Q&A
Vanuit welke visie werkt het Maris College?
Het Maris College biedt kansrijk voortgezet onderwijs op zes kleinschalige locaties langs de kust van Den Haag.
Wij moedigen onze leerlingen aan om het beste uit zichzelf te halen en het hoogst haalbare opleidingsniveau na te
streven. Wij zien het als onze opdracht om hiervoor kansen te creëren en om elk kind in staat te stellen deze
onderwijskansen ten volste te benutten.
‘Wij verbinden ons aan jouw toekomst’ is onze missie. Het is de belofte aan onze leerlingen dat wij ons hier iedere
dag opnieuw voor zullen inzetten. Dat uit zich in een persoonlijke benadering van onze leerlingen. Onze leerlingen
worden gezien. Het pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door een positieve benadering met duidelijke regels. En
de school zet er op in om de leerlingen die dat willen, door te laten stromen naar een hoger niveau.
Wat maakt Waldorf uniek?
Maris College Waldeck is een samenwerking aangegaan met De Vrije School Den Haag. Hierdoor kunnen we
leerlingen met de adviezen vmbo basis- en kader, nu ook vrijeschoolonderwijs bieden. Met de komst van Maris
Waldorf wordt de grote vraag van ouders naar vrijeschoolonderwijs op vmbo basis- en kader niveau beantwoord en
hoeven leerlingen niet meer uit te wijken naar andere steden. Deze leerweg is namelijk toegankelijk voor alle
leerlingen uit Den Haag en omstreken met een basis- of kaderadvies.
We gaan in samenwerking met De Vrije School Den Haag het onderwijs vormgeven, waarbij het team bestaat uit
een kern van docenten van De Vrije School Den Haag, aangevuld met docenten van het Maris College.
Wat is vrijeschoolonderwijs?
Onderwijs volgens het vrijeschoolmodel kent twee belangrijke pedagogische en didactische principes: kunstzinnige
vorming en periodeonderwijs. Periodeonderwijs houdt in dat leerlingen gedurende een periode van drie weken elke
dag twee lesuren werken aan hetzelfde vak. Door deze intensieve periode groeit de verbinding van iedere leerling
met het vak. Aan de hand van een vastgesteld leerplan biedt de docent zijn leerstof aan.
Maris Waldorf hecht, geheel volgens het gedachtengoed van het vrijeschoolonderwijs, veel waarde aan onderwijs
dat de creativiteit en “handigheid” van haar leerlingen prikkelt. Naast het periodeonderwijs is er ook veel aandacht
voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken.

Het vmbo profiel “Dienstverlening & Producten’ (D&P) wordt door Maris Waldorf in de praktische en kunstzinnige
periodes aangeboden.
Meer informatie vrijeschoolonderwijs: www.vrijescholen.nl
https://www.vrijescholen.nl/#ModalVideo373
https://www.vrijescholen.nl/#ModalVideo151
https://www.vrijescholen.nl/#ModalVideo152
Welke leerlingen mogen zich aanmelden op Maris Waldorf?
Op Maris College Waldorf kun je je aanmelden met:
* Basis (BL)
* Basis met leerwegondersteuning (BL+LWOO)
* Kader (KL)
* Kader met met leerwegondersteuning LWOO(KL)
* Kader / Theoretische leerweg (KL t/m TL)
* Kader / Theoretische leerweg met LWOO (KL t/m TL)
Ook als je géén basisonderwijs op een vrije school hebt gevolgd ben je van harte welkom.
Welke voorrangregels zijn er?
als op één van de Marislocaties een (stief)broer of (stief)zus zit, heb je voorrang mits het advies overeenkomt
met het aanbod van de school.
kind van een docent op het Maris College.
er is voorrang op Maris Waldorf voor kinderen die de onderbouw op een vrije school hebben doorlopen (klas
1 t/m 6).
Hoeveel leerlingen laten jullie toe?
Op Maris Waldorf is er plaats voor 20 brugklasleerlingen in 2022-2023. Maris Waldeck/ Waldorf bestaat uit twee
gebouwen. Je komt eerst op de onderbouwlocatie aan de Toscaninistraat. Een kleinschalig gebouw, geheel
gelijkvloers, met maar negen lokalen een een gymzaal. Er zijn hier acht klassen, vijf eerste en vier tweede
klassen.

Hoe groot is de kans dat er geloot moet worden?
Wij weten niet of er geloot moet gaan worden. We starten komend schooljaar onze eerste klas en hebben geen
zicht op het aantal leerlingen dat zich aan zal gaan melden. Iedere leerling die binnen de aanmeldperiode wordt
aangemeld maakt echter evenveel kans om te worden toegelaten.
Wat als mijn kind een hoger niveau als advies krijgt naar aanleiding van de eindtoets?
Wanneer de eindtoets een hogere uitslag geeft dan het eerder gegeven advies, dan moet de basisschool het
advies heroverwegen en mogen zij het advies aanpassen. Ze hoeven het echter niet aan te passen. Er zit dus
een verschil tussen de uitslag van de eindtoets en het basisschooladvies. Het advies is leidend. Dit betekent dat
wij leerlingen plaatsen op het niveau van het gegeven advies. Ook bij een verhoogd advies zullen we hier als
school in meegaan. Dit betekent dat een leerling die een verhoogd advies heeft van bijvoorbeeld Basis/kader
(BK/KL) naar Kader (KL), dan zal starten in een Kader/TL klas. Kiest uw kind n.a.v. een verhoogd advies liever
voor een andere locatie of andere school, dan ligt het initiatief daarvoor bij u als ouders.
Hoe is jullie zorgstructuur?
Er zijn op school twee coördinatoren passend onderwijs (CPO), verdeeld over beide gebouwen. Al voor de start
van het schooljaar screent de CPO onderbouw samen met de teamleider alle dossiers van nieuwe leerlingen,
zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en brengen
mentoren en docenten hiervan op de hoogte. Natuurlijk kunnen ouders ook in de loop van het jaar bij de
coördinator terecht met zorgvragen over hun zoon of dochter. Leerlingen zelf kunnen ook makkelijk binnenlopen.
Als mentoren, docenten of teamleiders zaken signaleren en zich zorgen maken, laten ze dat weten aan de
coördinator. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen rond faalangst, sociale vaardigheden, leren leren,
agendabeheer of om het omgaan met een lastige thuissituatie. Ook als het gaat om ontwikkelingsproblemen of
diagnoses zoals autisme, een eetstoornis, dyslexie of dyscalculie komt de coördinator in beeld. De coördinator is,
na de mentor, het eerste aanspreekpunt. De coördinator regelt ook de aanschaf van extra hulpmiddelen bij
bijvoorbeeld een visuele of auditieve handicap of bij dyslexie. Waar nodig wordt er in overleg met de leerling en
de ouders doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker, een externe cursus of training of andere
hulpbronnen, zoals een psycholoog.
Mijn kind heeft dyslexie. Wat kunnen jullie voor mijn kind betekenen?
Bij de start van het schooljaar start een kind gewoon, net als alle andere leerlingen, aan het onderwijs. Een kind
ontvangt vanuit de Coördinator Passend onderwijs een pluspas, waarop staat aangegeven waar een kind wat
extra voorziening betreft recht op heeft. Mocht blijken dat er extra ondersteuning of andere maatregelen nodig
zijn, dan kan daar in overleg met de mentor en coördinator passend onderwijs naar gekeken worden.

Heeft mijn kind een laptop nodig? En kan ik deze ergens huren?
Alle leerlingen gebruiken een eigen laptop. Wanneer u voor uw kind een laptop wilt aanschaffen, hoeft u verder
geen rekening te houden met technische specificaties. Het is wel belangrijk dat er een USB in kan en dat de
laptop beschikt over een webcam.
U kunt ook een laptop tegen een aantrekkelijke prijs huren, bij The Rent Company. Voor meer informatie hierover
kunt u de volgende website raadplegen: https://rentcompany.nl/faq
Met welke technische specificaties moet ik rekening houden bij de aanschaf van een
laptop?
Schermgrootte: minimaal 11 inch
Accuduur: minimaal 4 uur
Operating system: ChromeOS of Windows 10
Wifi: zowel 2,4 als 5,0 Ghz
Is er opstroom mogelijk als blijkt dat mijn kind meer kan?
Uw kind komt in een brugklas waarin op twee niveaus (basis én kader) wordt onderwezen en getoetst. Wij streven
ernaar uw kind onderwijs te bieden op het hoogste niveau dat in zijn leervermogen ligt en moedigen ieder kind
aan het uiterste uit zichzelf te halen. Daarom streven wij ernaar een eventuele opstroom zo soepel mogelijk te
laten verlopen. Mocht blijken dat uw kind, na het eerste of tweede leerjaar, beter past op de theoretische leerweg
kan dit op Maris Bohemen of De Vrije School Den Haag. De keuze is aan u en uw kind. Beide scholen hebben
inspanningsverplichting om deze overstap mogelijk te maken.
Wat is het verschil tussen het onderwijs op Maris Waldorf en de Praktische Stroom op de
Vrije School Den Haag?
Het grootste verschil tussen Maris Waldorf en de Praktische Stroom op de Vrije School Den Haag is het niveau.
Maris Waldorf biedt onderwijs aan leerlingen met een schooladvies vmbo basis / kader. En leerlingen met een
niveau vmbo g/t kunnen terecht op de Praktische Stroom van de Vrije School Den Haag. Daarnaast is de
inrichting van het onderwijs op een aantal onderdelen afwijkend. Op Maris waldorf wordt bijvoorbeeld geen
tweede vreemde taal aangeboden. De praktijkvakken worden niet in periodevorm gegeven, maar in vakles vorm.

Wat is de rol van de mentor?
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de klas en u als ouder. Iedere week is er een mentorles en regelmatig
maakt de mentor een afspraak om uw zoon of dochter alleen te spreken om te kijken hoe het gaat. De mentor
informeert u over het reilen en zeilen in de klas, de opbouw van het jaar, eventuele vieringen van jaarfeesten en
andere bijzonderheden. De mentoren zelf overleggen regelmatig met de teamleider hoe het gaat met de klas en met
uw zoon of dochter. En u kunt zelf terecht bij de mentor met al uw vragen.
Is Maris Waldorf een pionierschool?
Ja, voor het Maris College is deze vrijeschool afdeling een nieuwe ontwikkeling. De school wordt inhoudelijk
begeleidt door De Vrije School Den Haag. Een leerteam, bestaande uit de teamleider, mentor en docenten, staat
direct om de groep leerlingen heen. Een stuurgroep houdt op afstand de groei en ontwikkeling van de afdeling in de
gaten. De eerste groep leerlingen (2022-2023) zal dus als eerste Waldorf-klas starten en ieder jaar opnieuw de
eerste zijn.
Nee, er zijn op meerdere plekken in Nederland verschillende openbare scholen, die een
vrijeschoolafdeling hebben. Deze verschillende scholen komen regelmatig samen om elkaar
te ondersteunen en te leren in deze ontwikkeling.
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