


KIES WAT GOED VOELT
De ene middelbare school is de andere niet. Er zijn vaak grote verschillen in 
pedagogische benadering, omvang en sfeer. Het belangrijkste is dat uw kind 
op een school terechtkomt waar hij of zij zich helemaal thuis voelt en zich 
onbelemmerd kan ontwikkelen. 

Met deze folder willen wij u een idee geven van wat het vrijeschool onderwijs 
op het Rudolf Steiner College inhoudt. Mocht u na het lezen nog meer willen 
weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via contact@rscollege.nl. 



Om helemaal een goede indruk te krijgen raden wij u aan om de infor matie
avonden voor ouders te bezoeken of onze open dagen. Kijk voor meer 
informatie op onze website: www.rscollege.nl 

DE NIEUWE WERELD
Duurzaamheid. Energievraagstukken. Nieuwe toepassingen en oplossingen. 
De wereld zoals we die nu kennen, is over tien jaar totaal anders. Het is de 
nieuwe wereld waaraan onze leerlingen straks gaan meebouwen.

Op het Rudolf Steiner College doen wij er alles aan om ze hierop voor te 
bereiden. Daarom geven we de standaard leervakken, maar ook vakken waar
door leerlingen zich sociaal en creatief beter kunnen ontplooien. Zo leren ze 
meer uit zichzelf te halen. Dat is belangrijk. Want de nieuwe wereld wordt 
gemaakt door mensen die kunnen samenwerken en creatief kunnen denken. 
Door enthousiaste mensen met wilskracht.



RUDOLF STEINER COLLEGE, MEER DAN LEREN

Het Rudolf Steiner College is de Haarlemse vrijeschool voor vwo, havo en 
mavo. Met circa 1.040 leerlingen zijn we een compacte school met veel aan
dacht voor elke leerling. 
We willen leerlingen persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te 
halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en 
creatieve ontplooiing. Omdat het leven meer biedt dan alleen de verplichte 
lesstof.

LEREN VOOR EEN MOOI DIPLOMA
We kennen op onze school drie opleidingen: het vwo, de havo en de mavo. 
Op een vrijeschool zoals het Rudolf Steiner College wordt net zo hard ge
leerd als op andere scholen. We stemmen daarbij onze lesstof op de leeftijd 
van de leerling af. Een werkwijze die al jaren prima resultaten oplevert. 
De eerste drie jaar starten de leerlingen in heterogene vwo/havo klassen, 
homogene havo klassen of homogene mavo klassen. De indeling hiervan is 
afhankelijk van de aanmeldingen, in de vwo/havo klassen is het aantal leer
lingen met een vwo advies minimaal 60%. 



VWO/HAVO
De eerste drie jaar starten de leerlingen in heterogene vwo/havo klassen en 
homogene havo klassen. De indeling hiervan is afhankelijk van de aanmel
dingen, in de vwo/havo klassen is het aantal leerlingen met een vwoadvies 
minimaal 60%. In de homogene havo klassen wordt ook de vwo lesstof 
aangeboden, zodat leerlingen na het derde leerjaar alsnog in een vwo klas 
kunnen komen. In principe zitten de leerlingen de eerste drie jaar in dezelfde 
klas met dezelfde mentor. 
.

MAVO
Onze mavoleerlingen komen in een homogene mavoklas. Tussentijds over
stappen naar de havo is alleen in specifieke situaties mogelijk. We bieden 
ook in de mavoklassen veel uitdaging. Veel leerlingen stromen na hun 
examen mavo bij ons door naar de havo waarbij ze dan, na twee jaar, hun 
havodiploma halen. Daarnaast hebben we een aparte ‘Spaarnestroomklas’. 
Deze klas is kleiner en speciaal bedoeld voor leerlingen die extra ondersteu
ning nodig hebben (lwoo).
Uiteraard verliezen we, in welke opleiding je ook komt, de creatieve en 
sociale ontwikkeling niet uit het oog. Dat doen we door veel tijd te besteden 
aan kunstzinnige en ambachtelijke vakken.



RUDOLF STEINER COLLEGE, MEER DAN EEN DIPLOMA
Waar wij blij van worden, is dat we er elk jaar weer in slagen om de leerlin
gen meer mee te geven dan alleen een diploma. Op het Rudolf Steiner Col
lege vinden we de kunstzinnige, sociale en ambachtelijke vorming minstens zo 
belangrijk als de leervakken. Het zijn de meerwaarden van onze opleiding waar 
je je hele leven plezier van hebt. 
Met de vakken schilderen, muziek, toneel, koor, drama, textiel, houtbewerking, 
smeden, beeldhouwen, keramiek, tuinbouw en dans doen we meer dan alleen 
de creativiteit ontwikkelen. Onze leerlingen leren dynamisch oordelen en wor
den er mentaal weerbaarder door. Een goede creatieve ontwikkeling draagt 
bij aan een brede en evenwichtige vorming van hun persoonlijkheid.



KUNSTZINNIGE VORMING
Op onze school gebruik je niet alleen je hoofd, maar ook je hart en je han
den. We willen graag iedereen stimuleren om zijn of haar talenten te ontdek
ken. Of het nu handvaardige vakken betreft of juist de kunstzinnige. 

Met de kunstzinnige vakken als drama, schilderen, dans, muziek en koor 
wordt het abstractievermogen verbeterd en ook het analytisch denken. Er zijn 
zelfs onderzoeken die aantonen dat dit soort lessen leerlingen intelligenter 
en socialer maken. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. En het is voor de 
leerlingen een groot plezier om te ontdekken wat ze allemaal in zich hebben, 
zodat ze kunnen worden wie ze zijn.



SPREKEN IN HET OPENBAAR
Het gaat om wat je zegt en hoe je het zegt. Presentatie is altijd belangrijk. 
Op onze school leren alle leerlingen zichzelf presenteren én hoe ze met hun 
verhaal kunnen boeien. Leren spreken in het openbaar zorgt ervoor dat je 
gehoord wordt. En het geeft in de praktijk meer zelfvertrouwen. 

Het werken aan zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfontplooiing komen we op 
het Rudolf Steiner College in verschillende vakken tegen. Uiteraard bij toneel, 
maar ook bij geschiedenis en aardrijkskundespreekbeurten, boekbesprekingen 
tijdens Nederlands en bij de eindwerkstukken.



ZELFVERTROUWEN
Zelfvertrouwen is geen apart vak. In feite loopt het als een rode draad door 
de hele school. Je komt het namelijk overal tegen. Of het nu bij wiskunde 
is of bij houtbewerking. Als school vinden we het onze taak om iedereen 
persoonlijk te inspireren om er al het mogelijke uit te halen. Dat gebeurt 
voornamelijk door jezelf te ontdekken. Vandaar dat we vakken als metaalbe
werking, beeldhouwen, textiel en dans ook belangrijk vinden. Hier ontdekken 
leerlingen pas echt wat hun kwaliteiten en beperkingen zijn en hoe ze met 
weerstand moeten omgaan. Dit soort ervaringen maakt leerlingen sterker.

SOCIALE VAARDIGHEDEN
Op onze school hechten we veel belang aan sociale vaardigheden. Die 
maken leerlingen weerbaar en zelfverzekerd, waardoor ze als persoon nog 
verder kunnen groeien. Bij binnenkomst in de klas geeft de leraar een hand 
en kijkt hem of haar aan. We vinden het namelijk belangrijk dat je echt con
tact maakt en op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. In mentoruren 
werken we door spel en gespreksvormen aan een veilige en hechte groep.



GEMOTIVEERDER LEREN
Het Rudolf Steiner College is een vrijeschool. In ons onderwijs is er een 
direct verband tussen de leeftijd van een leerling en de lesstof. We werken 
met periodeonderwijs, wat betekent dat er drie weken lang elke ochtend 
aan een bepaald thema wordt gewerkt. Omdat het thema aansluit bij de 
ontwikkeling van de leerling, ontstaat de interesse om hiermee aan de slag 
te gaan veel gemakkelijker. Plezier in leren is niet alleen leuker, het geeft 
ook nog eens betere resultaten. We delen het rooster zo in dat leervakken 
zoveel mogelijk worden afgewisseld met doevakken.



MEER WETEN?
U heeft nu een beeld van onze school. Misschien wilt u nog meer weten. 
Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie en een video
impressie. Voor leerlingen met een bijzondere vraag is het natuurlijk 
mogelijk om persoonlijk een afspraak te maken. Mail hiervoor naar 
contact@rscollege.nl.

Om helemaal een goede indruk te krijgen van onze school raden wij u aan 
om naar een van de informatieavonden te komen. Of om samen met uw 
kind onze open dagen te bezoeken.



Engelandlaan 2 

2034 NA Haarlem

023 536 13 78 (08.00-16.00 uur)

contact@rscollege.nl

www.rscollege.nl 


