Frequently Asked Questions - Waldorf Uden
Leerjaren/niveau/organisatie
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Is de locatie definitief?
o Ja we krijgen een lokaal binnen het Udens College locatie havo/vwo.
Gaat Waldorf zeker starten komend jaar of is het nog onder voorbehoud?
o Waldorf gaat starten! We verwachten voldoende leerlingen te krijgen voor een
klas.
Hoe groot zijn de klassen?
o Dit zal afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen, maar normaal gesproken
zitten er ongeveer 28 leerlingen in een klas.
Wat als er te veel aanmeldingen zijn voor één klas? Komt er dan een tweede
klas? Of loting?
o We verwachten dat er voldoende aanmeldingen komen voor één klas. Worden
het er meer dan maken we er klassen bij.
Als Waldorf start, is er dan ook garantie dat de leerling het daar ook kan afmaken
of is de overstap naar het UC geregeld?
o Waldorf starten we nu op voor de 7e, 8e en 9e klas (1e, 2e en 3e klas voortgezet
onderwijs).
Leerlingen volgen dus de middenbouw van de vrijeschool en stappen daarna
over naar de bovenbouw van het Udens College. Uiteraard kunnen kinderen
dan ook de overstap maken naar de bovenbouw in van de vrijeschool in
Nijmegen.
o We gaan er op dit moment vanuit dat we voor vmbo-t ook alleen de onderbouw
aan kunnen bieden, dus tot leerjaar twee (8e klas). We zijn wel aan het
onderzoeken of leerlingen Waldorf op het UC af kunnen maken (tot en met het
derde leerjaar) om vervolgens alleen het laatste jaar op het vmbo te kunnen
doen. Dit is nog geen garantie dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken.
Kan er een diploma gehaald worden bij Waldorf?
o We hebben te maken met drie niveaus, diverse profielen en vakken die
gekozen kunnen worden in de bovenbouw. Het lukt ons nu nog niet om na de
eerste jaren van Waldorf een bovenbouw aan te gaan bieden. We zorgen er
natuurlijk voor dat uw kind klaar is om de overstap te maken naar de
bovenbouw van het UC. De redenering om de bovenbouw op het regulier te
gaan voortzetten is niet vreemd, omdat ook op een vrijeschool bovenbouw
(zoals in Nijmegen of Eindhoven) toegewerkt wordt naar het eindexamen, en
dat is voor ieder kind in Nederland hetzelfde.
Hoe gaan jullie drie niveaus in één klas lesgeven?
o We geven op de reguliere stroom van het UC op twee niveaus les in de
brugklas. Door de differentiatie binnen de groepen en klassen kunnen we dit
prima aanbieden. Veel zal hetzelfde zijn, maar op vakinhoud zullen er
verschillen zijn. Leerlingen stromen immers ook in met een schooltypeadvies.
Stel je hebt een jaar vrijeschool gedaan, maar het past je toch niet zo, is dan de
overstap naar regulier onderwijs haalbaar?
o Deze stap is haalbaar, maar de stof zal niet altijd perfect aansluiten. De
opbouw van ons lesprogramma zal net iets anders zijn dan bij regulier.
Andersom kan natuurlijk ook.
Waarom wordt Waldorf Uden niet aangeboden aan kinderen met een kaderadvies?
o Goed onderwijs op basis/kader-niveau vraagt andere ruimtes, andere
groepsgrootte, een andere manier van onderwijs geven. Dit kunnen wij helaas
op dit moment niet bieden.
Wordt het niveau in de toekomst nog aangepast naar vrijeschool basis-kader?
o Dat is niet de verwachting. Wel een mooie wens.
Is het ook mogelijk om met een vmbo-kader/t-advies te komen?
o We raden ouders aan dan met de groep 8-docent en ons in gesprek te gaan
over de mogelijkheden om een vmbo-t-diploma te halen via de vrijeschoolroute.
De groep 8-docent zal zijn advies dan wel moeten aanpassen.
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De ervaring binnen de vrijeschool laat zien dat binnen de structuur en de veilige
leeromgeving die het vrijeschoolonderwijs geeft, sommige leerlingen dan wel in
staat zijn om hun vmbo-t diploma te halen.
Onderwijs/Rooster/Inhoud
−

−

−

−

-

Tijd
8.4510.15
10.1510.30
10.3011.20
11.2012.10
12.1012.45
12.4514.15
14.1515.05

Wat doen jullie met de talenten van kinderen?
o We laten juist bij Waldorf de talenten van kinderen naar voren komen in de
vakken die we aanbieden doordat leerlingen de ruimte krijgen op eigen wijze de
stof op eigen niveau te verwerken. Naast de reguliere lessen bieden we toneel,
drama, koor, handarbeid en euritmie.
Komen de vrijeschoolvakken bij andere vakken van het regulier of worden er
vakken geschrapt?
o Er worden keuzes gemaakt in de manier waarop vakken aangeboden worden.
We werken met periodeonderwijs (zie voorbeeldrooster), waardoor vakken in
periodes van drie weken elke ochtend aangeboden worden. De visie van de
vrijeschool is dat kinderen zich dan verbinden met een vak en de docent
waardoor de leeropbrengst groter is. Vakken zoals Techniek, Digiwijs en
Beeldende Vorming komen niet terug op ons rooster. Die vullen we op een
andere manier in met typische vrijeschoolvakken zoals koor, drama,
handwerken, houtbewerken. etc. Digitale vaardigheden zullen we terug laten
komen in het coachuur.
Komt de volledige examenstof aan bod komen als er meer tijd gaat naar creatieve
vakken? Zal het eindniveau gelijk zijn als bij het reguliere onderwijs?
o Aan het eind van leerjaar drie (klas 9) voldoen de leerlingen aan de eindtermen
van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Net zoals de reguliere klassen
op het UC.
Is er ook een klassenleraar, dus vaste contactpersoon voor de leerling?
o Jazeker, we werken met twee klassenleerkrachten per klas. De
klassenleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor kinderen, collega’s en
ouders. Zeker in de 7e en 8e klas zal de klassenleerkracht ook een aantal
perioden het periodeonderwijs verzorgen.
Hoe ziet het rooster er ongeveer uit?
o We hebben veel vragen ontvangen over het rooster. Hieronder is een
voorbeeldrooster te zien waarin het aantal uren per vak ongeveer klopt. Dit zal
hetzelfde aantal uren zijn als bij het reguliere onderwijs.
De starttijd is 8.45 uur en de pauzes zullen gedeeltelijk samenvallen met de
onderbouwpauzes van de leerlingen die op regulier UC zitten.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Periodeonderwijs, Periodeonderwijs, Periodeonderwijs, Periodeonderwijs, Periodeonderwijs,
bijv. biologie
bijv. biologie
bijv. biologie
bijv. biologie
bijv. biologie
Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Nederlands

Engels

Nederlands

Engels

Engels

Wiskunde

Wiskunde

Frans

Koor/muziek

Euritmie

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Handwerken

Gymles

Schilderen

Drama/Toneel

Textiel
Levensbeschouwing

Coachuur

Frans
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Dit is een voorbeeldrooster; het rooster voor volgend schooljaar kan nog iets afwijken.
De volgende vakken worden in de periodes aangeboden:
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Sterrenkunde
Natuurkunde
Scheikunde
Nederlands
Wiskunde
Kan Waldorf gebruik maken van alle faciliteiten van het Udens College?
o Ja, we maken gebruik van alle faciliteiten die het havo/vwo-gebouw tot zijn
beschikking heeft. Het gaat dan om de sporthal, techniek en beeldende lokalen,
het lab en de pauzeruimten.
Worden al die vakken in één lokaal gegeven?
o Waldorf krijgt een eigen lokaal. Hierin worden de meeste vakken gegeven. Voor
de creatieve vakken en voor gym maken we gebruik van de ruimtes van het
Udens College.
Krijg je voor ieder vak een aparte vakdocent, of geven docenten meerdere
vakken?
o Sommige docenten gaan meerdere vakken geven.
Kun je vertellen wat euritmie is?
o Euritmie is een expressieve danskunst die erop gericht is taal te geven aan dat
wat in een mens leeft.
Wat wordt er verwacht van de leerlingen betreffende huiswerk?
o Leerlingen werken elke dag hun periodeschrift bij. Voor de andere vakken zal
ook soms huiswerk gegeven worden. We streven ernaar dat leerlingen na
schooltijd niet meer dan anderhalf uur bezig zijn met hun huiswerk. De eerste
paar maanden zal het huiswerk minder zijn.
Moet je meer presenteren dan op regulier onderwijs?
o Je laat jezelf op een andere manier zien. Bijvoorbeeld bij Koor of bij Toneel.
Maar het is niet dat je meer presentaties voor de periode of andere vakken
moet doen.
Zijn er andere kosten aan verbonden als het regulier onderwijs?
o Nee, de kosten zijn hetzelfde.
Wordt er net zoals op Udens college gewerkt met laptops?
o Binnen het periodeonderwijs zal er gewerkt worden vanuit een schrift. Andere
vakken zullen soms gebruik maken van digitale leermiddelen. Het aanbod dat
alle leerlingen krijgen vanuit het Udens College om een laptop aan te schaffen
zal ook voor de leerlingen van de vrijeschool geldig zijn.
Krijgen de kinderen ook medialessen gelet op de digitalisering van onze
samenleving?
o Jazeker, hier is aandacht voor in de coachuren.
Hebben alle vakdocenten een vrijeschoolopleiding gehad?
o Nu nog niet, maar iedereen die op de vrijeschool gaat lesgeven gaat deze
opleiding volgen.
Hoe ziet de introductie eruit van het nieuwe schooljaar?
o We zijn nog aan het nadenken hoe de introductie eruit komt te zien. Maar dat
we op een leuke manier kennis gaan maken en de leerlingen mee gaan nemen
in het vrijeschoolonderwijs staat vast. Daarnaast gaan we ook op kamp na
ongeveer drie schoolweken.

Ondersteuning
− Welke ondersteuning bieden jullie leerlingen?
De ondersteuning is precies hetzelfde als voor leerlingen die op het reguliere onderwijs
zitten. We kunnen van ons ondersteuningsteam gebruik maken wanneer er extra hulp
nodig is voor bijvoorbeeld leerlingen met ADHD, ASS, dyslexie etc.

