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“Onderwijs is niet het vullen van een vat, 
maar het ontsteken van een vuur.”

Plutarchus (46-120 n.Chr.)

De vrijescholen van Haarlem.

Haarlem kent een rijke vrijeschooltraditie. Ruim 70 jaar geleden 

werd de Rudolf Steinerschool opgericht, de eerste vrijeschool in 

Haarlem. Inmiddels telt Haarlem drie vrije basisscholen met vijf 

locaties verspreid over de hele stad. 

Alle vrije basisscholen in Haarlem werken nauw samen binnen 

de Stichting Vrijescholen Ithaka en stellen dezelfde hoge 

kwaliteitseisen aan het onderwijs.

‘Wie enthousiast is, presteert beter’. Dat geldt voor volwassenen, 

maar natuurlijk ook voor kinderen. 

Onze leerkrachten ondersteunen de ontplooiing van kinderen 

in brede zin. Naast de standaardlessen, zoals taal en rekenen, 

besteden ze veel aandacht aan de creatieve en sociale  

ontwikkeling. Zo ontwikkelen vrijeschoolkinderen zich tot 

zelfstandige mensen met vertrouwen in zichzelf en respect 

voor anderen en de wereld. 

Aan al onze vrijescholen is (halve) dagopvang en buitenschoolse 

opvang verbonden vanuit dezelfde pedagogische achtergrond. 

Doorstroom naar het voortgezet vrijeschoolonderwijs binnen 

Haarlem is mogelijk aan het Rudolf Steiner College (mavo, havo 

en vwo).

Stichting Vrijescholen Ithaka
Alle Haarlemse scholen zijn aangesloten bij Stichting Vrijescholen Ithaka. 

Deze stichting zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en 

Zuid-Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen. Kijk voor 

meer informatie op www.vsithaka.nl. 



Locatie: Weltevredenstraat 9
In het Noorden van Haarlem ligt Vrije School Kennemerland,  

gevestigd in een karakteristiek gebouw vlakbij het Spaarne. 

Ook deze school heeft haar eigen cultuur en tradities waarin de 

vrijeschoolgedachte sterk verankerd ligt. De leerlingen krijgen alle 

ruimte om zich sociaal te ontwikkelen. En hoewel Vrije School 

Kennemerland één van de grootste Haarlemse vrijescholen is, 

is het kleinschalig genoeg om alle kinderen de aandacht te geven 

die ze nodig hebben.

Voor meer informatie:
www.vskennemerland.nl

info@vskennemerland.nl 

023-5373578

Aantal leerlingen: 

230 

Personeelsleden: 

16

Gemiddeld per klas: 

26 leerlingen 

Aantal klassen: 

9  



Locatie: Wouwermanstraat 49a
Vrije School Kleverpark is in 2013 ontstaan als dependance van 

Vrije school Kennemerland. Vier jaar later is deze school uitge-

groeid tot een volwaardige vrijeschool met 9 groepen. Het klassieke 

gebouw staat midden in Kleverpark. Hier krijgen de kinderen alle 

kans om optimaal te groeien met hun verstand én hun gevoel. 

Eenmaal per week hebben de kleutergroepen een buitendag in 

de bossen en duinen van Bloemendaal. Zo volgen zij ook buiten 

de school het jaarritme van de natuur.

Voor meer informatie:
www.vskleverpark.nl

info@vskleverpark.nl 

023-2023235

Locatie: Korte Verspronckweg 7-9
De jongste vrijeschool in Haarlem is gevestigd op de Korte  

Verspronckweg. In september 2016 zijn hier twee kleuterklassen 

gestart en in 2017 kwam hier een eerste klas bij. Ook hier is alle 

aandacht voor brede persoonsvorming en talentontwikkeling van 

elke leerling. Het is de bedoeling dat de Korte Verspronck ‘van 

onderop’ gaat groeien en binnen zes jaar een volgroeide lagere 

vrijeschool is. Op dit moment wordt de school begeleid vanuit Vrije 

School Kleverpark. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. 

Voor meer informatie:
www.vskleverpark.nl

info@vskleverpark.nl 

023-2023235

Aantal leerlingen: 

230 

Personeelsleden: 

16

Gemiddeld per klas: 

26 leerlingen 

Aantal klassen: 

9  

Aantal leerlingen: 

80 

Personeelsleden: 

7

Gemiddeld per klas: 

27 leerlingen 

Aantal klassen: 

3  
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Rudolf Steinerschool
Engelandlaan 2

www.rsschool.nl

info@rsschool.nl 

Tel 023-5403395

Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9

www.vskennemerland.nl

info@vskennemerland.nl

Tel 023-5373578

Vrije School Kleverpark
Korte Verspronckweg 7-9

www.vskleverpark.nl

info@vskleverpark.nl

Tel 023-2023235

Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a

www.vskleverpark.nl

info@vskleverpark.nl

Tel 023-2023235

Rudolf Steinerschool
Aziëweg 20

www.rsschool.nl

info@rsschool.nl

Tel 023-5403395



Locatie: Aziëweg 20
De zuidelijke locatie Aziëweg van de Rudolf Steinerschool 

kenmerkt zich door de kleinschalige opzet. Het is een gezellige 

school die ruimschoots aandacht geeft aan de kenmerkende 

vrijeschoolactiviteiten. Er zijn maandelijks excursies waarbij 

verbinding gelegd wordt met oude ambachten, zoals bezoek 

aan een zaagmolen, een pianobouwer en een boer. De natuur 

verkennen gebeurt dichtbij huis door het werken in volkstuincomplex 

Poelpolder. 

Voor meer informatie:
www.rsschool.nl 

info@rsschool.nl 

023-5403395

Locatie: Engelandlaan 2
De oudste Haarlemse vrijeschool is gevestigd op de modernste 

locatie. De eigenzinnige vormgeving zorgt voor een fijne, vertrouwde 

en veilige atmosfeer. Om beter te kunnen groeien, stimuleren we 

de kinderen op zoektocht te gaan met hoofd, hart en handen. 

Zo wordt er ook veel aandacht besteed aan creatieve vakken als 

schilderen, toneel, muziek en handvaardigheid. Daarnaast heeft 

de school haar eigen tuinen: Vrij Waterland aan het Spaarne. 

Voor meer informatie:
www.rsschool.nl 

info@rsschool.nl

023-5403395

Aantal leerlingen: 

160

Personeelsleden: 

15

Gemiddeld per klas: 

20 leerlingen 

Aantal klassen:  

8

Aantal leerlingen: 

220 

Personeelsleden: 

20

Gemiddeld per klas: 

24 leerlingen 

Aantal klassen: 

9    



Nieuw plaatsingsbeleid voor Haarlem.

Voor alle kinderen in Haarlem die na 1 januari 2015 geboren zijn en in het 

kalenderjaar 2019 voor het eerst naar een Haarlemse school gaan, geldt een 

nieuw centraal plaatsingsbeleid.

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente een 

informatiebrief met aanmeldingsformulier. Op dit formulier geeft u een aantal 

scholen op, gerangschikt op voorkeur. U levert dit formulier in bij de school van 

uw eerste keuze.

Mocht de school van uw voorkeur minder plaatsen dan aanmeldingen heb-

ben, dan wordt er geloot. Bij uitloting komt u in aanmerking voor de volgende 

scholen van uw keuzelijst.

Onze vrijescholen hebben een regionale functie. Dat betekent dat elk kind in de 

regio gelijke kansen heeft om op één van onze vrijescholen terecht te komen. 

Als u voor de vrijeschool in Haarlem kiest, kunt u de drie vrijescholen invoeren 

op volgorde van uw voorkeur. Te weten:

• Rudolf Steinerschool (2 locaties)

• Vrije School Kennemerland (1 locatie)

• Vrije School Kleverpark (2 locaties)

Zo is de kans groot dat uw kind uiteindelijk op een vrijeschool in Haarlem wordt 

geplaatst. Als er al een oudere broer of zus op een Haarlemse vrijeschool zit op 

het moment dat uw kind 4 jaar wordt, zal uw kind daar geplaatst worden.

Tot slot: Ook als uw kind al op onze school is aangemeld, dient u uw kind 

opnieuw met het aanmeldformulier aan te melden. 

Meer informatie via de gemeente: 

https://cjgkennemerland.nl/sociale-kaart/schoolwijzer.



De nieuwbouw.

Steeds meer ouders kiezen bewust voor de vrijeschool. Om niemand teleur 

te stellen, zijn we voortdurend op zoek naar passende locaties en nog betere 

voorzieningen.

Voor de Rudolf Steinerschool locatie Aziëweg wordt gebouwd. In de zomer van 

2020 verhuist de school naar de gerenoveerde en aardgasvrije locatie aan de 

Duitslandlaan.

Op de Korte Verspronckweg zijn we inmiddels verhuisd naar een groter ge-

bouw, zodat de school op die locatie kan uitgroeien tot een volwaardige vrije-

school.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de vrijescholen in Haarlem klaar zijn 

voor de toekomst. 

Meer weten?
We vertellen u graag meer over ons onderwijs in het algemeen en onze  

scholen in het bijzonder. Op alle locaties worden regelmatig  informatiemiddagen 

georganiseerd. Hier kunt u alvast de sfeer proeven en is er alle ruimte om 

vragen te stellen. Op de websites van de scholen vindt u onder het kopje 

‘agenda’ wanneer de informatiemiddagen plaatsvinden.



www.vsithaka.nl


