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Inleiding 
 
Waar gaan wij met ons onderwijs heen de komende jaren? Terugkijkend naar de afgelopen vier jaren hebben 
wij gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs.  Naast de opbrengsten  op de cursorische vakken, de sociaal 
emotionele vorming en de inrichting van de organisatie hebben wij gewerkt aan ons schoolklimaat waarin de 
brede ontwikkeling van kinderen een duurzame plek heeft gekregen. De inrichting van onze school naar het 
onderwijsconcept jenaplan is nu voltooid en wij staan klaar om dit verder invulling te geven. Mooi dat deze 
planperiode nu van  start gaat. Vanuit het kijken naar onze competenties gaan we op zoek naar een 
gezamenlijke taal en doorlopende afspraken. 
De weg van planmatig handelen wordt ingezet op het gebied van ons taal/leesonderwijs. Het kijken vanuit de 
essenties van het jenaplanonderwijs zal samen met kind en ouders vorm krijgen. 
Een portfolio zal hiervoor ontwikkeld worden. Op deze manier doe je recht aan ieder mens en is in onze 
jenaplanvisie ieder kind uniek. Deze opdracht krijgt iedere stamgroepleider. En in gesprek met ouders en kind en 
andere betrokkenen leggen we hierover verantwoording aan elkaar af. 
De ambitie om ons te ontwikkelen in gesprekken met ouder en kind zal centraal staan de komende vier jaar.  
 
In Campus Grave West heeft de Wegwijzer het bordje “erkende jenaplanschool “ opgehangen. Vanaf dit 
schoolplan geven we hier vorm aan. 
 
Ton Hovens, mme. 

Directeur jenaplanschool de Wegwijzer 

 

 

 

 

Onze droom  

 
De kinderen die bij ons op school werken, spelen, vieren en in gesprek gaan met elkaar weten van zichzelf wat 
zij waard zijn. Weten waar zij goed in zijn, waar zij hulp bij nodig hebben, waar zij die hulp kunnen halen en 
waar zij hulp kunnen bieden.  
De wereld om hen heen wordt steeds duidelijker voor hen, stap voor stap zijn ze op onderzoek gegaan om die 
wereld te ontdekken. Op onderzoek samen met de stamgroepleiders, waarin de vraag centraal staat. Zij 
hebben geleerd onderzoeksvragen te stellen en met een kritische houding antwoorden te vinden.  
Kinderen zijn zich bewust van het belang van de duurzaamheid van de wereld en wat hun rol daarin kan zijn.  
Kinderen gebruiken taal om met elkaar te communiceren op een aardige, vaardige en waardige manier. Zij 
hebben geleerd verantwoording te nemen, dat laten zij zien in de keuzes die zij maken, keuzes waarvoor zij 
goede argumenten hebben.  
Kinderen die onze school verlaten doen dat met zelfvertrouwen en met een positief zelfbeeld, het zijn 
kinderen die hun omgeving verrijken.  
Deze kinderen hebben zich ontwikkeld op onze school in een omgeving waarin zij de ruimte en de aandacht 
kregen om als persoon te groeien.  
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1  Algemene informatie 
 

1.1 Optimus Primair onderwijs 
 
Jenaplanschool de Wegwijzer, valt onder het bestuur van Optimus Primair onderwijs. Optimus primair 

onderwijs bestaat uit 31 basisscholen, waaronder twee speciale scholen voor basisonderwijs, in de gemeenten 

Oss, Grave, Cuijk, Boxmeer en Landerd. Optimus verzorgt onderwijs aan zo’n 4800 leerlingen door ruim 500 

medewerkers. 

Algemene informatie over Optimus Primair onderwijs is te vinden op de website www.optimusonderwijs.nl 

Kernopdracht Optimus 

De kernopdracht van Optimus beschreven als volgt: 

We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, die vanuit 

tolerantie en respect in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving. We 

zorgen er met hen voor dat ze beschikken over de benodigde kennis, sociale en culturele vaardigheden en een 

eigen moreel kompas. 

Moreel kompas 
De vier deugden die Plato en Aristoteles beschreven, verstandigheid, moed, gematigdheid en rechtvaardigheid 
vormen de oriëntatiepunten voor ons onderwijs, de manier waarop we (samen) werken en ontwikkelen. Het is 
de inspiratiebron voor onze leercultuur en draagt bij aan de karaktervorming van onze leerlingen. 
 

Kernwaarden 
De manier waarop we de werkelijkheid ervaren wordt ingekleurd door onze kernwaarden. Het zijn deze 
waarden die bepalen welke verhalen we delen en welke keuzes we maken. Optimus werkt vanuit de volgende 
waarden: 

- Kwaliteit 

- Ontwikkeling 

- Resultaat 

- Verantwoordelijkheid 

- Verbondenheid 

- Vertrouwen 
Deze waarden vinden we belangrijk en we maken deze zichtbaar in ons onderwijs, ons werkgeverschap, onze 
manier van presenteren en communiceren en in onze manier van samenwerken. We hopen dat de 
belanghebbenden in de onze omgeving deze waarden herkennen en ervaren. 
 
Wereldonderwijs! 
In de Koersnotitie Wereldonderwijs! Beschrijft Optimus zes toekomstuitspraken waaraan zij wil werken op de 
scholen. Deze toekomstuitspraken vormen de leidraad in de koersperiode.  

- Ieder kind wordt gezien en gehoord 

- Ontwikkeling vindt plaats in verbinding tussen kind, ouders en school  

- In een inspirerende omgeving is iedereen eigenaar van zijn leer- en ontwikkelproces 

- Iedere leraar van Optimus onderzoekt en ontwerpt onderwijs 

- Optimus ontwikkelt zich door tot een kennisintensieve lerende organisatie 

- Locaties van Optimus zijn zichtbaar verbonden met de omgeving 
(de koersnotitie Wereldonderwijs! is te vinden op https://www.optimusonderwijs.nl/nl/wereldonderwijs ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.optimusonderwijs.nl/
https://www.optimusonderwijs.nl/nl/wereldonderwijs
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1.2 Jenaplanschool Wegwijzer.  
 

Missie van onze school: 
 
De Wegwijzer is een jenaplanschool. Een jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap waarin het samen 
werken, spreken, vieren en spelen centraal staan. 
Onze school wordt geleid vanuit een duurzame gerichtheid op kwaliteit, die recht doet aan verschillen tussen 
grote en kleine mensen. 
De waarden vanuit het Koersplan zijn heel herkenbaar in ons onderwijs. 
“We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, die vanuit 

tolerantie en respect in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving. We 

zorgen er met hen voor dat ze beschikken over de benodigde kennis, sociale en culturele vaardigheden en een 

eigen moreel kompas” Het omschrijft naadloos waar wij voor staan en waar wij als team in de praktijk van alle 

dag naar handelen. 

Bij alle vragen die vanuit ouders, bestuur of inspectie aan ons gesteld worden geeft deze missie ons het 

antwoord. Het kind en wat wij hem willen bieden is het criterium bij het zoeken naar antwoorden. 

Visie van onze school. 
 
Om de missie recht te doen is het zaak om ons handelen concreet te plannen.  

Ons onderwijs is ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, coöperatief, wereld oriënterend, kritisch en zin-zoekend. 

Samenwerken en helpen nemen in iedere stamgroep een belangrijke plaats in. De stamgroep, die meer jaren 

bijeenblijft, bevordert een coöperatieve cultuur. Kinderen leren met elkaar en van elkaar. Het zijn belangrijke 

vaardigheden/essenties om te kunnen functioneren in de samenleving.  

Wereldoriëntatie is het hart van het jenaplanonderwijs. In de wereld om ons heen is veel te zien, te leren en te 

ontdekken. Voor een kind is het van belang om vanuit de nabije wereld voldoende kennis en vaardigheden 

eigen te maken, zodat hij zich optimaal in de wereld kan ontwikkelen. 

We geven de kinderen volop kansen om de wereld om hen heen te onderzoeken, te ervaren, te vergelijken en 

om na te denken. 
 

Schoolpopulatie 
 
Ontstaan van De Wegwijzer 
Het protestants-christelijk onderwijs te Grave dateert van 1 september 1949; in 2009 vierden we ons 60-jarig 
bestaan. De school is gesticht door de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente en bevond zich 
destijds in het kerkgebouw. Het vorige schoolgebouw is in april 1967 in gebruik genomen. Vanaf 1 januari 2016 
heeft de Wegwijzer zijn intrek genomen in de Campus Grave West. Sinds 1 januari 2006 hoort de school bij de 
stichting OPTIMUS Primair Onderwijs. De Wegwijzer is de enige protestants-christelijke basisschool binnen de 
stichting OPTIMUS. 
  
Identiteit 
De Wegwijzer is een Protestant Christelijke basisschool. In de praktijk zijn wij vooral een oecumenische school, 
waarin ruimte en respect voor de mening van anderen is. Vanuit deze christelijke levensovertuiging willen we 
kinderen bijbrengen dat omgaan met je medemens en de wereld waarin je leeft een opdracht met zich 
meebrengt. Zorg en respect voor elkaar en voor de leefwereld om je heen, hebben te maken met het besef dat 
de wereld ons in bruikleen is gegeven. Eigen ontplooiing is alleen mogelijk als je voldoende respect en zorg 
voor je naaste voelt. In een sterk geïndividualiseerde maatschappij, waar competitiedrang en materialisme 
hoogtij vieren wordt op onze school gepoogd kinderen bij te brengen dat het in de wereld van vandaag ook om 
andere dingen gaat. Voor pestgedrag, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, 
extremisme, en dergelijke is bij ons geen plaats. 
 
Directie en leraren 
De directie van de Wegwijzer bestaat uit  A.G.M.I. Hovens, directeur en A.Wijnhoven - van Schijndel, zorg 
coördinator. Een actueel overzicht van de medewerkers is opgenomen in de schoolgids. De directeur en 
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waarnemend directeur zijn tevens directeur en waarnemend directeur van Jenaplanschool Lindekring in Sint 
Agatha, deze school valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs.  Het onderwijsgevend team bestaat 
uit 3 vrouwen en 1 man. Vier leden van het team zijn belast met groepsverantwoordelijkheden. Een lid van het 
team is zorg coördinator, belast met het bewaken van de zorgstructuur en werkzaam als coach van de 
stamgroepleiders. Zij heeft hiervoor een opleiding gevolgd. Alle onderwijsgevenden zijn gediplomeerd. Het 
onderwijsondersteunend personeel bestaat uit drie personen, een onderwijsassistente, een administratief 
medewerkster en een conciërge. De leeftijdsopbouw van het team ziet er als volgt uit: 
 

Per  augustus 2019 MT OP OOP 

Ouder dan 50 jaar 2 1 1 

Tussen 40 en 50 jaar   1 2 

Tussen 30 en 40 jaar     

Tussen 20 en 30 jaar   2  

Jonger dan 20 jaar     

Totaal  2 4 3 

 
Kenmerken leerlingen 
De leerlingen van De Wegwijzer zijn afkomstig uit geheel Grave, met een accent op de wijk ”Mars” waar de 
school gestaan heeft. De overgrote meerderheid van de ouders en kinderen zijn afkomstig uit Nederland. 
Omdat in Grave een AZC (centrum voor asiel zoekers) staat is het mogelijk dat kinderen met een andere 
nationaliteit de school bezoeken. Ook stromen kinderen in op onze school bij verhuizing of omdat het kind op 
een andere school niet meer verder kan. Kinderen hebben een verschillende geloofsachtergrond. Protestants-
Christelijk, katholiek, moslim en mensen met een neutrale achtergrond vormen de geloofsachtergronden. We 
hebben kinderen met een leerarrangement en kinderen die in de plusklas uitgedaagd worden. 
 
Kenmerken ouders en omgeving  
Het opleidingsniveau van de ouders loopt uiteen van alleen basisschool tot beide ouders universitair geschoold. 
De grootste groep ouders is mbo of hbo-opgeleid en als zodanig werkzaam. We hebben eenoudergezinnen. De 
Wegwijzer ligt aan de rand van de wijk, vrij centraal in Grave. Een aantal kinderen maakt gebruik van 
kinderopvang. 
 
Huisvesting 
De Wegwijzer is gevestigd in de campus Grave West.  De Wegwijzer is de laatste jaren gegroeid naar het 
jenaplanconcept. In de campus bevindt zich dus een jenaplanschool en een daltonschool. Met zijn bijzondere 
identiteit en nieuwe visie is de Wegwijzer een school waar ouders voor kunnen kiezen. Dichterbij en meer 
zichtbaar voor nieuwe ouders. De ruimte , m.n. het leerplein, de bibliotheek en de aula komen tegemoet aan 
onze visie waar kinderen van en met elkaar kunnen leren. Het leerplein tussen midden- en bovenbouw is de 
werkplek waar men elkaar kan ontmoeten en waar men samen werkt. 
 

 

 

 

 

.  
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2  Onderwijskundig beleid 
 

2.1  Onderwijskundig beleid vanuit de Koers Wereldonderwijs! 
 

 
 
 
 
 
 
Optimusscholen zorgen ervoor dat leerlingen een breed fundament krijgen waarop ze verder kunnen bouwen 
in het vervolgonderwijs. In het onderwijs komen de drie doeldomeinen Kwalificatie, Persoonsvorming en 
Socialisatie (G. Biesta) geïntegreerd en zichtbaar aan bod. Scholen zorgen ervoor dat ze voldoende opbrengsten 
halen op de kerndoelen en dat meer dan 95% van de leerlingen het referentieniveau 1F op de kernvakken 
bereikt. Wanneer scholen moeite hebben om de opbrengsten te realiseren vindt een nadere analyse plaats en 
wordt vanuit het bestuur gerichte ondersteuning aangereikt.  

 
Optimusscholen zijn erop gericht dat ieder kind leert, dat ieder kind voldoende vaardigheidsgroei laat zien. 
Wanneer de grenzen van ontwikkeling in beeld komen kan de school extra ondersteuning realiseren. In het 
schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke mogelijkheden de school, Optimus en het 
samenwerkingsverband kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel wordt een keer per vier jaar 
geactualiseerd en door het bestuur vastgesteld.  
 
Optimus ondersteunt de scholen op verschillende manieren om het onderwijs zo goed mogelijk op leerlingen af 
te stemmen, bijvoorbeeld door consultatieve besprekingen en coaching op de werkplek, maar ook door de 
mogelijkheid om onderzoek uit te voeren.  
Vanuit de samenwerkingsverbanden kan de school op maat arrangementen aanvragen. 
 
Optimusscholen kunnen voor specifieke doelgroepen een beroep doen op algemene voorzieningen, zoals 
taalklassen in het kader van taalachterstanden, peergroepen in het kader van onderwijs aan hoogbegaafden en 
Leonardogroepen voor hoogbegaafde leerlingen die dagonderwijs nodig hebben. 
 
 
Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen van 0-14 jaar. Met 
ketenpartners zoeken zij naar de mogelijkheden om de doorgaande lijn in ontwikkeling zo goed mogelijk te 
realiseren door processen en inhouden af te stemmen op elkaar. 
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Optimusscholen zijn toekomstgericht en maken gebruik van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. De 
infrastructuur is up to date, de software to the point, de professionaliteit van de leraren is actueel. 

 

2.2  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 

 

De missie van ons onderwijskundig schoolbeleid:   
Wij bieden onze kinderen een veilige inspirerende leeromgeving waarin het kind wordt uitgedaagd om hun 
eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en hun talenten te ontplooien met het oog op maximale 
startkwaliteiten in een passend vervolgonderwijs. Dit als bijdrage aan maatschappelijk succes /geluk.  
We willen kinderen vooral leren leven! 
 
 

De visie van de school: 
Vanuit onze jenaplanvisie kunnen en willen we ons niet isoleren van de ontwikkelingen in de samenleving 
vandaar dat we uitgaan van de twintig basisprincipes van het jenaplanonderwijs. Deze basisprincipes gaan over 
de mens, de maatschappij en over de inrichting van de stamgroep. 
De kernkwaliteiten worden door ons beschouwd als richting gevend voor de kwaliteit van ons onderwijs. De 
kernkwaliteiten richten zich op de relatie van het kind met zichzelf, de ander en met de wereld. 
 
Dat betekent dat kinderen zich volledig en harmonisch moeten kunnen ontwikkelen, niet alleen als individu 
maar ook als volwaardig deelnemer. Deze basishouding moet vooral te herkennen zijn in ons dagelijks 
handelen in de groep: Vertrekpunt is dat kinderen leren verantwoording te dragen door verantwoordelijkheid 
te krijgen, te nemen en te geven. Verantwoordelijkheid voor regels, orde en overzichtelijkheid leren nemen en 
delen is het gevolg hiervan. 
 
Ons kompas. (Onze wegwijzer) 
Deze basisprincipes vormen voor ons het kompas waarop wij koersen. Het kompas geeft ons richting aan 
ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs.  
Zo willen wij tegemoetkomen aan een basisbehoefte van kinderen: het welbevinden.  
 
Vanuit het welbevinden ontstaat betrokkenheid, vanuit betrokkenheid verbondenheid met de wereld om het 
kind heen. Het kompas geeft ons ook richting om ouders serieus te nemen in gesprekken over hun kind en het 
onderwijs dat wij bieden.  
En het kompas leidt ons dus naar wereldoriëntatie, het belangrijkste vormingsgebied, het vormt het hart van 
ons onderwijs.  
 
De verwondering staat hierbij centraal. Kinderen leren om te gaan met de natuur om hen heen, de mensen 
dichtbij en verder weg en met vragen rond de zin van het leven en de wereld. Dat doen ze door te luisteren 
naar verhalen, door zelf waar te nemen en te experimenteren, zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar 
antwoorden. De kinderen zijn ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende 
wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf meningen te vormen.  
 
Vanuit het ritmisch weekplan geven we hieraan vorm door middel van de vier basisactiviteiten.  
 
                                                 Gesprek – spel – werk –viering.  
 
Gesprek.  
Gesprek vormt de basis voor de omgang met de ander en om elkaar goed te kunnen begrijpen. Door 
gesprekken verwerft het kind zich een beeld van zichzelf en de wereld om zich heen. We streven ernaar om in 
een sfeer van tolerantie, gelijkwaardigheid en oprechtheid met elkaar te praten. 
 
Spel. 
Spel is vooral een manier voor het kind om deel te nemen aan de activiteiten in de cultuur waarin het leeft en 
waarin het net als de mensen uit zijn omgeving de objecten mag manipuleren die het overal om zich heen 
aantreft. Andersom is het spel voor de opvoeder een manier om het kind te ontmoeten en te helpen bij het 
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ingroeien in de cultuur van zijn/haar gemeenschap. Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te 
houden. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf.  
 
Werk. 
Onder werk vallen de instructiemomenten en blokperioden, waarin de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig 
met het werk bezig zijn op een zinvolle en voor het kind betekenisvolle manier. De kinderen leren 
samenwerken en overleggen. De kinderen worden gestimuleerd naar hun beste kunnen te presteren.  
 
Viering.  
Door samen te vieren in de groep of met alle groepen samen in weeksluitingen of weekopeningen leren we 
elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden. We brengen gevoelens op elkaar over en delen die 
gevoelens zoveel mogelijk. Ook deleen we met elkaar wat we geleerd hebben. 
 
 
Wij bieden een sociale context waarin wij de vragende mens als uitgangspunt nemen voor ons handelen. De 
verschillen in mensen dragen bij aan een rijke leeromgeving bij ons op school. Dit zet de beweging in gang om 
te komen tot een balans in aanbod en vraag gestuurd onderwijs.  
 
Leren is een actief proces van samen kennis construeren, deconstrueren en weer reconstrueren om deze 
kennis betekenis te kunnen geven en de verworven inzichten te kunnen toepassen en doorleven in het 
dagelijkse leven.  
  
Ieder kind is aan onze zorg toevertrouwd, dus ieder kind geven wij zorg. De stamgroepleider is primair 
verantwoordelijk voor de stamgroep en elke leerling daarin, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
De bekwaamheid van de stamgroepleider en het team bepaalt de kwaliteit van het onderwijs op 
jenaplanschool de Wegwijzer. (Het gaat om competenties van stamgroepleiders en het team). De 
stamgroepleider moet in staat zijn de feedbackinformatie vanuit het leerproces met zich mee te nemen.  
 
Toetsen worden gebruikt in context. De stamgroepleider moet in staat zijn observatie- en toetsinstrumenten 
optimaal te gebruiken. Adaptief Onderwijs Vanuit onze visie vinden wij dat ieder kind aan onze zorg is 
toevertrouwd. Wij denken in termen wat mogelijk is bij individuele kinderen.  
 
Beroepshouding. 
Op jenaplanschool de Wegwijzer wordt veel verwacht van de stamgroepleider. Naast de competenties voor 
leerkracht wordt ook van de stamgroepleiders competenties verwacht t.a.v. de uitgangspunten van het 
jenaplanonderwijs.  
En dit betekent dat een stamgroepleider: 

 handelt vanuit de basisprincipes van het jenaplanonderwijs. 
 de missie en visie van onze school onderschrijft. 
 wil werken aan de eigen ontwikkeling middels een persoonlijk ontwikkelplan. 
 vertrouwen heeft in de ontwikkelingen van de kinderen.  
 invoelingsvermogen heeft voor kinderen, ouders, collega’s en andere betrokkenen bij de school.  
 samen school wil zijn en vormen  
 afspraken nakomt  
 een lerende houding heeft  
 elan uitstraalt 

 
 
 
 
Leiderschap. 
Jenaplanschool de Wegwijzer wordt geleid door de directeur die daarbij ondersteund wordt door de zorg 
coördinator. Door de directeur en de zorg coördinator wordt beleid voorbereid en ingebracht in het team Op 
deze manier is iedereen medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid.  
De leiding van de school moet professioneel zijn, bevlogen, het jenaplanconcept uitdragen, kritisch zijn, 
inspireren en stimuleren. 
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Onze kernwaarden zijn: 
1. Dynamisch  
2. Op weg gaan 
3. Groot en klein  
4. Welbevinden  
5. Samenwerken 
 
Ouderbetrokkenheid:  
We betrekken ouders graag bij het onderwijsproces van hun kind en gaan de dialoog aan over opvattingen en 
verwachtingen over ons onderwijs; wij zijn transparant naar ouders over wat wij van hen verwachten en over 
wat zij van ons kunnen verwachten.  
De ambitie om ons te ontwikkelen in gesprekken met ouder en kind zal centraal staan de komende vier jaar. 
 
Grensverleggend leren.  
We bereiden leerlingen op onze school voor op vaardigheden die ze nodig hebben in de 21e eeuw. We werken 
thematisch om leerlingen betekenisvolle verbanden te leren zien en te laten leggen.  De didactische strategieën 
van Marzano zijn bij de stamgroepleiders leidend bij de instructies. Ook het coöperatief leren (gestructureerde 
werkvormen om kinderen te leren samenwerken) maakt deel uit van deze ontwikkeling. 
 
Ambitieus.  
We hebben de ambitie een goede leef- en werkgemeenschap te zijn waarbij we recht doen aan ieder mens in 
de organisatie. De lat ligt hoog. Want we hebben hoge verwachtingen van elkaar en van de betrokkenheid en 
participatie van ouders. Ook hebben we veel vertrouwen in de groeikracht van leerlingen. We willen kinderen 
stimuleren in hun verantwoordelijkheid.  
 
Basiskwaliteit 
 
Het aanbod van de school  
We hebben bij de inrichting van onze cursussen, lezen, taal, spelling, rekenen en schrijven, moderne methoden 
gekozen die passen bij onze visie en bij de eisen die gesteld worden aan de te beheersen vaardigheden. 
In bijlage 1) staat een overzicht van onze methoden wanneer ze vervangen zijn en wanneer ze vervangen 
moeten worden. 
Op deze manier hebben we inzicht en overzicht op de kwalificatie van ons onderwijs. 
Om te kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen maken we gebruik van de essenties van het 
jenaplanonderwijs. (zie bijlage 2.) In gesprekken worden deze essenties met de kinderen besproken en worden 
doelen gesteld aan de persoonlijk vorming van deze essenties. In onze communicatie met kind en ouders 
worden deze besproken.  Zo komen we tegemoet aan de persoonsvorming van ons onderwijs. 
Ons onderwijs is gericht op het leren kennen van de wereld. Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. In 
bijlage 3. vindt u een overzicht van de doelen die wij stellen. In een meerjarige cyclus komen alle doelen aan 
bod inzake wereldoriëntatie. In ons thematisch onderwijs komen techniek, culturele vorming, burgerschapszin 
als van nature voor. Wij hebben in ons ritmisch weekplan dan ook wereldoriëntatie een prominente plek 
gegeven op twee middagen. Op deze manier bieden wij een compleet aanbod voor de socialisatie van het kind. 
 
Zicht op de ontwikkeling van leerlingen  
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)  is als bijlage 4 opgenomen bij dit schoolplan. 
Ieder kind is aan onze zorg toevertrouwd, dus ieder kind geven wij zorg. Dit betekent dat wij vanuit de relatie 
met het kind middels het gesprek gaan kijken naar zijn/haar ontwikkeling. Van hieruit maken wij gebruik van 
onze methode gebonden toetsen en ons LOVS volgsysteem. Aan de hand van de uitkomsten wordt het gesprek 
aangegaan om tot planmatig handelen over te gaan. Onze zorg coördinator bewaakt samen met de 
stamgroepleiders dit proces. 
Dit proces wordt beschreven in ons zorgbeleid. In dit zorgbeleid nemen wij onze lange termijndoelen op en 
onze jaarlijkse doelen. Dit zorgbeleid wordt als bijlage 5 aan dit schoolplan gehangen. 
Specifieke zorg rondom NT2 onderwijs wordt met SWV Stromenland op school ingericht ook in een goede 
overdracht vanuit de schakelklas in Velp. Het huidige gesprek vanuit onze zorg wordt ingezet om aan te sluiten 
bij de ontwikkelingsbehoefte van de NT2 leerling. Het is een van onze ambities om dit specifiek in ons 
zorgbeleid op te nemen. Ook de zorg voor het hoogbegaafde kind wordt vanuit stromenland opgepakt en in 
samenspraak vormgegeven. In onze ambities zullen we dit beschrijven. 
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Resultaten  
Wij meten onze opbrengsten in de methodegebonden toetsen en in onze methode onafhankelijke toetsen. 
In bijlage 6. zijn de eindopbrengsten van ons onderwijs opgenomen. 
Onze onafhankelijke eindtoets is de eindtoets van Cito. 
Wij leggen verantwoording af aan ons college van bestuur en aan de kinderen en hun ouders. In onze ambities 
beschrijven wij hoe we ouder/kind-gesprekken vorm gaan geven. 
Wij hebben een terugkoppeling gekregen van de uitstroom van onze leerlingen. Ook hierover een overzicht in  
bijlage 7. 
 
Sociale en maatschappelijke competenties  
Al eerder verwezen wij naar de essenties van het jenaplanonderwijs. In deze essenties wordt beschreven wat 
wij onder de aandacht van kind, ouder en stamgroepleider brengen.   
 

 

Eigen Ambities  
: 

• Taal/lezen  

• Jenaplan zichtbaarder maken 

• Ouder/kindgesprekken 

• Zorgbeleid  

• NT 2 beleid in zorgbeleid opnemen  
 

• Taal/lezen 
Bij dit ontwikkelingsgebied onderscheiden we: mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid (spellen 
en stellen), leesvaardigheid en taalbeschouwing. Taal vindt de hele dag door plaats. Het past bij onze 
visie op onderwijs dat taal een belangrijke plaats krijgt in ons handelen gedurende de dag in de 
stamgroep. Hierbij gaan we uit van het belang van een brede taalontwikkeling. Wij willen ons als team 
scholen in het beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

 

• Jenaplan zichtbaarder maken en onderhouden. 
Kwaliteit van onderwijs' omvat meer dan het effectief en efficiënt aanleren van kennis en 
vaardigheden.  Ook de 'pedagogische kwaliteit' is belangrijk: de vorming van kinderen tot zelfstandige 
en zelfverantwoordelijke personen. Beide aspecten staan niet los van elkaar maar moeten in 
samenhang vorm krijgen. Daarbij staat de pedagogische relatie voorop.  
We willen de betrokkenheid van kinderen vergroten door:  
   -eigen initiatieven van kinderen te stimuleren.  
   -hun eigen ervaringen als uitgangspunt van gesprek te nemen.  
   -te zorgen voor een 'rijke' onderwijsomgeving, die uitdaagt tot leren met hoofd, hart en handen. 

 

• Ouder/kindgesprekken: 
Vanuit het praten in de stamgroep met kinderen over essenties volgt vanzelf de stap naar het mede 
verantwoording dragen over het werken en behalen van doelen. Kinderen mogen trots zijn op wat zij 
doen in de groep, over hoe zij zich ontwikkelen. Het gaat over henzelf, dat mogen zij dan ook zelf mee 
bespreken in gesprekken met ouders over de behaalde resultaten in een bepaalde periode. 
De ontwikkeling van een portfolio is een ambitie. 
 

• Zorgbeleid verder ontwikkelen naar passend onderwijs, de samenhang in de zorg optimaliseren en 
continueren, zodanig dat het kind zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen binnen het reguliere 
jenaplanonderwijs. 
(zie zorgbeleid bijlage 5)    
 

• NT2 onderwijs opnemen in ons zorgbeleid. 
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2.3  Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de koers van Optimus 
Optimusscholen hebben aandacht voor alle aspecten die ertoe doen om leerlingen zich optimaal te laten 
ontwikkelen. Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin zij zich kunnen 
ontplooien. We willen graag dat leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces, dat zij 
onderdeel uitmaken van een groep en dat ze zelfsturing kunnen geven aan hun leven. Competentie, 
verbondenheid en autonomie zijn onderdeel van het onderwijsleerproces en basis voor een goed pedagogisch-
didactisch klimaat. 
 
Iedere school van Optimus voert een veiligheidsbeleid waarbij de veiligheid en het welbevinden van de 
leerlingen jaarlijks via het SEO-instrument wordt gemonitord. Daarnaast wordt om de twee jaar de 
tevredenheid en de veiligheid gemonitord d.m.v. de tevredenheidsvragenlijst waarin veiligheid expliciet is 
opgenomen. Iedere school heeft een aanspreekpunt in het kader van het veiligheidsbeleid (anti-
pestcoördinator) 
 

 

 

2.4  Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de visie van school 
 

De missie van de school 
Wij bieden onze kinderen een veilige inspirerende leer-werkomgeving waarin het kind wordt uitgedaagd om 
hun eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken en hun talenten te ontplooien.  
Daarvoor is een veilige omgeving in de school en in de stamgroep voorwaardelijk. 

 

De visie van de school 
Vanuit onze jenaplanvisie kunnen en willen we ons niet isoleren van de ontwikkelingen in de samenleving. 
Binnen de twintig basisprincipes staat beschreven wat wij als jenaplanscholen onderschrijven. We willen 
kinderen vooral leren leven! Middels de kernkwaliteiten kijken we of we de kwaliteit kunnen bieden die de 
NJPV van ons vraagt.  
 
De kernkwaliteiten richten zich op: 
1 De relatie van het kind met zichzelf. 
2 De relatie van het kind met de ander. 
3 De relatie van het kind met de wereld.  
 
Het kunnen samenleven is het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs. Dat betekent dat kinderen zich 
volledig en harmonisch moeten kunnen ontwikkelen, niet alleen als individu maar ook als volwaardig 
deelnemer. Deze basishouding moet vooral te herkennen zijn in ons dagelijks handelen in de groep: 
Vertrekpunt is dat kinderen leren verantwoording te dragen door verantwoordelijkheid te krijgen, te nemen en 
te geven. Verantwoordelijkheid voor regels, orde en overzichtelijkheid leren nemen en delen is het gevolg 
hiervan. 
 
Het pedagogisch didactisch klimaat van onze school is te zien in: 
 

• De stamgroep. In de stamgroep zitten kinderen met verschillende leeftijden samen. Wij gaan uit van 
drie leeftijden. Het meester gezel leren vinden wij heel belangrijk. Je bent afwisselend een keer de 
jongste een keer de middelste en een keer de oudste. Het werken in de stamgroep voldoet aan de 
basisprincipes waarin je het kind vraagt mee de stamgroep in te richten. De gesprekken die je met de 
kinderen voert zie je terug in kringen. Ook afspraken hoe je met elkaar werkt in de stamgroep, waar je 
verantwoordelijk voor bent zijn de basis voor het pedagogisch klimaat. In de stamgroep werk je met 
elkaar. Je krijgt je instructies in de kringen en je verwerkt de opdrachten in de blokperiodes. De 
instructies worden geleid door de stamgroepleider. De stamgroepleider zorgt voor een strak 
klassenmanagement waardoor het voor de leerlingen duidelijk is waar instructietijd, bloktijd is.  
Ook leidt de stamgroepleider de ruimte waarin gewerkt wordt. 
Kinderen worden in dit alles verantwoordelijk gemaakt voor de inrichting van de stamgroep en krijgen 
zo verantwoordelijkhied over de keuzes. 
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• De basisactiviteiten geven de ruimte waar gericht gewerkt wordt aan het ritmisch weekplan. 
Gesprek. We zien in onze stamgroepen de kring als middel om met het kind in gesprek te gaan. De 
kring voor de stamgroep. De instructiekringen voor de jaargroepen, de kleine kringen voor extra 
instructie. Spel wordt ingezet vanuit onze visie. We zien dit terug in het spel in onze onderbouw in 
hoeken, aula en buiten. Werk bevat de instructiemomenten. Onderliggende model zijn de negen 
didactische strategieën van Marzano. Deze strategieën worden geoefend en gebruikt bij de instructies 
in kleine kringen. Het blokuur kenmerkt zich door de tijd en ruimte om planmatig te werken aan de 
weekplanning. De weekplanning is richtinggevend voor het blokuur. Met de weekplanning in de hand 
verwerkt het kind zijn taken alleen of met een ander in de stamgroep of op het leerplein op het 
leerplein. De leerling legt hierover verantwoording af aan de stamgroepleider en aan de stamgroep. 
Vieren in de stamgroep kan op veel momenten in de dag, vieren waar je trots op bent voor en met 
elkaar. 
 

•  Wereldoriëntatie vindt plaats op twee middagen en daar waar nodig op andere tijden. Het ontdekken 
van de wereld wordt in samenhang besproken en onderzocht. Dit kan in de stamgroep of daarbuiten 
of buiten de school. Soms komt de wereld naar binnen middels een presentatie of gastdocent. Op 
andere momenten gaan we op excursie om de wereld beter te bekijken. Wij hebben de 
wereldoriëntatie verdeeld in thema’s. Techniek, kunst en cultuur komt in elk thema in de samenhang 
terug. Met behulp van de fiets van Janssen (JAS) of “vraag het de kinderen”(t Kan)  wordt een thema 
ingericht en komt het doel onder de aandacht van de kinderen. Datgene wat de kinderen verwonderd 
heeft, wat ze nooit meer zullen vergeten wordt in vieringen aan elkaar getoond en verteld. 

 

• Onderwijs met hoofd hart en handen. 
Wij willen een school zijn waar wij elkaar leren hoe je met elkaar leeft. Dit betekent dat je elkaar ook 
leert hoe je je moet gedragen. Je mag hier duidelijke verwachtingen hebben en elkaar aanspreken 
indien nodig. Volwassenen zijn hierin modelend en iedereen neemt hierin zijn/ haar 
verantwoordelijkheid. Afspraken die wij maken met de kinderen in de stamgroep en de school zijn 
hierbij ondersteunend. 

 

• Het gesprek is hierbij uitermate geschikt en zijn de essenties richting gevend. 

 
 
 
Veiligheidsbeleid. 
 
Als school brengen wij de sociale veiligheid in beeld. 
Jaarlijks wordt de beleving van veiligheid middels meetinstrumenten van WMKPO gemonitord. 
Uit de laatste vragenlijst van ouders komt als enige puntje  de inrichting voor. Ouders vinden de inrichting van 
de school onaantrekkelijk. Ouders waarderen de school met een 8.4. Ouders vinden onze school een veilige 
school. Ouders geven aan dat hun kind niet gepest te wordt en ouders vinden dat de leerkrachten goede 
instructies geven. 
Uit de vragenlijst van medewerkers komt een vraag om meer tegemoet te komen aan het hoogbegaafde kind. 
Verder ervaren de medewerkers de school als een veilige school waar oog is voor het welbevinden van mensen 
en waar een fijne sfeer hangt. De waardering 8.7 spreekt voor zich. 
Uit de vragenlijst van de kinderen komt naar voren dat er weleens gescholden wordt maar dat de leerkracht 
dan goed helpt. Ze waarderen de school met een 8.4 
Wij hebben een vertrouwenspersoon, een anti pest coördinator, bhv-ers. 
T.a.v. het gebouw en omgeving hebben we middels een ri&e een plan van aanpak laten maken  
 
 

Eigen Ambities 
 

• Herijken pestprotocol 

• Schrijven van een veiligheidsbeleid 

 



   
 

Schoolplan Jenaplanschool Wegwijzer 2019-2023  15 

3  Personeelsbeleid 
 

3.1  Personeelsbeleid vanuit de Koers Wereldonderwijs! 
Leren stimuleren 
 
Optimus stimuleert scholen om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties. In een lerende organisatie zijn 
medewerkers betrokken, energiek en kunnen kritisch reflecteren op hun eigen lespraktijk. Ze zijn in staat om 
hun lespraktijk te onderzoeken en te verbeteren. Binnen Optimus wordt het ontwikkelen van een lerende 
houding en het stimuleren van onderzoek op verschillende manieren ondersteund, zoals het leren van en met 
elkaar in netwerken, professionele leergemeenschappen (PLG’s), in onderzoek met kennisinstellingen, door 
professionaliseringsaanbod in de Optimus (E-)Academie et cetera. 
Het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren wordt verdiept door vormen als lesson study, 
beeldbegeleiding en trainingen op specifieke onderwerpen. Ook worden leeractiviteiten ingezet om het 
informeel leren te stimuleren door bijvoorbeeld intervisie en collegiale consultaties. 
Voor leerkrachten is het mogelijk om een masteropleiding te volgen.  Ook specifieke opleidingen zoals 
bijvoorbeeld een jenaplanopleiding wordt door Optimus gefaciliteerd. In 2019 is het sociaal intranet “Woow” 
gelanceerd. Een interactief leerplein voor alle medewerkers van Optimus, waarbij de doelen gericht op 
kennisontwikkeling en kennisdeling gerealiseerd kunnen worden. 
 
Van start- via basis- naar vakbekwaam 
Optimus investeert in nieuwe leerkrachten door intensieve samenwerking met de PABO in het Opleiden in de 
school (er zijn per augustus 2019 tien opleidingsscholen binnen Optimus). Daarnaast is er voor startende 
leerkrachten een eigen traject (‘Een Vliegende start’) dat zorgt voor een begeleiding op maat van start- via 
basis- naar vakbekwaam. 
 
Onderwijskundig en persoonlijk leiderschap 
Bevlogen schoolleiders maken het verschil. Uit onderzoek blijkt dat schoolleiders grote invloed hebben op de 
kwaliteit van de brede opbrengsten. Optimus investeert in het persoonlijk en onderwijskundig leiderschap van 
de schoolleiders door gerichte professionalisering in te zetten. Het professionaliseren van schoolleiders kent 
verschillende vormen: als collectief met elkaar, in kleine supervisiegroepen, in projectgroepen, PLG’s en 
individueel.  
 
Talent ontwikkelen 
Optimus bekijkt hoe de beschikbare kennis en vaardigheden van onze medewerkers beter en productiever 
ingezet kunnen worden. Als de taken aansluiten bij de sterke punten van medewerkers dan zal niet alleen het 
werkplezier en de duurzame inzetbaarheid toenemen maar ook de prestaties. Dit betekent dat Optimus meer 
inzicht krijgt in welke talenten er al zijn en welke functies en talenten voor de organisatie cruciaal zijn op de 
langere termijn. 
 
Ontwikkelgesprekken voor medewerkers van Optimus. 
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3.2 Personeelsbeleid vanuit de school 
 

Medewerkers krijgen jaarlijks een ontwikkelgesprek met hun 
leidinggevende. Het huis van werkvermogen is de vorm waarvoor 
gekozen is om de medewerker inzicht te geven in diens 
ontwikkeling en wat voor hem/haar van belang is. De ladder geeft 
het ontwikkeltraject weer waar vanuit facilitering, men uiteindelijk 
zijn gestelde doel bereikt. Voor ons komt daar nog een dialoog met 
de medewerker bij, naar aanleiding van de essenties van het 
jenaplan. Deze doorgaande lijn op school met kinderen zet zich 
voort bij de stamgroepleiders. Allerbelangrijkste doel is het wel 
bevinden van de stamgroepleider. Dit wordt met de 
leidinggevende besproken. 
 
Basisprincipe 20: In een school worden veranderingen en 
verbetering gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces 
wordt gestuurd door een consequente uitwisseling tussen doen en 
denken.  
 
Het Huis van Werkvermogen zal een belangrijk onderdeel worden 
van de nieuwe opzet. In het huis staan alle factoren die 
medebepalend zijn voor iemands werkvermogen, duurzame 

inzetbaarheid. De uitdaging ligt in het vinden van een balans tussen de persoonlijke bronnen (de onderste drie 
verdiepingen) en het werk (de bovenste verdieping).  
 
Met een goede balans is er sprake van een goed werkvermogen waar werknemer en werkgever beiden 
verantwoordelijk voor zijn. 
 
De stamgroepleider is primair verantwoordelijk voor de stamgroep en elke leerling daarin, zodat kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. De bekwaamheid van de stamgroepleider en het team bepaalt de kwaliteit van 
het onderwijs op jenaplanschool de Wegwijzer. (het gaat om competenties van stamgroepleiders en het team) 
De stamgroepleider moet in staat zijn de feedbackinformatie vanuit het leerproces met zich mee te nemen. 
Toetsen worden gebruikt in context.  
In het kader van ons zorgbeleid voert de zorg-coördinator gesprekken met de stamgroepleiders. Belangrijke 
ontwikkelpunten worden meegenomen in het ontwikkelgesprek. Zowel interne begeleider als leidinggevende 
maken video opnames die ondersteunend zijn in het gesprek. 
 
Ook observaties die voortkomen uit schoolontwikkelingen zoals de didactische strategieën leveren informatie 
op voor persoonlijke ontwikkeling. Ook deze informatie wordt meegenomen in het ontwikkelgesprek. 
 

Basiskwaliteit 
 
Wij gaan jaarlijks de jenaplanconferentie bezoeken en stamgroepleiders die geen opleiding hebben gevolgd 
wordt gevraagd een opleiding tot stamgroepleider te volgen. Verder worden op basis van het ontwikkelgesprek 
opleidingen gevolgd. 
Wij zijn altijd op zoek naar stamgroepleiders, vervangers die de visie van onze school onderschrijven. Hierdoor 
zijn wij vaak gegarandeerd van een positieve start op onze school. In overleg met ons bestuur mogen wij hier 
uitzonderlijk in zijn. 
 
Eigen ambities 

• Iedereen volgt jaarlijks een jenaplanmoment. 
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4  Kwaliteitszorgsysteem 
 
 

4.1  Kwaliteitszorg binnen Optimus  
Kwaliteit is geen toeval. Optimus hanteert een kwaliteitszorgsysteem waarin de verschillende niveaus van de 
organisatie zijn verbonden. De onderlegger wordt gevormd door de 5 kwaliteitsvragen: 

- Doen wij de goede dingen? (plan) 

- Doen wij de dingen goed? (do) 

- Hoe weten wij dat? (check) 

- Vinden anderen dat ook? (check) 

- Wat doen wij met die kennis en informatie? (act) 
 

De uitwerking vindt plaats op Optimus en schoolniveau in interactie met elkaar en met de omgeving. Het 

gesprek over kwaliteit wordt op alle niveaus gevoerd formeel en informeel. Daarbij hanteren we de taal uit 

Wereldonderwijs! En geven invulling aan de onderdelen die daarin staan genoemd, vertaald naar de situatie op 

de eigen school. 

Het kwaliteitszorgsysteem wordt uitgewerkt in verschillende kwaliteitsdocumenten die in elkaar grijpen. Er 

worden verschillende instrumenten gehanteerd, zoals data uit het leerlingvolgsysteem, schoolbezoek, audits, 

vragenlijsten et cetera. 

 

 

 
 

 
 
Ieder jaar worden de bovenschoolse speerpunten van Optimus in de jaaragenda gedeeld. De projectgroepen, 
bestaande uit directeuren, leraren en staf, verdiepen zich in de speerpunten en werken e.e.a. nader uit voor de 
organisatie. Zo ontstaan bijvoorbeeld kwaliteitskaarten en beleidsdocumenten. 
 
 
 
 



   
 

Schoolplan Jenaplanschool Wegwijzer 2019-2023  18 

Verantwoording en dialoog 

We leren van en met elkaar en monitoren systematisch de kwaliteit, door gebruik te maken van data en door 

gesprek. Jaarlijks bezoekt het CVB alle scholen waarbij de speerpunten uit de jaaragenda met directeur, IB-er 

en team worden besproken. Het CVB gaat tevens in gesprek met de leerlingenraad en met ouders. 

Ieder jaar evalueert de school haar jaarplan om op basis van de evaluatie tot een nieuw plan te komen. 

Daarnaast hanteert Optimus een systeem van externe en interne auditing. Deze audits geven belangrijke 

informatie over de ontwikkeling van de school en geven input voor het volgende jaarplan. Een keer in de vier 

jaar wordt centraal de zelfevaluatie op basiskwaliteit afgenomen.  

Optimus legt jaarlijks publiekelijk verantwoording af door het jaarverslag. Een beknopte, toegankelijke versie 

(factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld. 

 

Kwaliteitscultuur 

Er is bij Optimus een kwaliteitscultuur die zich kenmerkt door de focus op het primaire proces, de professionele 

houding van de stamgroepleiders en directeuren, het inzicht van het CvB op de kwaliteit van de scholen, de 

gerichtheid op verbetering onder andere door kennisontwikkeling en kennisverdieping. Binnen de organisatie is 

er veel aandacht voor scholing en onderzoek.  

Optimuspdca gedachte. is een organisatie die de leraar en het kind, leren en onderwijzen, centraal stelt. De 

mens creëert kwaliteit, een systeem doet dat niet. Een systeem kan wel voortdurende reflectie, 

kwaliteitsbewustzijn, feedback en ontwikkeling ondersteunen. 
 

4.2  Kwaliteitszorg vanuit de school 

Basiskwaliteit 
De kwaliteitszorg binnen onze school richt zich op ons zorgbeleid. In ons zorgbeleid worden de doelen van ons 
onderwijs beschreven. Deze doelen zijn op langere termijn geschreven en op korte termijn. Deze doelen 
worden jaarlijks geëvalueerd. Samen met de opbrengsten uit ons onderwijs gemeten in methode gebonden 
toetsen en methodeonafhankelijke toetsen worden nieuwe doelen gesteld in de pdca gedachte. 

 

Verantwoording en dialoog 
Wij leggen als school verantwoording af aan onze kinderen en onze ouders middels gesprekken. Uitkomsten 
van audits, cvb bezoeken, inspectiebezoeken worden gedeeld met MR en ouders. 
 

Kwaliteitscultuur  
Voor aanvang van het schooljaar worden de plannen, doelen duidelijk gemaakt in een inspirerende 
teambijeenkomst. Gedurende het schooljaar worden er in een gesprekkencyclus van directie en zorg-
coördinator terugkoppelingen gegeven van de persoonlijk geleverde kwaliteit en worden de doelen besproken. 
In studiedagen worden belangrijke schoolontwikkelingen uitgevoerd en bewaakt.  
Via oudertevredenheidsonderzoeken ( 1x per twee jaar) wordt een beeld gekregen wat ouders van ons 
onderwijs vinden. Deze gegevens worden meegenomen in onze schoolontwikkeling 
 
In de jenaplanvereniging is afgesproken dat in de kleine regio de scholen elkaar collegiaal consulteren. Wij 
zitten in deze regio met jenaplanschool de Peppels/Canadas Boxmeer, de Keg Venray, Elckerlyc Gennep, en 
Metameer school voor voortgezet onderwijs in Boxmeer. In de nieuwe plancyclus bezoeken we elkaar weer in 
onze scholen. Als instrument gebruiken wij de indicatoren van de kernkwaliteiten. Deze kijkwijzer is ontwikkeld 
door het Jas ( jenaplanondersteuningsbureau ). 
Wij streven ernaar om jaarlijks middels de jenaplanconferentie ons concept op te frissen. Nieuwe 
stamgroepleiders gaan starten met de opleiding tot stamgroepleider. 
 

Ambitie: 

• We stellen jaarlijks onze jenaplanontwikkeling centraal. 
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5  Algemene informatie 
 

Omgaan met sponsorgelden 
Optimus volgt het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring” dat in 2019 is 
verlengd tot eind 2019. Na evaluatie zal dit convenant waarschijnlijk in 2020 vernieuwd worden. 
In dit landelijk convenant hebben 11 partijen, waaronder de Nederlandse staat, de besturenorganisaties po en 
vo en de werknemer- en werkgeversorganisaties vastgelegd binnen welke kaders sponsoring van scholen kan 
plaatsvinden. 
De meeste belangrijke punten uit het convenant betreffen: 
- Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke of lichamelijke gesteldheid 
en ontwikkeling van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 
De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.  
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van 
het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
-  Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 
door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen.  
- De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment sponsormiddelen 
wegvallen. 
 
De (gehele) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht wanneer de school een sponsorovereenkomst wil 
aangaan.  
 
 
Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
Per 1 januari 2017 was de verhouding man/vrouw bij directeuren 40% man en 60% vrouw. Optimus kent per 1 
januari 2019 een verdeling van 25% man en 75% vrouw. 
 

 

AVG   
De AVG is op Optimusniveau opgepakt door de privacy-taskforce. Namens zeven schoolbesturen zorgen zij voor 
nodige informatie en afspraken die de besturen in de eigen organisatie verder implementeren en borgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Schoolplan Jenaplanschool Wegwijzer 2019-2023  20 

6  De ambities op een rij  
 

Jenaplanontwikkeling. 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Vieringen 
afstemmen 

x    

Gesprek /Kringen x x   

Het werk/Het 
blokuur 

x x 
 

x x 

Spel  x   

Professionalisering  x x x x 

     

 

Onderwijsinhoudelijk 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Taal 
 

x x x x 

lezen x x x x 

Jenaplan zichtbaar 
maken 

x x x x 

Ouder- kind 
gesprekken 

x    

Zorgbeleid x x x x 

Portfolio x x   

Herijken 
pestprotocol 

x    

Pedagogisch 
klimaat 

x    

Professionalisering x    

Hoogbeaafdheid x    

     

 

Personeelsbeleid 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Ontwikkelgesprekken 
In relatie tot de 
esenties 

x x x x 

Professionalisering 

- Ict 

- di 

x x x  

Duurzame 
inzetbaarheid 

x x   

Van startbekwaam 
via basisbekwaam 
naar vakbekwaam. 

x x x x 
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Gebouwelijk 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Zandbakken x    

Inrichting 
stamgroepen  

x x   

Leerplein x    

Poetsen x  x  

Fietsenstalling x x   

     

 

Kwaliteit en verantwoording 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Implementatie 
Social schools 

x    

Sharepoint x    

Woow x    

Website  x    

WMKPO x    

     

 
  



Bijlage: Instemming schoolplan 2019-2023 
 
 
Namens de MR van Jenaplanschool de Wegwijzer. 
 
Plaats: Grave      Datum:  
 
 
 
 
 
 
 
Erik Jansen 
Voorzitter MR Jenaplanschool Wegwijzer Grave. 
 
 
 
 

Vaststelling schoolplan 2019-2023 
 
Schoolbestuur Optimus 
 
Plaats: Grave      Datum: 29 oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. H.J.Th. van de Ven 
Voorzitter CvB Optimus 
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Bijlagen: 
 

Methodes 
 

Taal Staal 2028 

Lezen Veilig Leren Lezen 2020 

Voortgezet 
technisch Lezen 

Estafette 2023 

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip XL  

Spelling Staal 2028 

Schrijven Pennenstreken 2023 

Rekenen Wereld in Getallen 2027 

Engels Take it easy 2020 

Wereldoriëntatie De grote reis.  

Studievaardigheden Blits 2025 
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Essenties 
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Essenties jenaplan Wegwijzer/Lindekring 
Plannen                                                                                       Impulsbeheersing 

Vertellen wat er van je verwacht wordt  Even de tijd nemen voor je reageert  

Inschatten hoeveel tijd het kost  Gevolgen kunnen inschatten  

Dingen in de handige volgorde doen  Weloverwogen je reactie kiezen  

Eigen leerdoelen bepalen    

Plannen hoe de dag verloopt    

Een weekplan maken    

    

    

 
Creëren                                                                                         Samenwerken  

Alternatieve mogelijkheden zoeken, 
andere oplossingen bedenken 

 Verplaatsen in een ander  

Grenzen verleggen  Aanwijzingen geven en volgen  

Nieuwe ideeën bedenken en deze 
uitwerken en analyseren 

 Anderen helpen  

Makkelijk overschakelen naar ander 
gezichtspunt 

 Houden aan afspraken  

Onderzoeken, dingen uit elkaar halen   Hulp ontvangen  

Doorzetten en volhouden  Anderen denktijd geven  

Het beste uit je zelf halen  Delen  

Snel originele ideeën hebben    

 
Reflecteren                                                                               Presenteren 

Vertellen wat er is gebeurd  Voor een groep staan  

Vertellen wat je hebt geleerd  Contact maken met toehoorders  

Je werk nakijken en beoordelen  Je natuurlijk authentiek gedragen  

Feedback ontvangen  Je gedachten goed verwoorden  

Feedback geven  Je optreden goed verzorgen  

Je ontwikkeling presenteren  Articuleren en gebaren  

Je gedrag evalueren    

    

 
Verantwoorden                                                                        Ondernemen                         

Uitleggen waarom je wat doet  Initiatief nemen  

Voor jezelf en de groep zorgen  Nieuwe dingen en oplossingen 
bedenken 

 

Zelf om uitleg vragen  netwerken  

Uitleggen waarom je iets niet gedaan 
hebt 

 Ambitie tonen er in geloven en 
doorzetten 

 

Weloverwogen keuzes maken  Informatiebronnen gebruiken  

Willen meepraten en beslissen  Doelgericht/ bewust handelen  

Consequenties overzien en handelen    

Empathisch handelen  Vorm volgt functie/verwonderen  
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Wereldoriëntatie 
 
Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Wij willen middels deze bijlage waarin we een thema als 
voorbeeld aangeven hoe wij dit in de praktijk uitvoeren. 
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Sop. 
 
 
Schoolondersteuningsprofiel Wegwijzer 
Naam van de school: P.C. basisschool de Wegwijzer 
Adres Burg. Ficqlaan 4 
Telefoon: 0486 - 729001 
Mailadres: dir.wegwijzer@optimusonderwijs.nl 
Website: www.wegwijzergrave..nl 
Brinnummer :03GL 
Schoolbestuur: Optimus Primair Onderwijs 
Looptijd: augustus 2018 t/m juli 2022 
1. Inleiding 
In het wettelijke kader Passend Onderwijs wordt het schoolondersteuningsprofiel 
omschreven als “een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de 
ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven”. 
Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door de school, onder verantwoordelijkheid van 
de directeur. Dit schoolondersteuningsprofiel is ter advies voorgelegd aan de MR van de 
school. Het ondersteuningsprofiel is vastgesteld door het bestuur van de school. Tenminste 
eens per vier jaar wordt het schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. De eerste periode van 
het schoolondersteuningsprofiel van onze school had betrekking op de periode augustus 
2014 t/m juli 2018. Dit nieuwe schoolondersteuningsprofiel heeft een looptijd van augustus 
2018 t/m uiterlijk juli 2022. Als er op grond van ontwikkelingen de noodzaak bestaat om een 
ander schoolondersteuningsprofiel op te stellen, dan kan dat ook binnen deze lopende 
periode plaatsvinden. 
Het schoolondersteuningsprofiel heeft een aantal functies: 
· Op de eerste plaats is het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel een 
goede aanleiding voor de school om stil te staan bij de vraag: voor welke leerlingen 
kunnen wij en willen wij school zijn? Deze vraag wordt vooral beantwoord in termen 
van: voor welke leerlingen met welke meer specifieke ondersteuningsbehoeften 
kunnen we adequaat onderwijs en begeleiding bieden binnen de context van onze 
school? 
· Op de tweede plaats is het voor ouders die een school zoeken voor hun kind een 
bron van eerste informatie om te onderzoeken of onze school een adequaat 
antwoord kan geven op de ondersteuningsbehoeften van hun kind. 
· Op de derde plaats geeft het andere scholen, de besturen en het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs, maar ook andere professionals 
betrokken bij de ontwikkeling van kinderen, inzicht in welke ondersteuning wij 
kunnen bieden. Dat maakt onderlinge afstemming en samenwerking binnen de 
bredere context van de buurt, wijk, plaats en regio beter mogelijk. 
Het schoolondersteuningsprofiel van onze school is geënt op het door de bestuurder van 
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Stromenland 2507 
vastgestelde beleidsnota “Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland”. 
In ons ondersteuningsprofiel geven wij aan welke voorzieningen we hebben getroffen voor 
de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Dat geeft m.n. ouders 
inzicht in wat er van onze school verwacht mag worden, gedurende de gehele basis 
schoolloopbaan van hun kind. De beschrijvingen hebben een algemeen karakter. Dat is 
onvermijdelijk. Dat betekent dat we het zeer wenselijk vinden en altijd bereid zijn om in 
goede samenspraak met ouders te onderzoeken of onze school aan de specifieke 
ondersteuningsbehoefte van hun kind kan voldoen . Daarbij willen we denken in 
mogelijkheden, maar realiseren we ons ook dat we onze begrenzingen moeten kennen en 
ook daar naar moeten handelen. Daarbij tekenen we aan dat wij er niet alleen voor staan als 
het gaat om de ondersteuning van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Binnen 
het bestuur en binnen onze regio werken we samen met tal van professionals, vanuit het 
onderwijs, maar ook vanuit belendende terreinen als voorschoolse voorzieningen en allerlei 
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vormen van welzijn en hulpverlening. Bovendien heeft het samenwerkingsverband passend 
onderwijs, en in onze regio wat meer specifiek het ondersteuningsplatform Land van Cuijk, 
daarbij ook een belangrijke ondersteunende rol. Daarbij zien we onze school dus niet als 
een “op zichzelf staand eiland”, maar als onderdeel van een samenwerkend netwerk 
van voorzieningen, er allemaal op gericht om de ontwikkeling van het kind maximaal 
te ondersteunen. 
In dit schoolondersteuningsprofiel wordt in hoofdstuk twee onze school kort getypeerd. We 
noemen het ook wel de houtskoolschets van onze school. Dat geeft een eerste en algemeen 
beeld van onze school. In hoofdstuk drie gaan we nader in op de basisondersteuning die we 
als school bieden. 
Uiteraard biedt dit schoolondersteuningsprofiel geen alomvattend beeld van onze school, 
waar we nu staan en waar we naartoe willen en hoe we een aantal zaken praktisch hebben 
geregeld. Daarvoor verwijzen we naar andere documenten, zoals het vierjarige schoolplan, 
onze jaarlijkse schoolgids en ons school ontwikkelplan. In dat laatste document geven we 
aan op welke terreinen we ons verder willen ontwikkelen, wanneer dat gepland staat en hoe 
we daar aan willen werken. Ook in het kader van passend onderwijs, dus met het oog op de 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, willen we ons verder ontwikkelen en ons als 
team verder professionaliseren. Dat doen we niet alleen autonoom, maar deels ook binnen 
de kaders van passend onderwijs, zoals concreet is terug te vinden in het jaarlijks 
opgestelde plan van het platform, de zogenoemde ondersteuningsagenda van het platform 
Land van Cuijk. 
2. Houtskoolschets van onze school 
Onze jenaplanschool i.o.wordt bezocht door ongeveer 55 kinderen. Deze zijn verdeeld over 
3 stamgroepen. 
Op onze school groeit het leerlingenaantal licht. Onze kinderen komen uit Grave. 
Ouders kiezen voor onze school vanwege onze nieuwe jenaplanvisie en onze 
kleinschaligheid. 
Wij zijn een protestants christelijke school. Ons schoolbestuur is Optimus. 
Schoolconcept/Centrale waarden/Cruciale 
uitgangspunten van ons onderwijs 
Onze school is een Jenaplanschool in wording. De kinderen worden verdeeld in 
stamgroepen, 
groep 1, 2 en 3 in de onderbouwgroep, groep 4 en 5 in de middenbouwgroep en tenslotte de 
kinderen van groep 6, 7 en 8 in de bovenbouwgroep. 
Kinderen leren op een natuurlijke manier dat er verschillen zijn tussen kinderen en hoe zij 
van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. 
We zijn een kleine school waar ieder kind gezien wordt, niet alleen door de eigen 
stamgroepleider (juf) maar door het hele team, samen dragen wij zorg voor de kinderen. 
Wij bieden de kinderen een veilige inspirerende leeromgeving, waarin kinderen zich 
harmonisch kunnen ontwikkelen. 
Kinderen krijgen instructies van de stamgroepleider in de eigen groep met kinderen uit de 
jaargroep, tijdens de instructie wordt duidelijk waar de onderwijsbehoeftes van de kinderen 
liggen, afhankelijk daarvan worden de vervolgopdrachten gegeven. 
Kinderen werken vanaf groep 3 met weektaken. 
Kinderen die, na een instructie, extra aandacht nodig hebben, krijgen dat van de eigen 
stamgroepleider aangeboden en worden zonodig tijdens het verwerken begeleid door een 
onderwijsassistente. 
Kinderen werken aan hun opdrachten in tafelgroepen waarin kinderen van verschillende 
leeftijden bij elkaar zitten. 
De ontwikkelingen van kinderen worden in beeld gebracht en met kinderen besproken. 
Kinderen inzicht geven in hun ontwikkeling is een voorwaarde om tot kennis van eigen 
vaardigheden te komen en om doelen te stellen. 
Kinderen maken methodegebonden toetsen en de toetsen volgens het toetsprotocol van 
Optimus. 
Met ouders worden de vorderingen 3x per jaar besproken. 
We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk bij die gesprekken te betrekken. 
De essenties van het jenaplanonderwijs worden in deze planperiode bestudeerd en 
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geïmplementeerd in het handelen van de stamgroepleiders. 
De onderdelen ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en 
verantwoorden, brengen de vaardigheden en de ontwikkeling van het kind in beeld. 
Op schoolniveau worden de resultaten van alle toetsen in kaart gebracht door de ib-er, 
geanalyseerd en in het team besproken. Interventies worden ingezet in de groepen of voor 
individuele kinderen. 
Wereldorientatie neemt een belangrijk plaats in binnen ons onderwijs. Alle vaardigheden die 
kinderen zich eigen maken bij het reken- en taalonderwijs in alle aspecten geeft hen de 
mogelijkheden om op zoek te gaan naar kennis van de wereld dichtbij en verder weg tot en 
met het heelal. 
Alle onderdelen komen cyclisch en betekenisvol aan bod: mens en samenleving, techniek, 
tijd en ruimte. 
Culturele vorming, creatieve vorming en bewegingsonderwijs maken deel uit van het 
weekritme. 
Het kunnen samenleven is het uiteindelijke doel van opvoeding en onderwijs. Dat betekent 
dat kinderen zich volledig en harmonisch moeten kunnen ontwikkelen, niet alleen als 
individu maar ook als volwaardig deelnemer. Dat vraagt van de stamgroepleiders een 
basishouding die te herkennen is in het dagelijks handelen in de groep, een goede relatie 
met de kinderen is voorwaardelijk. 
Vertrekpunt is dat kinderen leren verantwoording te dragen door verantwoordelijkheid te 
krijgen en te nemen. 
Aan het eind van de basisschoolperiode ondersteunen we alle kinderen samen met hun 
ouders bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
3. Basisondersteuning nader 
ingevuld 
Inleiding 
Binnen het samenwerkingsverband Stromenland zijn bestuurlijke afspraken gemaakt 
rondom basisondersteuning. Aan deze basisafspraken conformeren alle schoolbesturen 
zich. 
Deze basisafspraken zijn: 
· Alle scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de basiskwaliteit van 
de inspectie. 
· Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de realisering van het niveau van 
basisondersteuning op hun scholen en leggen hierover verantwoording af aan het 
samenwerkingsverband. 
· Handelingsgericht werken vormt het uitgangspunt van de basisondersteuning. Alle 
schoolbesturen in de organisatie van SWV Stromenland passen deze toe. 
· Scholen/schoolbesturen ontvangen gelden en faciliteiten ter realisatie van de 
ambities van passend onderwijs. Deze zijn voor het realiseren van de 
basisondersteuning en, als deze gerealiseerd is, voor verbreding/verdieping ervan. 
Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV Stromenland 
hanteren we onderstaand kader, bestaande uit een viertal invalshoeken en een tiental 
uitgangspunten. 
Zie onderstaand schema. 
Invalshoek Uitgangspunten 
I Een stevige basis in de school 1. We voeren helder beleid op het gebied 
van ondersteuning. 
2. We realiseren een veilig pedagogisch 
klimaat. 
3. We werken handelingsgericht en 
opbrengstgericht. 
4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 
II Een preventieve aanpak in de 
groep 
5. We monitoren de ontwikkeling van 
leerlingen continu. 
6. We stemmen het onderwijs af op 
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verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen. 
7. We werken constructief samen met 
ouders en leerlingen. 
III Lichte ondersteuning in de groep 8. We signaleren vroegtijdig extra 
behoeften op het gebied van onderwijs, 
opvoeden en opgroeien. 
9. We beschikken over een aanbod voor 
lichte interventies. 
IV Consultatieve ondersteuning en 
samenwerking 
10. We werken samen met ketenpartners 
vanuit eigen verantwoordelijkheid. 
Op basis van deze vier invalshoeken en tien uitgangspunten beschrijven we in het vervolg 
van dit hoofdstuk de concrete invulling van basisondersteuning voor onze school. 
I Een stevige basis in de school 
1. We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning. 
· Als school kennen en hanteren we de ondersteuningsroute van het 
samenwerkingsverband en in het bijzonder van het platform Land van Cuijk. In dat 
kader wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid vanuit het platform om preventieve 
zorg in de vorm van consultatie in te roepen. Daarvoor wordt expliciete toestemming 
van de ouders/verzorgers gevraagd. Ook andere vormen van ondersteuning worden 
vanuit passend onderwijs, samenwerkingsverband en platform, geleverd, maar deze 
overstijgen het niveau van basisondersteuning en worden dan ook niet in dit 
document beschreven. 
· Als we als school ondersteund willen worden door het platform, leggen we in eerste 
instantie contact met onze netwerkondersteuner. Deze is vanuit ons als school ons 
eerste aanspreekpunt binnen het platform. 
· Binnen ons bestuur bestaat de mogelijkheid om algemene en specifieke consultatie 
aan te vragen rondom leerlingen. 
· Als school hanteren we een interne ondersteuningsstructuur, met duidelijk belegde 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
We hebben een IB’er op school. Zij stelt voor iedere groep de zorgcapaciteit op in het 
begin van het schooljaar. Zij stelt ook een gesprekkencyclus op waarin de planning 
staat van observaties in de stamgroepen, groepsgesprekken, gesprekken met de 
directeur en leerlingbesprekingen gedurende het schooljaar. 
Tijdens de groepsgesprekken wordt met de IB’er en stamgroepsleiders de 
ontwikkeling in de stamgroep besproken, met als vertrekpunt de sociaal-emotionele 
ontwikkeling in de groep. 
Vervolgens wordt de ontwikkeling van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en 
technisch lezen besproken en vooral welke interventies er uitgevoerd worden op 
groeps- of individueel niveau. 
De doelen worden in beeld gebracht en ook wanneer alles geëvalueerd wordt. 
Dit wordt halfjaarlijks herhaald. 
Daarnaast worden periodiek, afhankelijk van de noodzaak, gesprekken gevoerd 
tussen IB’er en stamgroepleider over kinderen afzonderlijk. 
· Binnen onze school zijn de IB’er en stamgroepleider het aanspreekpunt als het gaat 
om vraagstukken rondom ondersteuning van leerlingen. 
· Als school beschikken we over beleidsstukken op de onderstaande gebieden en 
onze medewerkers passen deze ook toe: 
o Protocol voor medische handelingen 
o Meldcode 
o Veiligheidsplan 
o dyslexieprotocol 
o pestprotocol 
o zorgbeleid 
2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. 
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· Als team werken we volgens een pedagogische aanpak om goed gedrag te 
bevorderen. 
De visie op mens en samenleving vanuit de jenaplanvisie geven de kernkwaliteiten 
ons richting. (Zie website Wegwijzer/Jenaplan) 
De kernkwaliteiten richten zich op de relatie van het kind met zichzelf, de relatie van 
het kind met de ander en de relatie van het kind met de wereld. 
· We hanteren als school een leerlingvolgsysteem waarmee de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd. Wij gebruiken hiervoor Zien. 
De ontwikkeling van de kinderen worden in deze planperiode door middel van ded 
nog te ontwikkelen essenties duidelijk in beeld gebracht. 
· Als school beschikken we over een pestprotocol. Daarmee geven we vorm aan de 
wettelijke verplichting om beleid te voeren gericht op het aanpakken en tegengaan 
van pesten (Wet veiligheid op school). Al onze medewerkers passen dit toe. Voor 
informatie verwijs ik u naar de website van de Wegwijzer. 
Veiligheid is een prioriteit bij ons op school. In ons dagelijks handelen besteden we 
op een natuurlijke manier aandacht aan het omgaan met elkaar, in gesprekken in de 
groep en in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en vooral het bespreken van 
wat de kinderen kunnen doen om problemen op te lossen.De methode Trefwoord 
geeft ons elke week een thema waarin we liederen teksten verhalen vinden om uit te 
nodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Ook in wereldoriënterende thema’s 
komen de thema’s terug. 
3. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht. 
· 
Als school onderschrijven we de zeven uitgangspunten van handelingsgericht 
werken en passen deze toe, te weten: 
o Onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind staan centraal. 
o Het gaat om de wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en 
opvoeding, zoals geënt op het systeemdenken. Ouders school en kind 
vormen een driehoek, voor een goede ontwikkeling is die samenhang een 
belangrijke voorwaarde. 
De stamgroeleider doet er toe: relatie. 
o Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang. 
o Constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. 
o Het handelen is doelgericht. 
o De werkwijze is systematisch en transparant. 
· Als teamleden hebben we een positieve grondhouding om leerlingen met extra 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften te begeleiden. We doen dat samen. 
· Als teamleden staan we open voor feedback, we reflecteren op onze eigen rol en 
trekken daaruit conclusies voor ons individuele en gezamenlijke handelen. 
· We zijn daadkrachtig. 
· Als teamleden helpen we elkaar om handelingsgerichte en opbrengstgerichte 
vaardigheden door te ontwikkelen, door diverse vormen van professionalisering, 
maar vooral ook in en om onze eigen werkvloer. 
· We evalueren als team jaarlijks de inzet en opbrengsten van de (extra) 
ondersteuning aan kinderen en leggen dit ook vast. Dat geldt ook voor de extra 
middelen en faciliteiten die we vanuit het platform hebben ontvangen, in de vorm van 
preventieve zorg (is basisondersteuning) en/of in de vorm van arrangementen (is 
extra ondersteuning). 
· 
4. We dragen leerlingen zorgvuldig over. 
· Bij een (tussentijdse) aanmelding wordt een gesprek gevoerd tussen school en 
ouders, en waar mogelijk gelet op de leeftijd ook met het kind zelf. Indien van 
toepassing, met name bij tussentijdse aanmelding, wordt na toestemming van de 
ouders informatie opgevraagd bij de vorige school. 
· Voor alle kinderen vindt een (informatie) overdracht plaats. Dat geldt voor de 
overgang vanuit de voorschoolse voorziening en bij de overgang naar een andere 
school. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd c.q. hierover benaderd om 
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toestemming te verlenen. Bij tussentijdse overgang naar een andere school zijn we 
als school verplicht om een onderwijskundig rapport op te stellen, juist ook met het 
oog op een zo goed mogelijke overgang. 
· Kinderen met (veronderstelde) extra onderwijsbehoeften worden middels een 
gesprek overgedragen. Dit geldt zowel voor de overdracht vanuit voorschoolse 
voorzieningen als bij de overgang naar een andere school. In bepaalde gevallen kan 
ook het platform passend onderwijs daar een rol bij spelen, ook in en na overleg met 
de ouders. 
II Een preventieve aanpak in de groep 
5. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. 
· Onze leerkrachten benoemen in hun plannen de doelen voor de lange termijn (einde 
schooljaar, in de bovenbouw waar relevant ook einde basisschoolperiode) en voor de 
korte termijn, de zogenoemde tussendoelen. Deze doelen worden gecommuniceerd 
en geëvalueerd met kinderen, leerlingen, ouders en collega’s. 
· Onze stamgroepleiders bespreken cyclisch en planmatig hun vragen betreffende het 
opstellen, uitvoeren en realiseren van plannen met een ter zake deskundige binnen 
de school. 
Dit gebeurt in een teamvergadering of studiedag. De deskundigheid die teamleden 
vergaard hebben middels studie wordt gedeeld in het team. 
We hebben binnen ons team een taalcoördinator, de stamgroepleiders volgen 
momenteel de opleiding voor stamgroepleider. 
Halfjaarlijks bespreken we de resultaten op de Cito LOVS toetsen. 
De IB-er maakt een analyse en bekijkt samen met het team de resultaten en trekken 
hun conclusies richting aanpak van de gehele groep en bepaalde individuele 
leerlingen. De opbrengst van deze analyse wordt ook besproken met de IB’er tijdens 
de halfjaarlijkse groepsbesprekingen. 
· We monitoren de ontwikkeling van onze leerlingen op de onderdelen technisch en 
begrijpend lezen, spelling, rekenen. Dit doen we vooral met behulp van de methode 
onafhankelijke toetsen van het Cito LOVS. Daarnaast volgen we de sociaal 
emotionele ontwikkeling van leerlingen met Viseon. 
· Met onze kinderen gaan wij gesprekken voeren over de ontwikkeling in de essenties. 
Kinderen laten dan hun ontwikkeling zien op basis van de in deze vaardigheden. 
Deze bespreking vormt mede de input voor het gesprek dat met de ouders gevoerd 
wordt over de ontwikkeling van hun kind. 
· De eigen stamgroepleider heeft dagelijks omgang met de kinderen van haar eigen 
groep. Wij kijken breed naar de ontwikkeling van een kind. Dat betekent dat we de 
resultaten volgen, maar vooral ook het proces volgen hoe het kind werkt 
(taakwerkhouding, concentratie, motivatie), alleen en met anderen, en hoe het zich 
gedraagt in de groep, tijdens de leervakken, maar ook bij meer vrijere momenten als 
gym, handvaardigheid, buitenspelen. Opvallende zaken worden bij wijze van logboek 
opgetekend door de stamgroepleider. Als een bepaald patroon zich voordoet is dat 
reden om dit te bespreken met het kind zelf en/of met de ouders. 
6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling 
tussen leerlingen. 
· Onze stamgroepleiders stemmen het onderwijs (wat betreft aangeboden 
leerinhouden, inhoud en lengte van de instructie, aard en omvang van de 
verwerkingsopdrachten, de onderwijstijd) af op de verschillen in ontwikkeling tussen 
kinderen. 
wij geven instructies in kleine groepjes, deze momenten zijn interactief en geven een 
duidelijk beeld van hoe kinderen denken en tot oplossingen komen. Ook wordt snel 
duidelijk of kinderen meer of juist minder uitleg nodig hebben. 
Kinderen werken met een weektaak, kiezen zelf een plek om te werken en leren stap 
voor stap verantwoording nemen in het maken van de juiste keuzes en in het stellen 
van doelen. 
De stamgroepleider is hierbij een belangrijke begeleider in het geven van feedback. 
In alle groepen en binnen de hele school realiseren we een voorspelbare en 
overzichtelijke leeromgeving. 
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De materialen zijn ondergebracht in open kasten. Kinderen weten wanneer ze in 
welke kasten spullen mogen pakken. We hanteren regels voor het lopen door de 
klas, het toiletbezoek, het keuzewerk, het zelfstandig werken, het werken aan de 
weektaak, het computergebruik, het werken op het leerplein etc. 
Er zijn duidelijke regels en afspraken voor de groep en de school, die we elk 
schooljaar aan het begin terughalen en waar nodig meerdere keren per schooljaar. 
· We werken met een doelgericht groepsplan, voor de vakken rekenen, lezen en 
spelling, sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarin worden de doelen en de aanpak op 
hoofdlijnen beschreven voor de gehele groep, en waar aan de orde voor subgroepen 
en individuele leerlingen. 
· Als school hebben we de bereidheid en de attitude om kinderen met extra 
ondersteuningsbehoeften op te vangen. 
Dat geldt voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bij het leren lezen en 
rekenen, waaronder leerlingen met dyslexie.. 
Voor meer – en hoogbegaafde leerlingen hebben we binnen de school de 
mogelijkheid om te compacten en te verrijken. De daarvoor benodigde materialen zijn 
beschikbaar. Voor de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen bestaat de 
mogelijkheid om gedurende een dagdeel per week de Plusklas te bezoeken. Deze 
Plusklas is verbonden aan een andere basisschool in onze regio. 
Onze school heeft ervaring en deskundigheid in de omgang met kinderen met lichte 
extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van motoriek (schrijven en 
bewegingsonderwijs), op het terrein van taakwerkhouding, concentratie, 
(ADD/ADHD), gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling 
In overleg met ouders en eventueel betrokken professionals van buiten de school 
maken we de afweging of wij als school voldoende toegerust zijn om in de huidige 
ondersteuningsbehoeften te voorzien. Daarbij laten we meewegen of we dat ook 
kunnen op wat langere termijn, op grond van de op dat moment in te schatten 
ontwikkeling c.q. toekomstige ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. 
Met daarbij de expliciete afspraak dat we in goed overleg de ontwikkeling blijven 
volgen, op school en thuis, en dat we periodiek met elkaar het gesprek aan gaan met 
als vraagstelling of onze school nog steeds op een voldoende c.q. acceptabele wijze 
de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. 
· 
7. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. 
· Wij betrekken als school de ouders (als partners, ervaringsdeskundigen en eerst 
verantwoordelijken voor de ontwikkeling van hun kind), bij de ontwikkeling van de 
kinderen. Daarvoor werken we met rapporten, twee keer per jaar en daaraan 
gekoppelde oudergesprekken, in november praten wij met ouders over de 
ontwikkeling in sociaal emotionele ontwikkeling. 
· We vragen ouders om ons als school te informeren over alle relevante zaken 
betreffende de ontwikkeling van hun kind. Zeker als er sprake is van extra zorg en 
extra ondersteuning. We maken daarover afspraken met ouders over hoe we dat 
doen. In bepaalde situaties. 
· Wij betrekken de ouders vroegtijdig als extra ondersteuning nodig is. Dat geldt ook al 
als er nog sprake is van een lichte vorm van ondersteuning. We informeren ouders 
over onze kijk en voornemens en vragen ouders om hun perspectief, om tot een 
gezamenlijk gedragen analyse en aanpak te komen. 
· We beslissen niet autonoom als school, maar doen dat samen met ouders, elk vanuit 
eigen betrokkenheid, verantwoordelijkheid en deskundigheid. 
· Wij houden ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en vragen hen 
ook ons te informeren. Dat geldt voor alle kinderen. Voor kinderen met specifiekere 
ondersteuningsbehoeften zijn onze contacten frequenter. 
III Lichte ondersteuning in de groep 
8. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van 
onderwijs, opvoeden en opgroeien. 
· De ondersteuningsbehoeften van het kind en de mogelijkheden van het kind, de 
groep, de stamgroepleider, de school en het gezin staan centraal in elke casus. Dat 
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betekent voor ons concreet dat we niet zozeer werken met vaststaande standaarden, 
maar dat we goed kijken naar wat het kind nodig heeft en in welke context van 
school en gezin het kind functioneert. Maatwerk is dan ook ons uitgangspunt. Daarbij 
gaan we niet uit van wat er allemaal niet kan, maar proberen we te zoeken wat er 
binnen onze gezamenlijke mogelijkheden van school, ouders en eventueel andere 
betrokkenen wél mogelijk is. We gaan daarbij wel uit van reële verwachtingspatronen 
over en weer. We realiseren ons dat we als school, ondanks inzet en 
professionaliteit, ook tegen grenzen aan kunnen lopen. We willen graag school zijn 
voor zoveel mogelijk kinderen, maar realiseren ons ook dat er grenzen zijn aan ons 
vermogen om dat te realiseren. 
· Onze stamgroepleiders, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals 
van binnen of buiten de school, observeren de wisselwerking tussen kind, 
stamgroepleider, de groep, de leerstof en mogelijk de situatie thuis. Daarmee willen 
we aangeven dat we zeker niet alleen kijken naar het kind, maar zijn functioneren 
plaatsen in de brede context. Want ook daar kunnen oorzaken liggen die (deels) het 
functioneren van het kind beïnvloeden of bepalen. Maar nog belangrijker wellicht is 
dat daar ook vaak de mogelijkheden liggen om het kind beter te laten functioneren. 
· Onze stamgroepleiders, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals 
van binnen of buiten de school, signaleren op basis van observaties en andere 
manieren om informatie te verzamelen, vroegtijdig extra onderwijsbehoeften bij 
leerlingen met: 
o Ondersteuningsvragen op het terrein van taal/lezen en rekenen. 
o Ondersteuningsvragen van leerlingen met een meer of minder dan 
gemiddelde intelligentie. 
o Ondersteuningsvragen op sociaal emotioneel gebied en 
gedragsondersteuning. 
o Ondersteuningsvragen op (senso-) motorisch en logopedisch gebied. 
Daarbij is ons leerlingvolgsysteem een belangrijk instrument. Daarnaast hanteren 
we ook het protocol dyslexie om vroegtijdig leesproblemen op het spoor te komen. 
· Onze stamgroepleiders, daarbij waar nodig ondersteund door andere professionals 
van binnen of buiten de school, stellen op basis van een handelingsgerichte analyse 
van de verzamelde gegevens (observaties, gesprekken, toetsanalyses) vast wat de 
specifieke ondersteuningsbehoeften van het kind zijn en hoe daar aan kan worden 
tegemoet gekomen, op basis van de stimulerende en belemmerende factoren en de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling en de bredere context waarin 
deze functioneert. Op basis van deze handelingsgerichte analyse wordt in overleg 
met alle betrokkenen de ontwikkelambitie geformuleerd. In de loop van de tijd, op 
basis van zich voordoende ontwikkelingen, wordt bekeken of de geformuleerde 
ambitie nog kloppend is en waar nodig wordt deze bijgesteld. 
· Lichte ondersteuning in de groep kan na kortere of langere tijd blijken onvoldoende 
bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerling. Dan wordt tijdig opgeschaald naar 
intensievere vormen van ondersteuning van het kind. Dat gaat het niveau van de 
basisondersteuning te boven, maar is daar wel altijd op gebaseerd. In overleg met 
ouders en eventueel andere betrokkenen, waaronder medewerkers van het platform 
passend onderwijs Land van Cuijk, wordt bepaald wat vervolgstappen zijn. 
9. We beschikken over een aanbod voor lichte interventies. 
· Al onze stamgroepleiders beschikken over basiskennis op het terrein van lezen, 
spelling, taal en rekenen. 
· Al onze stamgroepsleiders beschikken over basiskennis op het terrein van sociaal 
emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning. 
· Binnen het team is er uitgebreidere, aanvullend op bovenstaande, kennis 
aanwezig op het terrein van: 
o Lezen 
o Spelling 
o Dyslexie, 
o Rekenen 
o Grote en kleine motoriek 
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o Taak- werkhouding 
o Motivatie 
o Sociaal emotionele ontwikkeling 
o Gedrag en gedragsondersteuning 
o Groepsprocessen en groepsdynamica 
· Mede op basis van deze kennis zijn wij als school in staat op een adequate wijze 
kinderen te ondersteunen bij onderstaande ondersteuningsbehoeften, voor zover het 
lichte ondersteuning betreft. Bij ondersteuningsbehoeften die het niveau van licht 
overstijgen zijn we als school niet per definitie in staat om die intensievere 
ondersteuning te bieden en zoeken we samen met alle betrokkenen naar andere 
mogelijkheden om de leerling in zijn ontwikkeling te ondersteunen. 
De gebieden waarop wij lichte ondersteuning kunnen bieden zijn: 
o Technisch lezen 
o Spelling 
o Begrijpend lezen 
o Rekenen 
o Mondelinge taalontwikkeling 
o Schriftelijke taalontwikkeling 
o Grote motoriek 
o Kleine motoriek 
o Taak-werkhouding 
o Motivatie 
o Gedrag 
o Groepsprocessen, groepsdynamica 
o Meer begaafdheid, binnen de school 
o Minder begaafdheid (ZML, syndroom van Down) 
IV We werken samen met ketenpartners vanuit eigen 
verantwoordelijkheid. 
· De onderwijsondersteuner(s) vanuit het samenwerkingsverband en platform zijn 
voor ons als school een belangrijke partner voor advies en samenwerking bij extra 
ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs. Een speciale rol is daarbij 
weggelegd voor de netwerkondersteuner die als contactpersoon fungeert voor ons 
als school met het samenwerkingsverband, maar met name met het platform Land 
van Cuijk. 
· Waar aan de orde kunnen we binnen ons bestuur of bovenbestuurlijk binnen onze 
regio gebruik maken van expertise van andere scholen. Via de IB netwerken maar 
ook via het overleg van schooldirecteuren hebben we daar redelijk zicht op. 
· Wij werken als school samen met ketenpartners en bieden met deze ketenpartners 
soms extra ondersteuning bij ondersteuningsvragen op het gebied van opvoeden, 
opgroeien en leren. 
We werken samen met Spring, GGD/schoolarts verpleegkundigen, CB, GGZ, 
Kentalis. 
Op het terrein van jeugdhulpverlening, waaronder opvoedondersteuning voor ouders, 
werken we samen met CJG. Vanuit CJG is er een contactpersoon voor onze school, 
op basis waarvan we laagdrempelig contact kunnen leggen met deze organisatie. 
Het CJG heeft een brede expertise op het terrein van sociaal en sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen, beschikt over in dat kader adequate interventie 
mogelijkheden, en heeft ook de kennis en vaardigheden in huis om ouders in de 
gezinssituatie te ondersteunen bij hun vormgeving van de opvoeding van hun kind. 
· Als school zijn wij verplicht om verzuim van kinderen te melden bij de 
leerplichtambtenaar, zeker als er sprake is van wellicht ongeoorloofd verzuim. 
Daarover zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt waar wij ons als school en 
bestuur aan houden. Ongeoorloofd langdurig schoolverzuim wordt tevens gemeld bij 
het platform. In overleg, en in afstemming met de leerplichtambtenaar, bekijken we 
als school en platform welke stappen we kunnen ondernemen om het schoolverzuim 
te beëindigen en waar mogelijk in de toekomst te voorkomen 
 



   
 

Schoolplan Jenaplanschool Wegwijzer 2019-2023  39 

 
 

Zorgbeleid 
 

 
 

 
 

 



   
 

Schoolplan Jenaplanschool Wegwijzer 2019-2023  40 

 

 
 

 
 

 
 



   
 

Schoolplan Jenaplanschool Wegwijzer 2019-2023  41 

 
 

 
 

 
 



   
 

Schoolplan Jenaplanschool Wegwijzer 2019-2023  42 

 
 

 
 
 

 
 



   
 

Schoolplan Jenaplanschool Wegwijzer 2019-2023  43 

 
 

 
 
 
 

Eindopbrengsten  
 
 
 
 
Cito eindtoets. 
 

Schooljaar Scholengroep Onder- en bovengrens Ruwe score 

2018-2019  533,1 - 537,1 537.7 

2017-2018 14 533,1 – 537,1 533,3  

2016-2017 14 533,1 – 537,1 543,4 

2015-2016 10 533,1 – 537,1 534,0 

2014-2015 10 533,7– 537,7 535,5 

2013-2014 10 533,7 – 537,7 530,9 

2012-2013 11 533,5 – 537,5 522,3 

2011-2012 9 533,9 – 537,9 532,7 

2010-2011  533,8 – 536,6 534,4 
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Basisprincipes. 
 
BASISPRINCIPES JENAPLAN  
 
De mens. 
01. Elk mens is uniek; zo is er maar 1. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. 
02. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: 
zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, 
nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil 
uitmaken.  
03. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere 
mensen; met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur; met de niet zintuigelijk 
waarneembare werkelijkheid.  
04. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken  
05. Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken. 
 
De maatschappij. 
06. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert.  
07. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 
identiteitsontwikkeling.  
08. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met 
verschillen en veranderingen wordt omgegaan.  
09. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert. 
10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in 
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.  
 
De school. 
11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de 
maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op.  
12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot 
(ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.  
13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef-en belevingswereld van de kinderen als aan de 
cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste 
ontwikkeling van persoon en samenleving.  
14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.  
15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten 
gesprek, spel, werk en viering.  
16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en 
ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.  
17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. 
Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een 
belangrijke rol.  
18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en 
onderzoeken.  
19. In de school vinden gedrags-en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen 
ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak met hem.  
20. In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt 
gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. 
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De jenaplankernkwaliteiten. 
 
 
Het jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan:  
1. De relatie van het kind met zichzelf  
2. De relatie van het kind met de ander en het andere  
3. De relatie van het kind met de wereld  
 
Om het belang van deze relaties in het jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. 
Een jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden.  
 
1. Relatie van het kind met zichzelf  
 
Jenaplankernkwaliteiten 
1.1 Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen. 
1.2 Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg 
nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.  
1.3 Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.  
1.4 Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan. 
jenaplankernkwaliteiten,  
 
Sleutelwoorden/zinnen  
Dialoog van het kind met zichzelf  
Uitgaan van verschillen  
Uitgaan van de kracht en kwaliteit van elk kind  
Recht om zich competent te voelen. Recht op succeservaringen  
Werken met de zone van naastbije ontwikkeling  
Betekenisvol onderwijs l Plezier in leren  
Werken met onderzoeksvaardigheden op basis van eigen vragen  
Autonomie  
Morele ontwikkeling  
 
2. Relatie van het kind met de ander en het andere  
 
Jenaplankernkwaliteiten 
 
2.1 Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.  
2.2 Kinderen leren samen te werken met andere kinderen, hulp te geven en te ontvangen en daarover te 
reflecteren.  
2.3 Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de 
stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.  
 
Sleutelwoorden/zinnen 
Leven/werken in een stamgroep en school.  
Jezelf leren kennen in relatie met anderen.  
Aandacht voor de (niet-) zintuigelijk waarneembare werkelijkheid.  
Meerwaarde van samen ontdekken.  
Verschillen bij andere kinderen herkennen en respecteren. 
 
3. Relatie van het kind met de wereld  
 
Jenaplankernkwaliteiten  
3.1 Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.  
3.2 Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.  
3.3 Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren 
kennen.  
3.4 Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.  
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3.5 Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.  
 
Sleutelwoorden/zinnen 
Onderwijs in samenhang in betekenisvolle, levensechte contexten.  
Relatie cursus en WO. 
Toegepast leren.  
Werken met primaire bronnen.  
Betekenisvol onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


