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De vrijeschool leerroute op Stad & Esch 
start in augustus 2023. Er wordt geleerd 
en gewerkt in heterogene klassen: met 
vmbo-t-, havo- en vwo-leerlingen in een 
klas. Leerlingen krijgen de tijd om zichzelf 
te ontdekken en te laten zien op welk 
niveau ze later het best examen kunnen 
doen. Die uitgestelde keuze zorgt voor 
rust, vertrouwen en ruimte om meer en 
beter te leren. 

Er is veel aandacht voor het ondersteunen 
van een brede ontwikkeling van elke 
leerling. Daarbij hoort ook het aanspreken 
en uitdagen van elke leerling op zijn/haar 
eigen niveau.  

Heterogene klassen en uitgestelde 
keuze: pas na twee jaar het 
examenniveau vaststellen.

Drempelloze aansluiting bij 
examenprogramma’s vanaf het 3e 
leerjaar bij Stad & Esch.

Onderwijs voor hoofd, hart en handen - 
voor de hele mens; het denken wordt 
aangesproken, maar ook het gevoel en 
de wil.

Ondersteuning van een brede 
ontwikkeling tot verantwoordelijke 
volwassene.

 
Voordelen op een rijtje 

Een breed vakkenpakket voor een 
brede algemene ontwikkeling.

Naast examenvakken veel aandacht 
voor kunst, beweging en praktische 
vakken.

Elke dag thematisch onderwijs in de 
eerste twee lesuren: ‘periodeonderwijs’.

Aandacht voor kwalificatie (examens), 
socialisatie en persoonswording.

Een vaste mentor die veel lessen in de 
eigen klas geeft.

 

 

Inhoud van de lessen 



Leerlingen kunnen zich via de eigen 
basisschool aanmelden voor de vrijeschool 
leerroute. Aanmelden kan tot 31 maart 
2023 en bij te veel aanmeldingen volgt 
een loting. Deze loting geldt niet voor 
leerlingen die afkomstig zijn van een vrije 
basisschool.

Aanmelden voor 
schooljaar 2023-2024

de website van Stad & Esch 

de website van de initiatiefgroep van de 
vrijeschool leerroute 

 

      www.stadenesch.nl  

Meer informatie 

www.voortgezetvrijeschoolonderwijsmeppel.nl

Het maakt niet uit van welke school je 
komt, leerlingen van alle basisscholen 
zijn welkom. 

Voor alle leerlingen met de 
schooladviezen: vmbo-tl, havo of vwo.

Leerlingen van alle niveaus zitten nog 
twee jaar bij elkaar in de klas.

Je leert in het eerste jaar alles dat je 
nodig hebt om het vrijeschoolonderwijs 
goed te volgen. 

Geschikt voor elke leerling die een 
brede ontwikkeling naar hoofd, hart en 
handen net zo belangrijk vindt als het 
behalen van een examen.

 

Het eerste leerjaar op de vrijeschool 
leerroute heet klas 7. Bij minimaal 15 en 
maximaal 28 leerlingen start Stad & Esch 
in augustus met één 7e klas. De leerroute 
omvat de eerste twee leerjaren van het 
voortgezet onderwijs: de klassen 7 en 8. 
Aansluitend kunnen alle leerlingen vanaf 
het derde leerjaar doorstromen naar de 
examenprogramma’s vmbo-t, havo of vwo 
binnen Stad & Esch of naar een andere 
middelbare school. Mogelijk komt er later 
een derde vrijeschoolleerjaar (klas 9) bij.

Het eerste leerjaar: klas 7 

De doelgroep 

http://www.stadenesch.nl/
http://www.voortgezetvrijeschoolonderwijsmeppel.nl/

