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Het Rudolf Steiner College is een school voor voortgezet 
vrijeschoolonderwijs voor mavo, havo en vwo in Haarlem

Vrijeschool en algemeen:

Naast de vakken die je op andere mid-

delbare scholen hebt, krijg je bij ons ook 

les in ambachten (zoals bijvoorbeeld 

hout- en metaalbewerking en tuin-

bouw) en kunsten (zoals bijvoorbeeld 

muziek, beeldende vorming en toneel).

Je krijgt deze combinatie van vakken 

omdat we in ons onderwijs jouw denken, 

voelen en willen aanspreken. Zo leer je 

jezelf en de wereld kennen.

Ongeveer 40% van onze leerlingen 

heeft op een vrijeschool basisschool  

gezeten, de andere 60% komt van een 

reguliere basisschool. We vinden het 

leuk dat de leerlingen op onze school 

verschillende achtergronden hebben, 

iedereen is welkom!

Periodeonderwijs

Op de vrijeschool wordt gewerkt met 

periodeonderwijs. Dat betekent dat je 

drie weken lang elke ochtend aan een 

bepaald thema werkt. De thema’s van 

de periodes sluiten aan bij jouw leeftijd 

en ontwikkelingsfase. In het eerste jaar 

leer je bijvoorbeeld over ontdekkings-

reizen, omdat dat vergelijkbaar is met 

jouw ontdekkingsreis tijdens de start 

van de middelbare school. Je wordt  

tijdens de periodelessen ondergedom-

peld in een bepaald onderwerp of vak. 

Je laat in een periodeschrift zien wat je 

hebt geleerd; je sluit de periode af met 

een schriftelijke opdracht of een toets. 

We delen de rest van de dag je rooster 

zo in dat de leervakken zo veel mogelijk 

worden afgewisseld met de meer  

praktische ambacht- en kunstvakken, 

of gymnastiek.



Gebouwen en een schooltuin

Het Rudolf Steiner College heeft twee  

gebouwen: een aan de Engelandlaan en 

een aan de Belgiëlaan. Op de Engeland-

laan krijgen vooral de leerlingen uit de 

eerste drie leerjaren les, op de België -

laan volgen de bovenbouwleerlingen  

de meeste van hun lessen. 

Omdat we een groeiende school zijn, 

maken we ook gebruik van de tijdelijke 

locatie Tennispad, met uitzicht op de 

tuinen van Vrij Waterland. Deze biolo-

gisch dynamische schooltuinen en de 

sportvelden zijn om de hoek. Alle locaties 

zijn op vijf minuten lopen van elkaar.

BelgiëlaanEngelandlaan

Tuinbouw onderwijs op Vrij Waterland



Ons onderwijs

Bij ons op school zit je als je havo  

of vwo doet, de eerste drie jaar in  

dezelfde klas. Je mentor blijft drie jaar  

je mentor en de meeste vakdocenten 

gaan ook met je mee. Op de mavo heb  

je vier jaar dezelfde klas en mentor. 

In de bovenbouw kies je een profiel  

en kom je in de klas met klasgenoten 

met hetzelfde vakkenpakket. De lessen 

die je leert, worden op verschillende 

manieren getoetst: met een schriftelijke 

overhoring, en soms ook met een  

creatieve opdracht of presentatie. 

Zo kun je op jouw manier laten zien  

wat je geleerd hebt. De beoordeling  

die je krijgt is in de eerste drie leerjaren 

geen cijfer, maar een letterwaardering 

op je rapport. In de bovenbouw wordt 

wel met cijfers gewaardeerd. Op je  

rapport staat naast de beoordeling een 

toelichting over je werkhouding en je 

ontwikkeling, omdat wij vinden dat jouw 

ontwikkeling als mens ook belangrijk is 

om een compleet beeld te krijgen van 

hoe het gaat op school.

Op de vrijeschool noemen we het  

eerste jaar de 7de klas, het tweede jaar 

de 8ste klas en zo tellen we verder tot  

je eindexamen doet in de 10de, 11de of 

12de klas. Dat komt omdat ons onderwijs 

aansluit bij het vrijeschool basisonder-

wijs en daar noemen we groep 8 klas 6. 

Die telling is misschien even vreemd, 

maar went snel.

Je mentor is voor jou en je ouders het 

eerste aanspreekpunt op school. Elke 

week staat er een mentoruur op het 

rooster. Daarin werk je met je klas aan 

een goede sfeer, maar ook aan leren  

leren, leren plannen en organiseren.  

De mentorlessen zijn gericht op het 

vormen van een leuke, gezonde, sociale 

groep en op je studievoortgang en  

ontwikkeling. Op beide locaties is een 

mediatheek waar je onder schooltijd 

huiswerk kunt maken.

Sommige schoolvakken krijg je een aantal 

uur in de week, bijvoorbeeld wiskunde, 

vreemde talen en Nederlands. Andere 

leervakken, zoals aardrijkskunde en 

geschiedenis, krijg je in de eerste leerjaren 

als periode. 

Bij elk vak, op elk niveau, zorgen we  

ervoor dat je genoeg uitdaging krijgt. 

Onze mavoklassen zijn voor leerlingen 

met een mavo- of mavo/havo-advies. 

Onze havo/vwo brugklassen zijn voor 

leerlingen met een havo-, havo/vwo-, of 

vwo-advies. Veel leerlingen stromen na 

hun eindexamen mavo door naar de 

havo.



Ambachten

Het gebruik van hoofd, hart en handen  

is op de vrijeschool van groot belang.  

De ambachten hebben daarom een  

belangrijke plek in ons onderwijs. Alle  

leerlingen krijgen les in hout- en metaal-

bewerking, keramiek, textiel, tuinbouw  

en koken. Deze ambachten nodigen je uit 

om wilskracht te ontwikkelen, creatief te  

leren denken, in de natuur te zijn en jezelf 

beter te leren kennen. We beginnen bij  

elke ambacht met de basisvaardigheden  

en werken toe naar steeds complexere  

opdrachten. Daarbij is jouw creatieve  

inbreng van groot belang. Alle leerlingen 

van onze school specialiseren zich in de  

bovenbouw in een ambacht. In het examen-

jaar wordt de ambacht afgesloten met één 

of meerdere vrije keuze werkstukken.



Kunsten

Op het Rudolf Steiner College  

vinden we de kunstzinnige en sociale 

vorming minstens zo belangrijk als de 

schoolvakken. Als je de ruimte hebt om  

je creatief te ontwikkelen, vorm je ook  

je persoonlijkheid. Kunst kan je helpen  

met het uiten van je gevoelens en  

ideeën. Iedereen krijgt daarom les in  

muziek, toneel, koor, dans, tekenen en 

schilderen. In de bovenbouw kies je 

naast een ambacht ook een kunstvak  

om examen in te doen. 

Kunst kan je helpen met het uiten van je gevoelens en ideeën



Excursies

In de 7de klas ga je aan het eind van 

het schooljaar op kamp met je klas 

en je mentor. Je kampeert een week 

lang in je eigen tent. Overdag ben je 

aan het kanoën, zwemmen, klimmen 

en bouwen. In klas 9 ga je weer een 

week naar buiten, namelijk naar de 

Ardennen of op zeilkamp. In 10 mavo 

ga je op kunstreis naar Berlijn en

Tsjechië en in het voorexamenjaar van 

de havo en het vwo op kunstreis 

naar Italië en Frankrijk. In de lessen 

vooraf leer je over de verschillende 

kunstwerken die je gaat zien. 

Stages

Om je voor te bereiden op de wereld  

na school, loop je in de 9de en 10de  

klas stage. In de 9de klas ga je stage  

lopen in een winkel. Tijdens je stage 

help je de klanten in de winkel en leer je 

hoe het is om in een winkel te werken. 

In de 10de klas loop je een zorgstage.  

Je gaat bijvoorbeeld helpen in een  

zorginstelling voor ouderen of op een 

sociale dagbesteding. Daar leer je met 

mensen werken, en krijg je meer inzicht 

in diversiteit tussen mensen. Je stages 

rond je af met een presentatie voor  

je jaargenoten, ouders en docenten. 

Excursies, stages, feesten, makerslab

Rouen



Feesten

Op onze school vieren we veel feesten. 

In elk seizoen hebben we wel een  

viering, bijvoorbeeld het Michaëlsfeest, 

Kerstmis en Pasen. Bij zo’n viering horen 

verhalen en muziek, en vaak ga je ook 

iets doen.  Michaël is het feest van 

moed, daarin doe je activiteiten waar je 

dapper moet zijn, terwijl Kerst juist gaat 

over het licht en samen zijn. De feesten 

vier je met je klas, maar vaak ook met je 

jaarlaag en soms zelfs met de hele 

school. Naast deze vieringen is er 

ook elk jaar een schoolfeest in het 

Patronaat en onze eigen talentenavond 

Free Factor. Iedereen die dat wil, mag 

auditeren om een lied, dans of andere 

act te laten zien en horen.

Samenwerking en moed Makerslab

Als je buiten de lessen nog extra  

uitgedaagd wilt worden, kun je terecht 

in ons Makerslab. Daar word je met  

je hoofd en je handen uitgedaagd om  

creatieve oplossingen te bedenken.  

Je kunt er werken met een 3D-printer 

en een lasersnijder, maar je kunt er ook 

leren programmeren of robots bouwen. 

Je komt in het Makerslab na overleg 

met je mentor, met een eigen vraag,  

of een onderzoeksvraag vanuit een van 

je vakken. 



Welkom op het
Rudolf Steiner College!

Proeflesmiddag voor leerlingen

Locatie: Engelandlaan 2 

Woensdag 9 november 2022, 15.00u-17.00u 

Donderdag 10 november 2022, 15.00u-17.00u  

Graag vooraf aanmelden via: info@rscollege.nl 

Informatieavonden voor ouders 

Locatie: Engelandlaan 2 

Woensdag 9 november 2022, 19.30u-21.30u 

Donderdag 10 november 2022, 19.30u-21.30u  

Graag vooraf aanmelden via: info@rscollege.nl 

Open dagen 

Locaties: Engelandlaan 2 en Belgiëlaan 4 

Vrijdag 3 februari 2023, 18.30- 21.00u 

Zaterdag 4 februari 2023, 10.00-13.00u 

Vooraf aanmelden is niet nodig

Rudolf Steiner College 
Vrijeschool voor mavo, havo en vwo

Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem 

023 - 536 13 78

info@rscollege.nl 

www.rscollege.nl

Rector 

Els Dinkla

Coördinator brugklassen 

Holden Lievestro en Merel Sijbrant (havo/vwo)  

Auke Zwart (mavo) 
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