitwisseling. Eventueel 

pestgedrag of ongelijke behandeling komen hierbij snel aan het licht, zodat we 

samen aan een oplossing kunnen werken. 

Wij als pedagogen streven ernaar waarachtig te zijn; dit betekent dat de 

pedagoog contact heeft met zijn eigen binnenwereld en hiervoor verantwoording 

neemt als dit een belemmering mocht vormen voor eerlijk contact met de ander. Zo 

kan hij steeds opnieuw het kind open tegemoet treden. Een veilig sociaal klimaat, het 

ervaren van wederzijds vertrouwen tussen pedagogen en kinderen én de natuurlijke 

leef- en speelomgeving zal ertoe bijdragen dat het kind goed geworteld is in zichzelf 

en zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Dit geeft het kind een goede basis om later zijn 

plek in de wereld in te nemen. 
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Leerlingvolgsysteem 

 

Elke dag wordt door de pedagoog genoteerd in een logboek; aan het einde 

van iedere periode, maar vaak ook tussendoor, wordt beschreven hoe de leerling 

met de leerstof is omgegaan, welke vorderingen er op het leergebied zijn gemaakt en 

wat hij/zij verder nog aan bijzonderheden in het gedrag en de ontwikkeling van het 

kind heeft waargenomen.  

Als een van de pedagogen signaleert dat een leerling extra zorg nodig heeft op leer- 

of sociaal/emotioneel gebied, wordt dit besproken tijdens de pedagogische 

vergadering. We werken hierbij onder andere met de methode van Albert de Vries. 

Elke week is er een pedagogische vergadering, waarin de ontwikkeling van de 

pedagogie, het kind en de dagelijkse praktijk centraal staan d.m.v. voortgang-

gesprekken, intervisie, bestuderen van antroposofische menskunde, en, indien 

nodig, de kinderbespreking, waarin alle aanwezigen zich samen verdiepen in het 

wezen van het kind.  
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Getuigschrift 

 

Aan het eind van het schooljaar ontvangt het kind een persoonlijke spreuk 

waarin de leerkracht een beeld verwerkt uit de vertelstof of de ontwikkelingsstof. De 

ouders krijgen een geschreven verslag van de leerkracht over hun kind. Er wordt een 

algemeen beeld geschetst van de ontwikkelingen van het kind op sociaal/emotioneel 

gebied met daarnaast een verslag van de ontwikkelingen van hun kind binnen de 

verschillende vakgebieden. Hierbij worden de aantekeningen verwerkt die de 

leerkracht door het jaar heen in het logboek verzameld heeft. Als bijlage bij het 

verslag voor de ouders wordt nog een overzicht gevoegd van de inhoud van de 

aangeboden leer-  en ontwikkelingsstof per vakgebied. 

Kinderbespreking en externe hulp. 

 

Vóórdat een leerling besproken wordt in een kinderbespreking is er een 

gesprek met de ouders. Afhankelijk van de uitkomst van de kinderbespreking stelt de 

leerkracht al dan niet een handelingsplan op voor de betreffende leerling. Tevens 

wordt vastgesteld wanneer er een evaluatie van het zorgtraject plaats vindt. 

De ouders worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van de pedagogische 

vergadering en, indien van toepassing, de inhoud van het handelingsplan. Ook met 

hen wordt een evaluatiemoment m.b.t. het zorgtraject afgesproken. 
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Extra zorg voor kinderen 

 

  Afhankelijk van de uitkomst van de kinderbespreking, of nadat gebleken is 

dat de extra ondersteuning in de klas, in de vorm van bijv. hulp van een remedial 

teacher, voor onvoldoende vooruitgang zorgt, zal de leerkracht de ouders vragen de 

leerling voor extra onderzoek of ondersteuning aan te melden bij de juiste instantie. 

 

In het zorgnetwerk rond de school zijn opgenomen: 

 

1. Een antroposofisch consultatief kinderarts, Dr Schoorel verbonden aan het 

Kindertherapeuticum te Zeist, die kan doorverwijzen naar therapeutische hulp.  

2. Meinou Brinkmann, remedial teacher 

3. IJken 

4. Queeste, antroposofische zorgaanbieder Alkmaar. 
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Vervolgonderwijs en Schooladvies 

In het laatste schooljaar vóór het voortgezet onderwijs vinden er allerlei 

voorbereidingen plaats om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.  

We zoeken samen naar geschikt vervolgonderwijs dat volgens de pedagoog 

het beste aansluit bij de kinderen. Wij maken dan gebruik van de vereiste 

referentieniveaus. Er wordt in overleg een schooladvies opgesteld voor een 'warme' 

overdracht aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.  

 

 

Identiteit en kwaliteit 

 

Ter continuering en verbetering van de identiteit en kwaliteit van Boerderijschool 

Hooi, bezoeken wij studiedagen, we studeren regelmatig met elkaar en wij werken 

aan onze persoonlijke ontwikkeling. 

 

Studiedagen: 

Studie/werkweek: 26 t/m 30 aug 2019 ( met hulp van ouders en kinderen) 

Studiedagen: 20 sept 2019, 2 juni 2020 

 

Studeren met elkaar: 
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Verdiepen in de antroposofie 

Oefenen met de methoden van Albert de Vries 

Intervisie 

 

Persoonlijke ontwikkeling: 

Het is voor ons van wezenlijk belang dat wij als pedagoog/begeleider 

werken aan onze eigen ontwikkeling om het kind en elkaar open tegemoet te kunnen 

blijven treden; een ieder van ons doet dit op zijn eigen wijze. 

 

Praktische zaken 
 

Adressen en contactgegevens 

Boerderijschool Hooi werkt op dit moment vanaf twee locaties;  

 

’t Boetje’ Therapeuticum Egelantier (hoofdlocatie en postadres van de school) 

Prinsesselaan 52, 1861 EP Bergen  

 
 

‘De Blokhut’, Boerderijlocatie op het terrein van Woon en Zorglocatie Oudtbugh, 

Molenweidtje 1, 1862 BC Bergen 
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Opstart situatie – Hoe ziet het er nu uit? 

Op dit moment (juli 2018) telt Boerderijschool Hooi 7 kinderen van 4 t/m 7 jaar. 

De locaties waar we momenteel gebruik van mogen maken zijn prachtig en voldoen 

dit schooljaar aan de grootte van de groep. Vanuit onze visie streven we naar een 

grotere boerderijlocatie waar we kunnen groeien naar een aantal van maximaal 50 

leerlingen. 

 

 

Een dag op Boerderijschool Hooi  

 

Op de dagen dat we starten op de boerderijlocatie, wordt er gestart om kwart voor 9 

met een werkoverleg met de kinderen, de leerkracht en de boerin. Na het zorgen 

voor de dieren en de omgeving ontstaat er vaak vrij spel, waarin hun boerderij 

klusjes geïntegreerd worden.  

 

Op overige dagen starten we in het Bergerbos met een mooie wandeling, werken in 

onze schooltuin of met een excursie in de omgeving. 
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Na het buiten zijn eten we samen. Daarna is er ruimte voor periode onderwijs en 

speeltijd voor de kleuters. Vervolgens is er een creatieve activiteit en we eindigen 

met een gezamenlijke afsluiting.  

 

Aannamebeleid  

Wij hebben een zorgvuldig aannamebeleid dat bestaat uit een drietal stappen:  

- kennismaking ouder(s) en de pedagogen 

- een wenperiode van minimaal 5 dagen 

 - evaluatiegesprek  

 

Kennismaken  

We starten met een kennismaking tussen ouder(s) en pedagogen. Tijdens dit 

persoonlijke gesprek bespreken we wensen en verwachtingen, het kind en zijn/haar 

behoeften en hoe wij als Boerderijschool Hooi werken.  

Wennen  

Als jij en je kind(eren) enthousiast zijn, kan besloten worden tot een proefperiode. Wij 
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hanteren een eerste wenperiode van 5 dagen, verdeeld over alle weekdagen in een 

periode van maximaal 2 weken.  

Evalueren  

De wenperiode eindigt met een evaluatiegesprek waarbij wordt besproken of je kind 

definitief op Boerderijschool Hooi kan worden ingeschreven.  

Betrokken ouders – Steunvereniging 

 

Ouders van de kinderen die naar Hooi gaan worden lid van onze 

steunvereniging/vriendenkring (momenteel in oprichting). Boerderijschool Hooi is een 

initiatief voor vrijheid van onderwijs. U kunt dit steunen als donateur door uw donatie 

over te maken op ons rekeningnummer NL17 TRIO 033 88 4 11 99 t.n.v. 

Boerderijschool Hooi of via de Stichting Harmen van der Schaaf met ANBI-status; het 

is een stichting ter bevordering van de sociale driegeleding, die Hooi hiermee 

ondersteunt. NL 46 INGB 0003788303 

Donaties kunnen op bovenstaande rekening gestort worden onder vermelding van 

"HOOI". 
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Ouderbijdrage 

Boerderijschool Hooi wordt wel door de overheid erkend, maar niet door de overheid 

gefinancierd. Om deze reden vraagt Boerderijschool Hooi aan ouders een 

ouderbijdrage. Per maand is deze bijdrage vastgesteld op 200 euro per kind.  

Eventueel kan een te lage ouderbijdrage in verhouding tot de kosten van het 

onderwijs, met donaties en fondsen worden gecompenseerd. 

Jaarlijks wordt deze ouderbijdrage opnieuw vastgesteld.  

Leerlingen voldoen aan de wettelijke leerplicht wanneer ze naar onze school komen 

W.A.-verzekering en risico’s 

Wij hebben als school een bedrijfsverzekering, maar het is belangrijk dat het kind zelf 

ook een WA-verzekering heeft. 

De ouders zijn op de hoogte van de buitenschoolse activiteiten die wij doen als 

school en van de bijbehorende risico’s die dit met zich mee kan brengen. 

Schooltijden 

Boerderijschool Hooi is open op maandag tot en met vrijdag van 8.45 - 12.30 uur 
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Vakantierooster 2019-2020 

 

Het schooljaar 2019-2020 begint op maandag 26 augustus 2019 

 

19 - 27 oktober 2019: herfstvakantie 
 
21 december –5 januari 2020: kerstvakantie 
 
15 - 23 februari: voorjaarsvakantie 
 
10 – 13 april: Pasen 
 
25 april- 10 mei: meivakantie 
 
21 – 24 mei: Hemelvaartsvakantie 
 
1 juni: 2-e Pinksterdag 
 
4 juli–16 augustus: zomervakantie 
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Absentie 

Bij afwezigheid dit graag melden vóór 8.00 uur per sms-bericht of de dag ervóór 

indien mogelijk. 
Louise Vaessen: 06-49792923 of Astrid van Duin: 06-40041424 

Wij zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente, en hanteren hiervoor de reguliere richtlijnen. 

Eten & Drinken 
Er is in pauze voldoende tijd om te eten en te drinken. De kinderen nemen dit zelf 

mee. Zij krijgen thee als ze dat willen. 

 

Kleding 

Op de school is extra kleding aanwezig voor kinderen die te nat of vies worden. Toch 

is het raadzaam om ook zelf te zorgen voor een extra set kleding. In de school wordt 

op sloffen of sokken gelopen, schoenen worden uitgedaan bij de deur.  

 

 

 


