CSW Bestevaêr - vrijeschool

Iedere schooldag begint met twee lesuren periode
onderwijs: daarin staat drie weken lang één vak
centraal. Zo’n periode kan over allerlei vakken gaan:
aardrijkskunde, Nederlands, wiskunde, scheikunde,
geschiedenis etc. Maar ook bijzondere vakken, zoals
sterrenkunde. Op deze manier is het mogelijk om je
echt te verdiepen in dat vak. In een schrift beschrijf
je wat je geleerd hebt; je maakt er tekeningen,
verslagen en opdrachten in. Zo maak je je eigen
‘lesboek’. Na dit periodeonderwijs beginnen de
andere vaklessen, zoals Engels, Frans, Duits en wis
kunde. We gebruiken daarbij gewone lesboeken en
gebruiken de iPad alleen aanvullend. Verder krijg je
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op de vrijeschool ook veel creatieve vakken. Denk
maar eens aan houtbewerken, schilderen, toneel, of
muziek.
Wij bieden je in elk geval drie jaar vrijeschool, waarna
je zonder problemen door kunt stromen naar de
reguliere klas 4 voor mavo, havo of vwo.

Durf jij de
sprong aan?
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Op CSW Bestevaêr bieden we ook vrijeschoolonder
wijs. Als je een mavo, havo of vwo advies hebt, kun
je kiezen voor de vrijeschool. Wat is er zo anders op
de vrijeschool? In de brugklas (de 7e klas) krijg je zo
veel mogelijk les van je mentor. Ook heb je een vast
lokaal waarin de meeste lessen worden gegeven.
Daardoor leer je elkaar goed kennen en is de sfeer
goed. Ook zit je met alle niveaus in je klas. Op die
manier kun je veel met- en van elkaar leren. De één
is goed in wiskunde of talen, de ander is juist weer
goed in kunstzinnige vakken of in samenwerken. En
samen werken doe je veel op de vrijeschool.

Senna Szydlowski (klas b1c mavo)
De talent specials zijn erg handig. Je kunt
dat echt gebruiken voor iets wat je later
wilt doen. Als je bijvoorbeeld een keer
alleen thuis bent kan je dankzij ‘Culinair’
voor jezelf leren koken!

Mahdi Bos (klas b1a vmbo-bk)
Het is een rustige school, wij hadden er
gelijk een goed gevoel bij. De docenten
zijn rustig en kunnen goed met kinderen
overweg. De conciërges zijn ook erg aardig!

Mia Stolk (klas b1a vmbo-bk)
Ik wil later iets met kunst gaan doen en hier doen
ze ook best veel met kunst. Dit geeft mogelijkhe
den. De docenten zijn erg aardig tegen je en ze
helpen je gelijk als je hulp nodig hebt. Ze kijken
hier echt naar wat je leuk vindt.

Steffi Kikkert (klas b1c mavo)
Vanaf het eerste bezoek voelde ik me gelijk heel
veilig. Je begon met een introductie week en zo
leerde je de school, je klasgenoten en de docen
ten gelijk kennen. Iedere docent kent je uiteindelijk
ook al krijg je geen les van ze. Dat is erg fijn.

Pim van Helsland (klas b1e vrijeschool)
De vrijeschool is erg fijn. Je hebt veel in één klaslo
kaal les. Iedere docent is wel aardig en je ontdekt
veel over jezelf. Het was erg fijn dat je de ontmoe
tingsdagen voor de vakantie had.
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