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Inleiding 
 

Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofie opgezet in mei 2017, van de Jenapleinschool In Zwolle. In 
het kader van passend onderwijs voor alle kinderen is dit profiel opgesteld om inzichtelijk te maken 
waar de mogelijkheden en de grenzen van de zorg binnen onze school liggen. Het doel is om er voor 
te zorgen dat er geen enkel kind meer tussen wal en het schip kan vallen.  
 
Dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning 
onze school  de (zorg)leerlingen kan bieden, waar we grenzen ervaren en met welke externe zorg 
onze  school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de Jenapleinschool onderscheidt tussen basiszorg 
en aanvullende preventieve en curatieve ondersteuning.  
 

Visie 
 

Wij willen een inspirerende school zijn voor kinderen, medewerkers en ouders en onze omgeving. Dat 
geeft energie en betrokkenheid en het houdt ons nieuwsgierig en in beweging. Dit is vooral zichtbaar 
in vieringen en tijdens gesprekken. Wij maken gebruik van kwaliteiten van kinderen, van ouders, van 
medewerkers en deskundigen. Zo geven wij meer inhoud en betekenis aan het onderwijs en maken 
wij van elke dag een geïnspireerde dag.  
 
Onze school is een jenaplanschool. Wij spreken, spelen, werken en vieren vanuit het concept 
Jenaplanonderwijs dat is ontwikkeld door Peter Petersen in de periode 1920-1950. Het 
jenaplanconcept is een concept waarin relaties centraal staan: de relatie van het kind met zichzelf, de 
relatie van het kind met de ander en het andere, de relatie van het kind met de wereld. Dat houdt in 
dat naast de cognitieve (kennis verwervende) ontwikkeling van het kind de sociaal-emotionele 
ontwikkeling centraal staat. Het Jenaplanconcept is een sociaal pedagogische en didactisch concept 
waarbij het welzijn van het kind centraal staat. Dit als voorwaarde om zo optimaal mogelijk te 
kunnen leren. Hierbij gaat het om participatie van kinderen en ouders (als volwaardige partners) in 
de vormgeving van schoolleven en onderwijs, om het leren van en met elkaar (coöperatief leren) en 
het zorgen voor elkaar (helpen), samen spreken, -spelen, -beslissen, -vieren, het delen van vreugde 
en verdriet, democratisch (sociocratisch) leren handelen en denken.  
De Jenapleinschool is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging. Bovenstaande missie 
willen we realiseren door ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht te werken vanuit de twintig 
basisprincipes en de kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs .  (Zie bijlage )  
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Algemene gegevens 
 

Adresgegevens 
Jenapleinchool Zwolle 
Enkstraat 69 
8012 VA Zwolle 
038-4228240 
jenaplein@jenaplein.nl 
Brin: 15XK 
 
Opgesteld namens directie en team: 20-04-2017 
Datum:  
Directeur: 
 
Opgesteld met Advies MR:  
Datum:  
Voorzitter MR 
 
Vastgesteld door bestuur: 
Datum 
Voorzitter bestuur 
 
 

Onderwijskundig concept van de school 
 

Doelen en uitgangspunten van het onderwijs  
Onze onderwijskundige doelen komen overeen met de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de 
Wet op het Basisonderwijs zijn omschreven:  
1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.  

2. Het onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen 
van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden.  

3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving.  

4. Ten aanzien van kinderen die extra zorg nodig hebben, is het onderwijs gericht op individuele 
begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de kind binnen de mogelijkheden van school.  
 
De Jenapleinschool werkt als jenaplanschool vanuit de vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en 
viering. Wij zorgen ervoor dat er een evenwichtige verdeling is van deze basisactiviteiten en dat er 
een ritme is van inspanning en ontspanning. Door een bewuste indeling van tijd ontstaat er een 
ritmisch weekplan waarin kinderen zich thuis voelen en waar een regelmaat en een structuur in te 
ontdekken is. Vanuit dit ritmisch plan wordt gewerkt aan de leerstof overstijgende kerndoelen:  
1. Bevorderen van een actieve werkhouding;  

2. Bevorderen van werken volgens plan;  

3. Bevorderen van gebruik van uiteenlopende leerstrategieën;  

4. Bevorderen van een positief zelfbeeld;  

5. Bevorderen van sociaal gedrag;  

6. Bevorderen van gebruik van nieuwe media.  
 
Visie en afspraken:  
Ons onderwijs heeft de volgende kenmerken. We streven ernaar om het onderwijs zo effectief 
mogelijk te laten verlopen. Kernpunten zijn:  

 De Jenapleinschool streeft naar hoge onderwijskwaliteit vanuit de jenaplangedachte.  

mailto:jenaplein@jenaplein.nl
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 De stamgroepleiders hebben hoge verwachtingen van de kinderen en laten dat merken.  

 De leertijd wordt zo effectief mogelijk besteed.  

 Het kind staat voorop, het totale welbevinden van de kinderen staat centraal.  

 Leren en de leerstof is belangrijk.  

 Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht.  

 Stamgroepleiders zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor 
leren en onderwijzen binnen de stamgroep.  

 De didactische vooruitgang van de kinderen wordt systematisch geëvalueerd (CITO-LVS).  

 De communicatie tussen de stamgroepleider en de kinderen en de kinderen onderling 
verloopt geordend.  

 Het belang van de begeleidende, leidende en sturende rol van de stamgroepleider wordt 
onderkend  

 

1. Bevorderen van een actieve werkhouding  
Ieder kind is belangrijk in zijn eigen proces en groepsproces. In ons onderwijs houden wij rekening 
met en sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. Wij gaan ervan uit dat 
kinderen een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan het onderwijsproces. Kinderen 
verwachten iets van school, willen zelf meedoen en meepraten. Als uitgangspunt willen we kinderen 
mondig en kritisch maken ten opzichte van zichzelf en hun omgeving. Dialogisch onderwijs door 
kinderen laten meedenken en meedoen (interactie). Er wordt ook bewust gekeken of kinderen 
betrokken zijn bij het onderwijsproces. Binnen alle basisactiviteiten moet er een actieve 
werkhouding zijn. We motiveren kinderen en dagen uit hen uit, zodat betrokkenheid ontstaat voor 
de leertaak. In het kindvolgsysteem van groepsbesprekingen is het onderdeel betrokkenheid een 
belangrijk evaluatiegegeven.  
 
2. Bevorderen van werken volgens plan  
Wij werken als school eraan om kinderen zelfstandig te maken, in activiteiten en in keuzes. Kinderen 
leren hun werk te plannen aan de hand van een planbord of dag- en weektaken. Deze taken worden 
ook besproken en geëvalueerd. Op deze wijze bevorderen wij het plannen van het eigen leerproces 
en ontwikkelen kinderen zelf verantwoordelijkheid om hun taken af te krijgen. Wij begeleiden de 
kinderen in hun zelfstandigheid en motivatie door hen zelf te laten kiezen en hen te sturen 
gekoppeld aan taakbewustheid (kinderen laten werken naar vermogen).  
 
3. Bevorderen van het gebruik van uiteenlopende leerstrategieën  
Kinderen leren op verschillende manieren en kunnen heel divers informatie tot zich nemen. Ieder 
kind leert op een bepaalde manier. Wij bieden uiteenlopende leerstrategieën aan om ervoor te 
zorgen ieder kind de mogelijkheid heeft om zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. We zorgen voor 
afwisselende werkvormen (variatie). Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs en leren in 
context staat daarom centraal. Door kinderen zelf op zoek te laten gaan naar informatie en hen te 
leren deze te verzamelen en verwerken, worden kennis en vaardigheden vergroot. We stimuleren 
het eigen initiatief en creativiteit: kinderen (geleid) zelf zaken laten ontdekken  

 
4. Bevorderen van een positief zelfbeeld  
Een goed pedagogisch klimaat op school is een vereiste. Er is op onze school een positieve en een 
harmonische sfeer. Wij stralen een hoog verwachtingspatroon naar de kinderen uit. 
Succeservaringen voor kinderen spelen daarbij een grote rol. Benadrukken van de positieve dingen 
van kinderen is daarbij een belangrijk gegeven. Ons doel is een zodanig positief stimulerend plezierig 
pedagogisch klimaat te scheppen dat het kinderen motiveert tot leren en hen een positief zelfbeeld 
geeft. Door vanuit de verschillende basisactiviteiten te werken kunnen kinderen op verschillende 
momenten hun sterke kanten presenteren. Woorden als acceptatie, respect, stimuleren, uitdagen, 
maar ook regels en zelfdiscipline zijn hierbij van belang zijn.  
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5. Bevorderen van sociaal gedrag  
Naast ontwikkelingen op leerniveau en zelfstandigheid verwachten wij dat kinderen goed met elkaar 
kunnen omgaan en leren samen te werken. In de basisactiviteiten worden individuele opdrachten 
afgewisseld met groepsopdrachten. Ons onderwijsconcept en manier van groeperen bevorderen het 
sociaal gedrag en de samenwerking. Kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende aanleg, 
belangstelling en vorderingen werken met elkaar samen. Binnen de stamgroep is een 
vanzelfsprekend verschil in ontwikkeling waardoor kinderen verschillen niet zien als vreemd of 
anders maar als een vanzelfsprekend verschijnsel. Hierdoor ontstaat respect en vertrouwen. Respect 
voor jezelf maar ook voor anderen. Binnen alle basisactiviteiten komt dit terug. Daarnaast wordt er 
in een aantal projecten bewust aandacht aan besteed. Vanaf januari 2012 hanteert de school een 
volgsysteem (SCOL) voor de sociaal emotionele ontwikkeling.  

 
6. Bevorderen van het gebruik van nieuwe media en ICT  
Belangrijkste media voor scholen is de computer en daarmee samenhangend internet, kennisnet en 
communicatie. Op de school is een netwerk aangelegd waarin ongeveer 60 werkstations staan, 9 
digitale schoolborden en enkele Ipads die kunnen worden aangesloten op een tv-scherm. Ook is er 
een draadloos netwerk tot onze beschikking.  
In iedere stamgroep zijn 2, 3 of 4 computers om mee te werken. Kinderen leren om met deze media 
te werken en de school geeft hiervoor de mogelijkheden. Een groot aantal van deze werkstations zijn 
aan vervanging toe. Momenteel wordt onderzocht wat passende mogelijkheden zijn voor deze 
investering. Er zijn steeds meer programma's die kinderen kunnen gebruiken voor het 
onderwijsleerproces binnen school. Daarnaast wordt veel goede software ter ondersteuning van de 
lessen ingezet, wel en niet behorende bij aanwezige methoden. De medewerkers hebben nog te 
weinig scholing op ICT gebied, ter verbetering van eigen vaardigheden of ter verdieping van te 
hanteerbare programma’s. Er wordt gewerkt met het kind-administratie programma ParnasSys. 
Momenteel is er 1 medewerker die de opleiding tot Digi-coach afgerond heeft. Ze zal een visie op het 
ICT onderwijs formuleren die aansluit op onze school.  
 

Kengetallen:  
 
Leerlingaantal 
Teldatum: 10- 2017: 312 
Leerlingen met gewicht 0,3: 1 
Leerlingen met gewicht 1,2: nvt 
 
Uitstroom VO 
 

Schooltype 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gem. 
LWOO VMBO 
/overig 

   2 5 0 3 3 2  

VMBO BB of /KB 6 6 3 3 2 0 4 1 2  
VMBO dakpan 
KB/TL 

3 2 3 3 6 2 0 1 4  

TL (sinds 2014) nvt nvt nvt nvt nvt 6 8 2 3  
VMBO TL/ 
HAVO 

6 10 7 1 8 9 8 9 11  

Havo (sinds 
2015 apart 
benoemd) 

      3 3 1  

HAVO of VWO 
(dakpan sinds 
2015) 

9 13 11 17 17 19 7 9 11  
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VWO (sinds 
2015) 

      8 3 3  

Totaal: 24 31 24 26 38 36 41 31 37  
 

 
 
 
 
Verwijzing naar SO: 
 
 
2015-2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Aantal kinderen met OOP 
 
 onderbouw Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Aantal knn 
met OPP 

nvt nvt nvt nvt 2 nvt 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Basisondersteuning 
 

Oordeel inspectie: Rapport volgt in schooljaar 2016-2017 

 
 

Extra ondersteuning: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
 
Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van de kinderen met extra 
onderwijsbehoeften. 
 
 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

Gebouw  Licht, open gebouw. 

 Er is een lift aanwezig 

 Invalidetoilet aanwezig 

 Aanwezigheid van een ruime 
vieringzaal 

 Grote, lichte hallen (tussenruimtes).  

 De school bestaat uit 3 
verdiepingen 

 Beperkte ruimte buiten 
de groep voor de 
kinderen 
 

Aandacht en tijd  Continu rooster 

 Afwisseling inspanning- ontspanning 

 Ritmisch weekplan 

 Heterogene groepen  
 

 Nauwelijks methodes 
waardoor de werkdruk 
voor de leerkracht nog 
hoger is. 

 Op dit moment vinden er 
ook instructies plaats 
buiten de stamgroep.  

 Ons onderwijs is redelijk 
verbaal ingericht.  
 

Schoolomgeving  Gymlokaal onderbouw in het 
gebouw, gymlokaal boven en 
middenbouw in naastgelegen 
wijkcentrum.  

 Plannen voor realiseren groen 
schoolplein 

 Ons schoolplein staat midden in de 
maatschappij.  

 Plein voor midden en 
bovenbouw is openbaar 

 Weinig parkeer 
gelegenheid 
 

Leerling en populatie  Geen leerlingen met leerlinggewicht. 

 de verhouding jongens meisjes is 
nagenoeg gelijk 

 Jaarlijkse gelijke instroom van 41 
kinderen.  

 

Teamfactoren  Balans ervaren/ onervaren 
leerkrachten 

 Leerkrachten werken in maatjes 

 Enthousiast team 
 

 Verbeteren op gebied 
van didactisch handelen 

 Onze school is een 1 
pitter, waardoor er meer 
werkdruk voor 
teamleden.  

Samenwerking met 
partners 

 Samenwerkingsverband 2305 

 Dienstencentrum de Stroming 

 Samenwerking Connect logopedie 

 Zie verder sociale kaart 
Jenapleinschool.  
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Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 
 

Soort 
ondersteuningsbehoefte 

Toelichting 

Spraak- taalproblemen Specifieke kennis voor begeleiding is redelijk. Mede door de samenwerking met 
Kentalis. Ouders worden door onze leerkrachten doorverwezen naar externe 
begeleiding, zoals logopedie. Vanaf 1 mei 2017 is er een intensieve samenwerking 
met Connect logopedie in de school. Op deze wijze wordt er hulp binnen de school 
gerealiseerd.  

Nederlands als 2
de

 taal 
onderwijs 

Op de Jenapleinschool zijn er weinig kinderen met NT2 problematiek. Een beperkt 
aantal kinderen wordt engelstalig opgevoed. Ons NT2 aanbod is niet specialistisch 
De kinderen krijgen extra ondersteuning in kleine kringen of extra 
instructiegroepen. Ook worden zij verwezen naar een gespecialiseerde logopedist. 

Dyslexie De school hanteert en goed werkend dyslexie protocol. Er is een taalspecialist in de 
school. De school biedt ondersteuning voor dyslecten,  middels, Connect en Ralfi 
lezen. 3 Keer per week 20 minuten. Kinderen met dyslexie of een achterstand op 
lezen of spelling krijgen en verlengde instructie, extra leertijd, en vergrote teksten. 
Kinderen met dyslexie kunnen Yoleo lezen. Zij hebben een abonnement via school 
op deze meeleesboeken.  
Sinds mei 2017 is er een samenwerking met Connect logopedie binnen de school. 
Zij begeleiden en behandelen kinderen met lees/ spellingsproblemen.  

Dyscalculie Op dit moment is er onvoldoende ervaring met deze problematiek. Er is een 
rekenspecialist in de school. Deze specialist heeft de leerkrachten geschoold in het 
diagnosticeren van rekenproblemen door middel van het drieslagmodel en 
handelingsmodel.  

Motorische beperkingen Kinderen worden gestimuleerd onderlinge samenwerking aan te gaan met elkaar 
door middel van ons maatjessysteem. Kinderen zijn gewend hulp te vragen en hulp 
te geven. Er is een lift in de school. Er is geen kinderfysiotherapeut binnen de 
school. Wel is er nauwe samenwerking met verschillende fysiopraktijken in Zwolle. 

Langdurig zieke kinderen Geen specifieke ervaring mee. Indien nodig is er intensief contact met ouders en 
een ziekenhuisschool mogelijk.  

Suikerziekte Er is op dit moment geen kennis in huis hierover. Ouders of externen zullen zelf 
moeten komen voor het toedienen van insuline.  

Auditieve beperkingen  Er is op dit moment geen expertise op dit gebied. Er heerst een sterk talig 
onderwijsaanbod wat een belemmering zal zijn voor deze kinderen. Indien nodig 
zal er samenwerking gezocht worden met Pento audiologisch centrum.  

Visuele beperking Er is op dit moment geen expertise op dit gebied. Mochten er aanpassingen nodig 
zijn dan realiseren we deze aanpassingen in de groepssituatie in overleg met 
externe specialisten op dit gebied.  

Gedragsproblemen Er zijn duidelijk schoolregels opgesteld. (Zie veiligheidsprotocol) Er heerst een 
prettig pedagogisch klimaat, waar er ruimte is voor de individuele behoeften van 
een kind. Een kind zit 3 jaar bij dezelfde medewerker in de groep waardoor er een 
goede relatie wordt opgebouwd. Externaliserende problematiek vinden wij lastiger 
te kaderen. Ouders worden nauw betrokken. Kinderen worden breed 
aangesproken op hun ontwikkeling door de afwisseling in het ritmisch weekplan. 
(inspanning en ontspanning)  

ADHD Het pedagogisch klimaat is prettig in de school. De kinderen leren vanuit 
gemeenschapszin rekening te houden met elkaar, waardoor er respect naar elkaar 
wordt gecreëerd. Zo gauw de kinderen ouder worden en in de bovenbouw komen 
kan het soms lastiger worden aan te blijven sluiten bij de rest van de groep. De 
kinderen zitten in principe 3 jaar bij dezelfde leerkracht, waardoor er een goede 
relatie ontstaat. Er is kennis en expertise in huis, alhoewel deze aanwezig is bij de 
wat oudere en ervaren teamleden. Scholing hierin wordt weer gewenst. 
Belemmerend werken de vele prikkels in de grote open ruimtes. Er zijn veel vrije 
situaties waarin er samenwerking, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid 
wordt gevraagd van de kinderen.  

Autisme Het pedagogisch klimaat is prettig in de school. De kinderen leren vanuit 
gemeenschapszin rekening te houden met elkaar, waardoor er respect naar elkaar 
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wordt gecreëerd. Zo gauw de kinderen ouder worden en in de bovenbouw komen 
kan het soms lastiger worden aan te blijven sluiten bij de rest van de groep. Dit 
komt mede door de prikkelrijke groepen en de grote mate van sociale processen 
die in de groepen plaats vinden. De kinderen zitten in principe 3 jaar bij dezelfde 
leerkracht, waardoor er een goede relatie ontstaat. Er is kennis en expertise in huis, 
alhoewel deze aanwezig is bij de wat oudere en ervaren teamleden. Scholing hierin 
wordt weer gewenst. 
Belemmerend werken de vele prikkels in de grote open ruimtes. Er zijn veel vrije 
situaties waarin er samenwerking, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid 
wordt gevraagd van de kinderen. 

Jonge risico kind Er wordt gewerkt met de overdrachtsformulieren VVE in Zwolle. In de onderbouw 
is er relatief veel tijd en aandacht voor deze kinderen.  

Hechtingsproblematiek Er is weinig tot geen expertise met deze redelijk zware problematiek. Bevorderend 
werkt het dat de leerkracht deze kinderen 3 jaar zelf in de groep houdt. Mocht er 
een kind zijn met deze problematiek dan zal samen met de intern begeleider en de 
orthopedagoog van de Stroming en ouders en leerkracht, bekeken worden naar de 
kansen en belemmeringen op onze school. Dit zal half jaarlijks geëvalueerd 
worden.  

Laag IQ Voor deze kinderen wordt een OOP opgesteld vanaf groep 6. In de onderbouw en 
middenbouw kunnen deze kinderen goed begeleid worden, mede door de 
heterogene groepen en het fijne pedagogische klimaat. Deze kinderen zullen in 
overleg in aanmerking komen voor extra instructies middels de kleine kring en 
instructietafel. Dit gebeurt binnen de groepssituatie. Naarmate deze kinderen 
ouder worden, wordt het lastiger goede begeleiding te kunnen bieden aan deze 
kinderen, in verband met het abstracter worden van het onderwijs en het bewuster 
worden van hun eigen beperkingen in vergelijk met andere kinderen in de groep.  

Syndroom van down Voor deze kinderen wordt een OOP opgesteld. In de onderbouw en middenbouw  
kunnen deze kinderen goed begeleid worden, mede door de heterogene groepen 
en het fijne pedagogische klimaat. Naarmate deze kinderen ouder worden, wordt 
het lastiger goede begeleiding te kunnen bieden aan deze kinderen, in verband met 
het abstracter worden van het onderwijs en het bewuster worden van hun eigen 
beperkingen in vergelijk met andere kinderen in de groep. 

Hoogbegaafdheid Wij werken met de SIDI vragenlijst opgesteld door het samenwerkingsverband 
Stroming. (Hoog) begaafde kinderen worden op deze wijze gesignaleerd en 
gediagnostiseerd in onze school. Wij kiezen voor compacten en verrijken van de 
lesstof, (rekentijgers, acadin en ander Hb- materiaal) daarnaast proberen wij deze 
kinderen ook te ontwikkeling in hun sociale vaardigheden zoals hulp kunnen bieden 
aan anderen en samenwerken. Er is voldoende ervaring op dit gebied. Er wordt 
samengewerkt met het kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Eventueel kunnen 
kinderen deelnemen aan de Cnopiusklassen of Kangoeroe groepen.  

Anders  

 

 
 

Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met extra onderwijsbehoeften.  
 

 De vakleerkracht gymnastiek is tevens motorisch remedial teacher. Alle groepen krijgen een 
keer per week een door hem verzorgde gymles. De vakleerkracht en motorisch remedial 
teacher kijkt mee met onze medewerkers, adviseert de leerkrachten of ouders op motorisch 
gebied. 

 Op de Jenapleinschool werken wij met heterogene groepen. We maken gebruik van de 
kracht van de stamgroep. Oudere kinderen leren jongere kinderen en hulpbehoevende 
kinderen te helpen, en andersom leren jonge kinderen en kinderen die hulp nodig hebben 
hulp te vragen. De kinderen leren van en met elkaar.  

 Er is een lift in de school voor kinderen met een fysieke handicap. 

 Onze medewerkers zij divers geschoold: er zijn leerkrachten met een master- sen, een 
master pedagogiek, een en reken en taal specialist. 
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 De Jenapleinschool is een leefwerkgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Er is 
een grote mate van ouderparticipatie. Ouders komen ‘s ochtends helpen met lezen en 
rekenactiviteiten. Hierbij gaat het niet om didactisch aanbod, maar om het herhaald lezen en 
automatiseringsoefeningen bij het rekenen.  

 Er is een leerkracht voor twee ochtenden in dienst die passend onderwijs kan geven aan 
kinderen met speciale onderwijsbehoeften.  

 Mocht de Jenapleinschool zelf niet de gepaste begeleiding voor het kind kunnen bieden dan 
wordt in overleg met de orthopedagoog besloten tijdelijk een preventief ambulant 
begeleider in te zetten.  

 Meer begaafde kinderen die snel klaar zijn met hun weektaak kunnen in aanmerking 
komen voor wekelijkse pluslessen Spaans.  
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Grenzen aan de zorgondersteuning 
 

Waar liggen de grenzen in ons onderwijs? 

 

De Jenapleinschool is een school midden in de wijk Assendorp. We staan midden in de maatschappij 
en willen ook graag een afspiegeling zijn van de maatschappij.  
Ervaring vanuit het verleden geven aan dat we daardoor kinderen met speciale onderwijsbehoeften 
de beste kansen kunnen geven. Te veel kinderen met een zelfde problematiek kunnen uiteindelijk 
belemmerend werken in ons onderwijsproces. In alle gevallen moeten we specifiek de 
mogelijkheden bekijken binnen de Jenapleinschool  om deze kinderen te kunnen begeleiden in hun 
specifieke onderwijsbehoefte,  

 
Het functioneren van de groep als geheel, de veiligheid en de ontwikkelingen/welbevinden van de 
leerlingen/leerkracht zijn leidend. De grens aan de ondersteunende mogelijkheden van ons 
onderwijs zijn bereikt als: 
* Een kind ernstige gedragsproblemen heeft, die leiden tot een voortdurende verstoring van de rust 
en de  
veiligheid in de groep en/of de school. 
* Een kind niet in staat is om ons leerstofaanbod te verwerken, uitgaande van de minimale 
beheersing van  
de leerstof eind groep 6. 
* Een kind geen vorderingen meer maakt in de leerstof. 
* Een kind zich niet competent meer voelt in zijn welbevinden, doordat het niet meer kan aansluiten 
bij leeftijdsgenootjes op sociaal emotioneel gebied.  
* Een kind niet of nauwelijks in staat is voldoende zelfstandig te functioneren; het onderwijs aan de 
kinderen 
zodanig beslag legt op de tijd en aandacht van de leerkracht dat het leerproces van de andere 
kinderen  
n de ig  e n  oed wordt. 
* De zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt dusdanig belastend 
wordt  
voor de leerkracht dat de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd kan worden.  
* De school ondanks alle aangetoonde inspanningen handelingsverlegen blijkt. 
* Het kind niet op zijn plaats blijkt te zijn en het geen recht gedaan wordt door het onderwijsaanbod 
dat de  
school biedt.  
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Ambities en verbeterpunten 
 
Ambitie van de Jenapleinschool is om de medewerkers te  scholen in het werken binnen de gesloten 
stamgroep, waardoor er meer zicht op de kinderen ontstaat. We willen meer toe naar 
gepersonaliseerd onderwijs. Kinderen kunnen zich daardoor meer op eigen niveau ontwikkelen naast 
de doelen die op dat moment in de stamgroep gesteld worden.  
Tevens worden de leerkrachten geschoold op hun didactisch handelen. Er wordt ingezet op 
specifieke begeleiding en coaching van leerkrachten door de intern begeleider. De intern begeleider 
is voornemens een cursus didactisch coach te volgen.  
 
Het hele team gaat schooljaar 2017-2018 de bijscholing KIVA volgen, in het kader van het sociale 
veiligheidsbeleid school.  
 
De school heeft ambities in het ontwikkelen van ondersteuning op taalgebied. Er wordt sinds 2017 
een samenwerking aangegaan met Connect Logopedie. Zij kunnen kinderen extra ondersteunen bij 
taal/ spraak problemen. Tevens kunnen zij de leerkrachten ondersteunen in de juiste begeleiding van 
het kind. Connect logopdie heeft sinds mei 2017 een ruimte binnen de school. 
 
Schooljaar 2017- 2018 begeleidt een professionele externe intern begeleider de school op het gebied 
van kwaliteitszorg. 
Tevens begeleidt zij de leerkrachten en intern begeleider op het analyseren van de 
onderwijsbehoeften van kinderen en de verantwoording van de keuzes die hieruit voort vloeien.  
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Conclusies 
 

De Jenapleinschool is een school midden in de wijk assendorp en wil graag een afspiegeling zijn van 
de maatschappij, of beter gezegd een afspiegeling van de wijk Assendorp.  Dat betekent een 
verscheidenheid aan kinderen met hun eigen onderwijsbehoeften en uniciteit. Dat betekent ook dat 
er niet teveel kinderen met eenzelfde problematiek in een zelfde groep of in de school begeleiding 
moeten krijgen. In alle gevallen blijven wij kijken naar de haalbaarheid en mogelijkheid voor 
ondersteuning van het kind met zijn specifieke onderwijsbehoeften.  
 
Het sterke pedagogische klimaat, en de heterogene groepen helpen de kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften. Kinderen leren elkaar te helpen en hulp te ontvangen.  
Daarnaast wordt er in ons onderwijssysteem dagelijks beroep gedaan op 
samenwerkingsvaardigheden en zelfstandigheid. Kinderen worden gevolgd in deze processen.  
 
Om nog beter toe te werken naar een veilige school gaat het gehele team een KIVA- scholing volgen. 
Het team zal zich nog verder professionaliseren in het didactisch handelen door middel van coaching 
en begeleiding van een geschoolde intern begeleider.  
 
Vanaf schooljaar 2017- 2018 zal er volledig binnen de stamgroep gewerkt worden, wat het zicht en 
de begeleiding op de kinderen zal versterken. De kinderen kunnen zich daardoor meer op eigen 
niveau ontwikkelen naast de doelen die op dat moment in de stamgroep gesteld worden.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


