
Inspectie BSO De Vallei 
In het kader van het toezicht op de kwaliteit heeft de GGD van Veiligheids- 
en Gezondheidsregio Gelderland-Midden een inspectie uitgevoerd bij de 
buitenschoolse opvang van onze school. Dit inspectiebezoek heeft plaats-
gevonden op 9 februari jongstleden. 

Tijdens dit bezoek zijn acht domeinen onderzocht en waar mogelijk beoor-
deeld, te weten: wet kinderopvang, ouders, personeel, veiligheid & gezond-
heid, accommodatie & inrichting, groepsgrootte & beroepskracht, pedago-
gisch beleid & praktijk en klachten. Deze domeinen zijn onder andere on-
derzocht aan de hand van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuter-
speelzalen. Het was een veelheid aan documenten die voor dit bezoek in-
geleverd moest worden. Jackie heeft zich dan ook 3 slagen in de rondte 
gewerkt om alles op tijd af te krijgen. 

Het concept inspectierapport is inmiddels binnen en beschrijft de situatie 
zoals die tijdens het inspectieonderzoek is waargenomen. Zo staat te lezen: 

“De inspectie is op prettige wijze verlopen. De kinderen voelen zich zicht-
baar thuis en ontspannen op de BSO en gaan hun eigen gang. Ze werken 
aan de computer of doen een spelletje in de woonkamer. De kinderen ko-
men regelmatig naar de pedagogisch medewerkers voor overleg of om iets 
te vertellen. De uitvoering van het beleid gezondheid en veiligheid is vol-
doende.” 

Afgezien van een paar aanpassingen aan het pedagogisch beleidsplan is 
alles verder in orde en zijn we goedgekeurd! Chapeau voor Jackie!! 
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Onderwijsinspectie 

Donderdag 26 januari heeft de onderwijsinspectie ons met een werkbezoek 
vereerd; het eerste bezoek aan De Vallei als particuliere school. Na een ken-
nismaking met het aanwezige team hebben ze, voor wat betreft de opbreng-
sten van het onderwijs, globaal gekeken naar leerresultaten en de voortgang 
in de ontwikkeling van de leerlingen. 

Voor wat betreft de inrichting van het onderwijsleerproces bestaat het diep-
gaande onderzoek uit het bekijken van het leerstofaanbod, de leertijd, het 
pedagogisch klimaat, het schoolklimaat, het didactisch handelen van de le-
raren, de leerlingenzorg en tenslotte de inhoud, het niveau en de uitvoering 
van de toetsen, tests, opdrachten of examens. Concreet betekent dit dat ze 
een gesprek met de directeur hebben, de leerresultaten in Spectrovita bekij-
ken, leerkrachten interviewen en een les bezoeken. 

Vanwege de hoeveelheid aan bespreekpunten was een dagvullend pro-
gramma in elkaar gedraaid. De inspectie was echter rond 12 uur ’s middags 
al afgerond. Een officieel onderzoeksrapport hebben we nog niet ontvangen 
maar de eerste beoordeling is -in lijn van onze eerdere beoordelingen- we-
derom goed. De inspecteurs lieten zich lovend uit. Zo vonden ze de samen-
stelling van het team met bijbehorende diploma’s indrukwekkend. Alle be-
voegdheden en specialisaties -Pabo jongere -en oudere kind, pedagogiek, 
vreemde talen, directie, personeel en organisatie en speciaal onderwijs- zijn 
in ons team vertegenwoordigd. De les van Esther vonden ze ronduit fantas-
tisch! Ze waren zeer geïnteresseerd in het gebruik van Spectrovita. Met na-
me in de manier waarop resultaten worden weergeven én de doorgaande 
leerlijn peuter naar kleuter. Ze hebben ons zelfs uitgenodigd voor een pre-
sentatie op het hoofdkantoor in Utrecht. Kortom, het bezoek was geslaagd 
en De Vallei voldoet, óók als particuliere school, aan de leerplichtwet. Goed 
nieuws dus! 

Kort nieuws
Uit de school geklapt...

Op een mooie dinsdag in ja-
nuari nam Angela de Jong 
een kijkje bij ons op school. 
Ze is beeldend kunstenaar 
met keramiek als specialiteit. 
Vrij werk opgebouwd uit pla-
ten klei, handgemaakte en 
bedrukte fototegels, mo-
zaïekpilaren en vistableaus. 
Werk waar het enthousiasme 
en de speelsheid van afspat! 
Puur plezier, gestold in ge-
bakken klei en glazuur. Op 
school liet ze zien hoe je met 
een intuïtieve tekening allerlei 
leuke dingen kunt doen als 
onderdeel van de workshop 
‘Striptekenen a la Keith Ha-
ring’. Deelnemers kopieerden 
allemaal hetzelfde ontwerp 
en maakten er een eigen te-
kening van. Zo bleek dat ie-
dereen altijd zijn eigen inter-
pretatie van een ontwerp 
heeft. Meer over Angela en 
intuïtief tekenen: 
http://www.vierkantplezier.nl

 

Een paar weken geleden is Jan aan komen waaien. Jan is heel veel op het ge-
bied van muziek. Op twitter presenteert hij zichzelf als gambist, blokfluitist, 
coach, ontwikkelaar gamba’s, docent en editor bij tijdschrift blokfluitist. Daar-
naast heeft hij recentelijk de blokfluitspeelplaats geopend. Een plek waar vol-
wassenen, ouderen en jongeren op een bijzondere manier blokfluitles kunnen 
krijgen. Een aantal kinderen op school hebben inmiddels les van hem gekregen. 
Jan loopt een tijdje mee op school om te kijken of de school en Jan ook op lan-
ger termijn iets voor elkaar kunnen betekenen. 

http://www.vierkantplezier.nl
http://www.vierkantplezier.nl


Rondleiding Tijmen 
Dat de overgang van Primair onderwijs 
(PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) 
voor leerling, ouders en leraren een be-
langrijk en bijzonder moment is, moge 
duidelijk zijn. Maar de nadruk die OCW 
tegenwoordig op taal en rekenen legt, 
zorgt ervoor dat de overgang van ‘Na-
tuurlijk Leren’ naar een ‘reguliere’ VO-
school misschien toch nóg een tikje 
spannender is. Dit schooljaar startte 
Tijmen Oliehoek op de ‘Gym plus’ afde-
ling van Arentheemcollege in Arnhem.  
Het begin was erg wennen. Om te beginnen wordt op een VO een ander ‘ABC’ gehanteerd. Wat is een blok-
uur? En wat houdt het vak ANW (Algemene Natuurwetenschappen) in? En heeft een schriftelijke overhoring 
iets met een gehoortest te maken? Tijmen heeft met zijn stap naar de middelbare school ineens te maken 
met langere periodes achter elkaar stilzitten, bustijden en een vaststaand curriculum. 

Er zijn echter ook een aantal kenmerken van een democratische basisschool die de overgang juist verge-
makkelijken. Onze oud-leerlingen zijn namelijk al gewend aan een rooster waar je verschillende vakken, in 
verschillende ruimtes gegeven door verschillende leraren kunt volgen. Ze zijn gewend aan meerdere docen-
ten in plaats van één juf of meester. Ook heb je op de middelbare school een mentor waar je terecht kunt 
met vragen en andere belangrijke schoolzaken. Ook dit fenomeen is bekend; iedere leerling bij ons op 
school heeft een eigen coach. 

Belangrijk onderdeel op de middelbare school van Tijmen is projectonderwijs. Tijmen heeft voor zijn oude 
basisschool als invulling van zijn project gekozen. Als onderdeel van dit project heeft hij een excursie naar 
zijn oude basisschool georganiseerd. Hiermee kon hij zijn huidige klasgenoten en docenten met een ander 
type onderwijs laten kennismaken, heeft hij uitgebreid zijn ‘basisschool-oorsprong’ aan zijn klas kunnen 
laten zien én tevens onze aanstaande schoolverlaters gelegenheid gegeven vragen te stellen aan brugklas-
sers. Allemaal vliegen in één klap. De excursie vond afgelopen 27 januari plaats. Het bijwonen van de 
schoolvergadering was als programmaonderdeel meegenomen. De docenten van het Arentheemcollege 
waren zodanig onder de indruk dat binnenkort een teamoverleg is gepland om democratisch onderwijs als 
agendapunt te bespreken. 

Naarmate de dag verstreek, werden de zenuwen van Tijmen steeds minder. En onze trots steeds groter. Tijmen is 
namelijk van de eerste lichting die vrijwel zijn gehele schoolcarrière op De Vallei heeft gezeten en nu is doorge-
stroomd naar het VO. Onze trotse jonge gids was deze dag hét levende bewijs dat zijn cognitieve leerprestaties bij 
het verlaten van een democratische basisschool niet zozeer veel hoger of lager zijn dan verwacht. Wél staat vast 
dat hij 8 jaar lang met veel plezier naar school is gegaan. 

Tijmens presentatie staat binnenkort op de website. Het interview is hier te lezen: 
http://www.deweekkrant.nl/pdfarchief/viewer?editie=de_veluwepost

    ONDERZOEK INHolland

In de nieuwsbrief van mei 2011 berichtten we al dat we een onderzoeksvraag hebben uitgezet bij Walraven, On-
derzoek en advies. Dit onderzoeksbureau, verbonden aan de uni-
versiteit van Leiden en Hogeschool INHolland, is in opdracht van 
De Vallei en Spectrovita bezig geweest met de vraag welke compe-
tenties je nodig hebt voor de beroepspraktijk en welke daarvan je 
reeds op basisschoolleeftijd zou moeten/kunnen  ontwikkelen. Met 
een gedegen literatuurverkenning is dit onderzoek inmiddels in 
een vergevorderd stadium. Uit de conclusies hiervan zijn eindter-
men geformuleerd als (wereld) burgerschap, bestuurskunde, het 
vermogen tot veranderen en het functioneren in een groep. De vol-
gende stap is het formeren van een werkgroep waar vervolgens uit 
de eindtermen, leerlijnen gedestilleerd kunnen worden. Dat we 
hiermee weer een belangrijke stap zetten in onderwijsvernieu-
wingsland werd nog eens bevestigd door de onderwijsinspectie die 
dit onderzoek meenamen in hun positieve oordeel over de school. 



Uit de school geklapt...

Boekentip

Jawel! Geschreven door An-
kie, een van onze ouders, is 
onlangs uitgekomen: ‘Een 
nieuwe tijd voor onderwijs.’ 
Wat doe je als je kinderen 
zich niet thuis voelen op een 
reguliere basisschool? Neder-
land telt legio basisscholen 
en tal van onderwijsvormen. 

In Een nieuwe tijd voor on-
derwijs wordt beschreven hoe 
voor twee kinderen uiteinde-
lijk het best passende onder-
wijs werd gevonden. Ankie 
Boeve-Buurman licht een 
aantal onderwijsvormen toe 
en geeft haar visie op onder-
wijs nu en in de toekomst. 
Een nieuwe tijd voor onder-
wijs is duidelijk, maar ook 
meeslepend geschreven en 
bevat veel praktische infor-
matie. 

Een aanrader voor iedereen 
die meer wil weten over regu-
lier en ander onderwijs. 

Het boek is te bestellen via: 
www.boekscout.nl 

Gefeliciteerd Ankie! 
Met het uitkomen van 

je eerste boek! 

OPROEP ACTIVITEITENMAP
Met het aanbod van intuïtief tekenen is de ingebruikneming van de activitei-

tenmap een feit! Het is de bedoeling dat de activiteitenmap bol komt te staan 
van kleine en grote projecten, workshops, cursussen en/of organiseren van 

festiviteiten. Iedereen die denkt wat te kunnen aanbieden is hierbij van harte 
uitgenodigd een A4-tje in te leveren. Beschrijf in maximaal 2 A-4tjes wat je 

aanbod is, aangevuld met:  

Beschrijving van je doelgroep;
Kosten; 
Materiaal waar je mee gaat werken;
De tijdsinvestering;
Verwachting van de deelnemers bij deelname; 
Contactgegevens. 

Graag inleveren bij Katrin! 

Spectrovita Eudec Nederland 
De laatste periode is Spectrovita flink 
onder handen genomen met een 
aantal updates. Zo wordt nu bijvoor-
beeld de laatste inlogdatum getoond 
wanneer er aanpassingen zijn ge-
daan en is de het nieuwe leerlingen 
dossier zichtbaar gemaakt voor leer-
lingen en ouders. Aanpassingen die 
vooral de gebruiksvriendelijkheid ten 
goede komt is de verbeterde kalen-
der/ datum selectie. Waar er eerst 
per maand terug geklikt moest wor-
den, kun je nu de bestreffende da-
tum uit een lijst selecteren. Tegen-
woordig wordt ook veel input door 
Jackie vanuit de BSO geleverd. Het is 
dus zeer de moeite waard regelmatig 
even de laatste ontwikkelingen te 

Een belangrijke stap naar de oprichting 
van EUDEC Nederland is op 17 januari 
genomen. 
Vertegenwoordigers 
van verschillende 
democratische 
scholen uit heel 
Nederland waren 
present. De ruimte 
in Soest had haar 
ruimte hiervoor beschik-
baar had gesteld. Er zijn wel eerder 
stappen gezet om democratische scho-
len in Nederland te mobiliseren maar 
het bleek lastig te zijn concrete doelstel-
lingen te formuleren. Op de samen-
komst van 17 januari zijn nu unaniem 
de doelstellingen van het EUDEC over-
genomen. Het Nederlands taalgebied 
is als geografische omgeving vastge-
steld. Momenteel worden de statuten 
opgesteld en komt er binnenkort een 
dag waarop deze worden vastgesteld. 
29 juli t/m 5 augustus wordt EUDEC 
AGM in Freiburg gehouden en in 2013 Schooladres 

Groeneweg 12
6871 DD Renkum 
0317 - 319983

Postadres 
Lindelaan 23
6871DW Renkum 

info@natuurlijkleren.net
Gironummer: 3277269

KALENDER

12/3/2012:  
Filosoferen met kinderen 

12/3/2012: Circusact DAAN 
19-03-2012: SCHOOLARTS

20-03-2012: OPEN DAG

Verspreid waar mogelijk de 
bijgevoegde flyer! 

Nieuws, suggesties, opmerkingen, bijdragen? Mail het naar: dootje@natuurlijkleren.net
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Pizza%deeg
%maken%m

et%

BSO activiteit: Pizza bakken 

Kneden%maar%

Nog%meer%kneden

Haroen: “jullie hebben geluk. 

Wij moeten dit doen”. 

Shen en Liv: “Maar meisjes kunnen beter snijden”. Marten: “Nu nog versieren”. 



Liv: “Ik ben vergeten de 

pitjes eruit te halen en 

die komen boven drij-

ven als je er water bij 

doet. Pitjes vissen dus”. 

Deeg rollen

Eten%maar!%

“Lekker! Pizza met olij-ven en mossellella!!” 

“En dit zijn paprikastukjes…” 

somt Don op. 






