
‘Ik besta voor degenen voor wie ik besta ...’
  (Anastasia)

Free Spirits Community in Den Hoorn is een plek om tot je-
zelf te komen. Hier ontwikkelen we een leeromgeving, waar 
kinderen hun eigen talenten kunnen ontplooien en inzetten 
voor de samenleving. We beginnen met iedereen een zo 
laag mogelijke drempel tot een online leeromgeving aan te
bieden met informatie materiaal voor de ouders met jonge 
kinderen. Met tieners bouwen we samen een leercommunity. 
Zodra de school vol stroomt, gaan we de kinderen fysiek 
met elkaar laten samen komen op toffe locaties.

www.freespiritsexperienceschool.com

Op 22 september 2022 zijn we gestart met 
de Free Spirits Experience School; een 
staatsvrij alternatief voor basis, middelbaar 
en beroepsonderwijs. De basis van deze 
school is verbindende communicatie en de 
zelfvoorzienendheid van mens & natuur, 
zoals in de boeken van Anastasia. 

We volgen de eigen ontwikkeling van de 
kinderen; samen met hun ouder(s) bepalen 
ze zelf welke vaardigheden ze wanneer 
willen leren. We inspireren en prikkelen de 
kinderen om het leven op aarde te ont-
dekken en te beleven. We ondersteunen 
hen met dat wat ze willen oefenen en neer-
zetten; vanuit hun hart, hoofd en handen. 

De belangrijkste taak van de docent is om 
een relatie aan te gaan met zijn scholieren 
met de intentie samen een oplossing te vin-
den. Door deze samenwerking ervaren ze 
niet langer een scheidslijn van wie de scho 
lier of docent is; het leerproces vindt dan 
geheel automatisch plaats. We werken met 
de intrinsieke motivatie van scholieren om 
hetgeen ze geleerd hebben met anderen te 
delen, die de informatie en vaardigheden 
ook eigen willen maken. 

Voel je je niet thuis in het huidige schoolsysteem 
en ben je op zoek naar een alternatief? 

‘De kinderen ontplooien zich in alle 
vrijheid met onze ondersteuning!’

De school heeft een modulair online sys-
teem, waar je voor 100 euro per maand al 
in de school bent. Via de chat kan de ouder 
en de scholier aangeven, waar ze de lessen 
over zouden willen zien en ervaren.  

Onze school hecht groot belang aan fysiek 
bij elkaar komen en elkaar betrekken bij 
belevenissen. Zodra er voldoende animo 
is, zullen er kampweken georganiseerd 
worden, waar kinderen ervaring op doen 
over zelfvoorzienend zijn, oude ambachten 
leren als smeden, houtbewerken, spinnen 
en weven, maar ook bouwen en techniek. 
Voedsel verbouwen, oogsten en verwerken. 
Ook zelfvoorzienend op emotioneel en 
mentaal vlak; alleen en met elkaar.

Meer informatie over modules vind je op:

www.freespiritsexperienceschool.com
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