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Inleiding 

 
De totstandkoming van dit schoolplan  
 
Bij het tot stand komen van dit schoolplan heeft de directie met het team, kinderen, ouders en het bestuur eerst 
een traject gelopen om te bepalen welke accenten uit onder andere het bestuursakkoord we in het schoolplan 
voor de komende vier jaar terug willen zien.  
 
In schooljaar 2014-2015 heeft er, op verzoek van directie en bestuur een onderzoek plaatsgevonden door Linque 
(Wim Bos) om te onderzoeken hoe het toch komt dat onze onderwijsopbrengsten niet omhoog gaan ondanks alle 
inspanningen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de gemeten resultaten ten tijde van afname (mei/juni 2015) 
voor het eerst allemaal groen waren. Het lijkt dat de ingezette inspanningen zijn vruchten gaan afwerpen. Toch 
blijft de vraag gerechtvaardigd hoe de resultaten zo zijn achtergebleven en of deze naast de ingezette 
inspanningen nog op een andere manier verbeterd kunnen worden.  
 
De hieruit voort gekomen adviezen hebben er, samen met  observaties door de directie en andere (Jenaplan) 
externen, ervoor gezorgd dat er door de directie een keuze gemaakt is die meer richting gaat geven hoe wij als 
Jenaplanschool ons onderwijs en de verkregen adviezen willen vormgeven: We gaan binnen vier jaar werken met 
driejarige gesloten stamgroepen.  
 
We willen dit realiseren door ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht te gaan werken vanuit de twintig 
basisprincipes en de kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs. Het structureel coachen van de stamgroepleiders 
zal centraal komen te staan in de komende vier jaar. We hebben het JAS gevraagd ons hierin te begeleiden. 
 
Doel en functie van dit schoolplan 
Dit schoolplan heeft meerdere doelen:  

 het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;  

 het plannen en vormgeven van toekomstig beleid;  

  het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren.  
 
Dit schoolplan heeft verder de volgende functies:  

 beschrijven de missie, de visie en uitgangspunten  

 verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven en uitgewerkt zijn;  

 het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende jaren;  

 het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwaliteit van ons 
onderwijs.  

 
Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en uitgangspunten. Vanwege de 
aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een dynamisch document. Aan de hand van deze 
jaarplannen wordt voortdurend aan verbetering gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, 
afgestemd op de ontwikkelingen die zich voordoen.  
 
In dit schoolplan wordt regelmatig verwezen naar onderstaande documenten, protocollen en regelingen die op 
onze school te vinden zijn: 

- jenaplanprincipes vanuit Peter Petersen  
- kernkwaliteiten NJPV 
- 7 kenmerken van een Moderne Jenaplan 

school (MJP-school) 
- visie medewerkersbeleid Jenapleinschool 

(i.o) 
- schoolgids 

- map kinderzorg en groepsmap 
- zorgplan WSNS vanuit de Stroming 
- WMK 2011-2012 
- Jaarverslag 2015 
- laatste inspectierapport  
- Rapport Linque 
- bestuursbesluiten en code goed bestuur  

 
Indeling van dit schoolplan 
De indeling van ons schoolplan 2016-2020 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze 
schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg Dit betekent, dat wij deze 
beleidsterreinen beschrijven, periodiek (laten) beoordelen en borgen of verbeteren. De onderscheiden 
beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs 
onderscheidt in haar toezicht kader. 
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Hoofdstuk 1  De school en haar omgeving 
   Wie zijn wij? Korte biografie 

 

1.1 Historie 

Jenaplan plus Assendorperplein - dat maakt Jenaplein! De school is al net zo karakteristiek als het plein. Een 
levend middelpunt van de wijk. In 1987 richtten een aantal ouders uit Assendorp een nieuwe school op. De school 
groeide binnen korte tijd uit tot twaalf stamgroepen. Een bloeiende school midden in een levendige 
gemeenschap.  
De Stichting Jenapleinschool is een onderwijsorganisatie en statutair gevestigd in Zwolle. De stichting bestaat uit 
één school voor primair onderwijs. De Jenapleinschool werkt vanuit het jenaplanconcept en valt onder bijzonder 
neutraal onderwijs. De beginselen van jenaplan onderwijs worden in ons onderwijs gepraktiseerd en worden door 
medewerkers, directeur en bestuur in woord en daad uitgedragen. Het woord “bijzonder” geeft aan dat de school 
niet onder gemeentetoezicht valt, zoals bij openbare scholen het geval is. Ouders van kinderen van de 
Jenapleinschool vormen het bestuur van de Stichting Jenapleinschool en treden als zodanig op als bevoegd gezag 
in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs. Het woord ‘neutraal’ betekent dat de school openstaat voor 
iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We bieden ruimte aan ieder individu. Ons 
onderwijs is neutraal en wij zijn betrokken bij mens en wereld zonder dat we uitgaan van een bepaalde religieuze 
of maatschappelijke levensbeschouwing.  
 
Het onderwijs op de Jenapleinschool wordt gegeven in heterogene groepen, de zogenaamde stamgroepen (in 
totaal twaalf). Net als thuis met jongere en oudere broertjes en zusjes, kennen we op de school ook jongste, 
middelste en oudste kinderen in iedere groep. Zo leren kinderen andere rollen aan te nemen en kunnen ze elkaar 
helpen, met elkaar spelen, praten en werken.  
De stamgroepen zijn verdeeld over de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw (9-12 
jaar). Momenteel werken we met inscholingscursussen (niveaugroepen) voor rekenen, spelling en aanvankelijk 
lezen groep drie. Op die momenten wordt er groep doorbroken gewerkt. We willen over vier jaar werken met 
driejarige gesloten stamgroepen (alles binnen de stamgroep). Iedere week wordt geopend met een weekopening 
voor alle kinderen en op vrijdag is er een weekviering.  
 

1.2 Kenmerken en omgeving 

Assendorp is een gezellige wijk. De school is al net zo karakteristiek als het Assendorperplein, levendig middelpunt 
van de wijk. Op het gezellige, openbare plein wordt onder- en na schooltijden en tijdens weekenden veel gespeeld 
door kinderen uit de buurt. Het plein is op zon- en feestdagen vaak een sociale ontmoetingsplek voor de gehele 
wijk. De school ondervindt summier hinder van het levendige pleinleven. Af en toe sneuvelt een ruit, of ligt er 
afval op het plein bij de ingang van de school. De conciërge ziet dagelijks toe op een nette schoolomgeving en 
onderhoudt daarover contacten met de beheerder van het naastgelegen wijkcentrum.  
 
Buiten Schoolse Opvang (BSO) 
In 2011 is de BSO Doomijn gehuisvest voor een paar dagdelen per week in de school op de begane vloer. Er wordt 
gestreefd naar optimale samenwerking en gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten. Een van de medewerkers 
fungeert namens de school als contactpersoon voor de BSO. Een periodieke afstemming en evaluatie is onderdeel 
geworden van de samenwerking.  
 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
De kinderen van de Jenapleinschool zijn van 08.30 uur tot 14.30 uur op school. Zij eten in de groepen en kunnen 
daarna tussen de middag een half uurtje ontspannen op het plein. De tussenschoolse opvang wordt begeleid door 
ingehuurde medewerkers van Kinderopvangorganisatie Doomijn, zodat het schoolmedewerkers 30 minuten 
pauze kan houden. Met alle betrokkenen vindt periodiek overleg plaats en worden afspraken gemaakt. De 
schoolafspraken rondom de omgang met elkaar worden ook door medewerkers van de TSO gehanteerd. Dat is 
herkenbaar en veilig voor de kinderen.  
 

1.3 Kenmerken kinderen 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen het fijn vinden om op onze school te zijn en we stellen alles in het werk om 
aan hun basisbehoeften (een veilige omgeving, autonomie, competentie en relaties) te voldoen; 
De kinderen zijn trots op onze school en gaan met plezier naar school. De kinderen vallen momenteel allen in de 
wegingscategorie 1,0. 
 
De kind-populatie van onze school kent globaal de volgende kenmerken: 
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- de verhouding jongens meisjes is nagenoeg gelijk; 
- voornamelijk autochtonen kinderen; 
- enkele kinderen zijn geadopteerd; 
- veel kinderen nemen actief deel aan het verenigingsleven; 
- de spreektaal is algemeen beschaafd Nederlands;  
- het voedingsgebied is voornamelijk afkomstig uit de schoolwijk Assendorp Zwolle en omgeving. 

Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij specifiek gericht moeten zijn op: de wijk, een reële afspiegeling van de 
maatschappij willen zijn. De kind populatie is vooral een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking in het 
levendige stadsdeel Assendorp en omgeving. Ouders kiezen bewust voor jenaplanonderwijs, zijn heel betrokken 
en hebben hoge verwachtingen van de school. De school heeft de laatste jaren vanuit sociaal emotionele 
gronden, diverse kinderen als zij-instromers toegelaten, die om een of andere reden ‘waren vastgelopen’ op een 
andere basisschool. Een reden voor die laatste groep ouders te kiezen voor de Jenapleinschool heeft te maken 
met het beeld dat onze school als een sterke pedagogische school bekend staat en veel aandacht heeft voor de 
sociale veiligheid van de kinderen en weinig pestgedrag kent. De gezinssamenstellingen van de kinderen is over 
het algemeen divers te noemen; traditionele gezinnen, gescheiden gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met 
twee vaders of twee moeders of samengestelde gezinnen. De school vindt extra aandacht en inzet voor 
maatschappelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van wezenlijk belang voor de verdere persoonlijke 
ontwikkeling van de kinderen. 
 

1.4 Kenmerken ouders: 

De Jenapleinschool is in 1987 opgericht door een aantal enthousiaste ouders uit de wijk Assendorp. Dat zegt veel 
over de nog steeds hoge ouderbetrokkenheid. De meeste ouders zijn woonachtig in Assendorp, veel van hen zijn 
zelfstandige ondernemer. Onze ouders worden wel eens beschreven in termen van ‘betrokken ouders’, ‘artistiek’, 
‘kunstzinnig’, ‘creatief’, ‘positief kritisch’ en ‘bewuste ouders die gaan voor mens, wereld en milieu’. Het huidige 
opleidingsniveau van de ouders is relatief ietsje hoger dan gemiddeld in Nederland. De landelijke trend, dat beide 
ouders/verzorgers geheel of gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelneemt, geldt ook voor de Jenapleinschool.  
 
De school stimuleert ouders bij veel activiteiten aanwezig te zijn, om betrokken te blijven bij het schoolleven van 
het kind. We zijn een gemeenschap met kinderen, ouders en teamleden. De ouder participatie op school is vooral 
merkbaar door de deelname van ouders aan diverse (werk)groepen zoals de kampgroep, door hulp te geven 
tijdens onderwijsactiviteiten, door het bezoeken van avonden en met elkaar inhoudelijk dialoog te voeren, door 
mee te helpen op schoonmaak avonden, doordat het schoolbestuur bestaat uit ouders, door zitting te nemen in 
de medezeggenschapsraad enzovoorts. Wij organiseren als Jenapleinschool veel activiteiten waar ouderhulp bij 
nodig is. (rijden naar een activiteit, hulp bij het lezen, mee organiseren en uitvoeren van feesten, het kamp, 
knutselen, keuzecursussen enzovoorts). We beseffen dat er bij veel ouders een tijdsdruk is maar proberen door 
goede informatie en een zorgvuldige planning zoveel mogelijk ouders de gelegenheid te geven om zich in te 
zetten voor de school. Het gehele jaar kunnen ouders zich intekenen voor activiteiten. Die lijsten worden 
opgehangen worden bij de stamgroepen.  
 
Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij specifiek gericht moeten zijn op: 

- nauwe contacten onderhouden met onze ouders en bestuur; 
- betrokkenheid tonen van de school t.a.v. wijkbelangen en activiteiten; 
- het onderhouden van onze contacten met medewerkers van de TSO en van de BSO; 
- het onderhouden van onze contacten met het naastgelegen wijkcentrum de Enk; 
- het onderhouden van onze contacten met maatschappelijke instanties, wijkagent, andere brede 

scholen uit de wijk, scholen van voorgezet onderwijs en de gemeente Zwolle. 
 

1.5 Kenmerken personeel 

De school kent totaal 28 medewerkers, waaronder 2 fulltimers. Er zijn 23 stamgroepleiders, bestaande uit 6 
mannen en 17 vrouwen. De school heeft twee intern begeleiders, Agnes Hoffer en Jolanda Achterhoek. Het team 
heeft 1 vakleerkracht gymnastiek en 1 leerkracht die specifiek inzetbaar is voor het aanvankelijk leesonderwijs. 
Onderwijsondersteunend personeel wordt ingevuld door de conciërge, Donja Laan en administratieve 
ondersteuning wordt ingevuld door Heidi Verwijk. Divers overig specialismen van medewerkers ligt bijvoorbeeld 
op het gebied van pedagogiek, sociale media en bewegingsonderwijs. Aanvullende relevante cursussen vinden 
plaats in het kader van de kinderenzorg en schoolontwikkeling. Huishoudelijk en inhoudelijk overleg vindt in elke 
afzonderlijke bouwgroep wekelijks plaats. Inhoudelijk overleg met het team vindt maandelijks plaats op maandag 
en donderdag. Studiedagen in het kader van schoolontwikkeling zijn verplicht gesteld voor het volledige team. 
Binnen de komende 4 jaar zullen er geen medewerkers hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De school 
streeft naar een gelijke balans in de verhouding man-vrouw binnen het team.  
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Aantal medewerkers (per 01-09-2016): Directie OP OOP 

Ouder dan 50 jaar  3 1 

Tussen 40 en 50 jaar  1 8 1 

Tussen 30 en 40 jaar   8  

Tussen 20 en 30 jaar   6  

Jonger dan 20 jaar    

Totaal  1 25 2 

 
Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat medewerkers niet alleen beschikken over lesgevende 
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan 
een juiste beroepshouding. Het team is ons levend kapitaal waar wij zuinig op willen zijn en zorgvuldig mee om 
willen gaan. Het team is een belangrijke factor op onze school. Zij zijn degenen die de filosofie van de school 
vormgeven in de dagelijkse praktijk en daarnaast de veranderingen doorvoeren. Het team van de Jenapleinschool 
is zorgvuldig samengesteld. Bij aanname van nieuwe mensen wordt waar mogelijk bekeken waar de school 
aanvulling nodig heeft. Van nieuwe mensen wordt verwacht dat zij het jenaplandiploma en 
gymnastiekbevoegdheid in bezit hebben of bereid zijn te gaan halen. Een team is altijd in ontwikkeling en stelt 
voor zichzelf beleidsvoornemens op. Binnen onze school willen we de komende jaren verder gaan werken aan de 
uitbouw van een professionele werkcultuur.  
 
Onze medewerkers: 

 handelen overeenkomstig de missie en visie van de school; 

 vinden het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit kansen en niet vanuit beperkingen; 

 vinden dat een schoolkoers/visie moet worden uitgedrukt naar gewenste situatie; 

 vinden dat bij een verandering van schoolkoers beschreven moet worden welk stamgroepleider gedrag 
van hen verondersteld wordt; 

 willen leren van en met elkaar en willen gebruik maken van de kracht van collega’s; 

 zullen hun uitdagingen in een persoonlijk ontwikkelplan opnemen; 

 vinden dat in deze school helder moet worden: zo doen we het hier met afspraken in de bouwen; 

 vinden dat een verbetertraject gepaard moet gaan met een tijdspad; 

 vinden dat in deze school niet iedereen over alles hoeft mee te praten. Alleen bij koerszoekende zaken 
spreken alle teamleden mee; 

 vinden dat beslissingen niet genomen moeten worden op basis van alleen het meerderheidsbeginsel;  

 willen we accepteren in het kader van het verhaal van de minderheid; 

 voelen zich collegiaal medeverantwoordelijk voor de school, de kinderen en elkaar; 

 hebben oog voor kinderen en probeert het verschil te maken voor de kinderen; 

 willen zich profileren als deskundig, ook op jenaplanonderwijs;  

 zijn gemotiveerd en betrokken; 

 hebben hoge verwachtingen van elkaar en willen elkaar aanspreken op hun functioneren;  

 zijn ontwikkelingsgericht en veranderingsbereid; 

 worden aangestuurd door een bevlogen en deskundige leiding; 

 zijn trots op onze organisatie. 
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Hoofdstuk 2  Ons schoolconcept   
                           Missie, visie, kernwaarden van onze school  

 

2.1 Missie: 

De Jenapleinschool is een leefwerkgemeenschap van kinderen, medewerkers en ouders. Wij zijn gericht op de 
ontwikkeling van kinderen, waardoor zij toegerust zijn om een sociaal bewuste, actieve, individuele bijdrage te 
leveren aan de maatschappij.  
De Jenapleinschool is een professionele organisatie waar; 

 kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen; 

 kinderen, medewerkers en ouders trots op zijn;  

 kinderen, medewerkers en ouders worden gewaardeerd; 

 kinderen, medewerkers en ouders zich onderscheiden door actieve betrokkenheid op elkaar en de 
omgeving; 

 kinderen, medewerkers en ouders zich onderscheiden door bereidheid tot samenwerking;  

 kinderen worden voorbereid op het vervolgonderwijs op individueel maximaal haalbare per kind; 

 kinderen, medewerkers en ouders de uitgangspunten onderschrijven van het jenaplanonderwijs en dit 
ondersteunen. 

 

2.2 Visie: twintig basisprincipes en 12 kwaliteitseisen 

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 
 
De 20 basisprincipes: 
Het jenaplanonderwijs is een onderwijsconcept. De theorie en de praktijk komen daarin samen. De theorie is het 
resultaat van nadenken over vier zaken; 

 in het onderwijs vorm je jonge mensen tot een persoonlijkheid; 

 in het onderwijs vorm je jonge mensen om hen een goede plek te laten vinden in de maatschappij; 

 in het onderwijs voed je jonge mensen op; 

 in het onderwijs geef je onderwijs. 
 
De twintig basisprincipes van het jenaplan doen over alle vier de zaken duidelijke uitspraken. Zij zijn norm voor 
het denken en handelen. Zij geven een gemeenschappelijke basis van waaruit wij werken. De basisprincipes 
Jenaplan geven het kader en de speelruimte aan voor het denken en handelen over de ontwikkeling van 
Jenaplanscholen. Voor een uitvoerige toelichting op de twintig basisprincipes zie Both / Vreugdenhil, 1992. 
Hieronder de twintig basisprincipes verdeeld over het gewenste mensbeeld (eerste 5), over de samenleving, thuis, 
op school en maatschappij (volgende 5) en over opvoeding en onderwijs (laatste 10). 
 
 
 
 
De 20 basisprincipes: 
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Mensbeeld: 
(1) Elk mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare 

waarde. 
(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken 
(5) Elk mens wordt als een cultuurdrager en - vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 

aangesproken. 
 
Samenleving, thuis, op school en maatschappij: 

(6) Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert. 
(7) Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 

identiteitsontwikkeling. 
(8) Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met 

verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 
(9) 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. 
 
Opvoeding en onderwijs:  

(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. 

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 
 
12 kernkwaliteiten: 
De afgelopen jaren ontstond in toenemende mate bij de NJPV en bij Jenaplanscholen behoefte om gezamenlijke 
en concrete kenmerken van het Jenaplanonderwijs te benoemen. Een denktank van mensen uit het veld heeft zich 
vervolgens als doel gesteld om, naast de basisprincipes en de kwaliteitscriteria, een aantal specifieke, concrete en 
onderscheidende kenmerken van Jenaplanscholen te formuleren.  
 
Om zowel vanuit de praktijk als de opleiding inbreng te hebben, maakten stamgroepleiders, directeuren en 
opleiders deel uit van de denktank. De denktank formuleerde dat relaties de essentie van het Jenaplanonderwijs 
zijn, te weten: relatie met jezelf, met de ander en het andere en met de wereld om je heen. Zo kwamen zij tot 
twaalf kernkwaliteiten, waarvan de denktank vindt dat alle Jenaplanscholen, als zij een erkende Jenaplanschool 
willen zijn en zich willen onderscheiden van andere (vernieuwings)scholen, deze moeten erkennen, 
onderschrijven en in de praktijk vormgeven. Om een erkende Jenaplanschool te willen zijn, gaan we in de 
komende schoolplanperiode werken aan 12 kernkwaliteiten.  
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12 kernkwaliteiten: 
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 kunnen 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. 
 
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 
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, hulp geven en ontvangen met andere kinderen 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 
 weekplan. 
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. 
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2.3 Organisatiekernwaarden 

In 2011 is het team vanuit innerlijke kernwaarden gekomen tot de organisatiekernwaarden. Deze kernwaarden 

staan ook nu nog voor ons team en zullen in dit schoolplan bepalend zijn hoe wij onze school willen vormgeven: 

Inspiratie 
Groei/ontwikkeling 

Betrokkenheid 
Samenwerken 

Speelsheid 
Kwaliteit 

 

2.4 Uitwerking organisatie kernwaarden: 

De uitwerking van de organisatiewaarden zijn met een onderzoekende teamhouding en door gesprekken nader 
uitgediept, beschreven en onderverdeeld in wat die keuzes concreet betekenen als we spreken over kinderen, 
over medewerkers, over ouders, over de omgang met materiaal, met onze omgeving en met ontwikkeling in brede 
zin van het woord. 

 
Kinderen:  

 Wij dagen kinderen uit om hun talenten ten volle te ontplooien (groei/ontwikkeling). 

 Wij stimuleren kinderen om zichzelf te verdiepen en in de ander en om zich om elkaar te bekommeren 
(betrokkenheid). 

 Wij stimuleren kinderen om van elkaar te leren door samen te werken in gesprek, spel, werk en viering 
(samenwerken). 

 Wij maken gebruik van de vrije, onbevangen en verwonderlijke speelsheid van het kind (speelsheid). 

 Wij zijn een Jenaplanschool die het meest haalbare uit kinderen wil halen op zowel sociaal als cognitief 
gebied en kinderen leert om te gaan met grenzen (kwaliteit). 

 
Medewerkers: 

 Wij observeren, geven en ontvangen feedback, reflecteren en scholen ons om ieders talenten in te zetten 
en te ontplooien in opvattingen en keuzes van pedagogisch en didactisch handelen (groei/ontwikkeling). 

 De medewerkers hebben humor en ondersteunen elkaar collegiaal (luisteren, begrijpen en respecteren), 
aanvaarden leiding van een bezielend en vakbekwame schoolleiding en vieren samen mooie momenten 
met elkaar (betrokkenheid). 

 Wij bundelen onze krachten (proactief) en maken gebruik van ieders kennis en verschillende kwaliteiten 
vanuit gelijkwaardigheid (samenwerken). 

 Wij laten ons met geduld en op een liefdevolle manier meevoeren in het spel van het kind (speelsheid). 

 Onze medewerkers zijn pedagogisch en didactisch goed geschoold en blijven permanent in ontwikkeling 
(kwaliteit).  

 
Ouders: 

 Wij dagen ouders, als hoofdopvoeder van het kind, uit tot actieve betrokkenheid (groei/ontwikkeling). 

 Ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en bij de activiteiten van de groep 
(betrokkenheid). 

 Wij verwachten dat de ouder een samenwerkende partner is in opvoeding en onderwijs vanuit onze 
eigen professionaliteit (samenwerken). 

 Wij stimuleren ouders deel te nemen in verschillende schoolactiviteiten (speelsheid). 

 Wij stimuleren ouders om kinderen op sociaal en cognitief gebied te ondersteunen (kwaliteit). 
 
Ontwikkeling: 

 Wij dagen kinderen en ouders uit zichzelf te leren kennen met sterke en zwakke kanten, waarbij 
ontwikkeling als een constante beweging wordt gezien (groei/ontwikkeling). 

 Het kind is actief betrokken bij zijn eigen ontwikkeling (betrokkenheid). 

 Wij verrijken / vergroten / versterken ieders persoonlijke ontwikkeling door samen te werken 
(samenwerken). 

 Wij betrekken het kind in het volgen van de eigen ontwikkeling (speelsheid). 

 Wij zijn een school die het proces minstens zo belangrijk vind als het product en zetten wereld oriëntatie 
centraal in ons onderwijs (kwaliteit). 
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Organisatie: 

 Als lerende organisatie zijn wij constant op zoek naar mogelijkheden om ieders talent optimaal te laten 
ontplooien en benutten (groei/ontwikkeling). 

 Wij creëren betrokkenheid door met elkaar in gesprek te gaan, samen te vieren, samen te werken en 
samen te spelen (betrokkenheid).  

 Wij werken samen in een leef werkgemeenschap (samenwerken). 

 Wij werken in stamgroepen met een ritmisch weekplan (speelsheid) 

 Wij doen voortdurend onderzoek naar onze kwaliteit en resultaten op een planmatige wijze (kwaliteit) 

 Vorm volgt functie; eerst moet je weten wat je wilt dan hoe je het wilt. 
 
Omgeving / wijk / brede school: 

 Wij maken positief gebruik van de omgeving van het kind om zijn of haar ontwikkeling te stimuleren 
(groei/ontwikkeling) 

 Wij hebben een relatie met de omgeving en geven die actief vorm (betrokkenheid). 

 Wij betrekken de wereld om ons heen in ons onderwijs/leerproces (samenwerken). 

 Wij zien de wijk als belevingswereld van het kind en maken hier gebruik van als rijke bron voor ons 
onderwijs (speelsheid). 

 Wij gebruiken de mogelijkheden van de omgeving om onze kwaliteit te versterken en vice versa 
(kwaliteit). 

 
Gebouw/beheer/middelen en omgang materiaal: 

 Bij de aanschaf en gebruik van materialen en middelen houden wij rekening met de volgende criteria: 
uitdagend, ontdekkend, nieuwsgierig makend, verwonderend, creatief, zintuig prikkelend, duurzaam en 
levensecht (groei/ontwikkeling) en gekoppeld aan onze onderwijskundige uitgangspunten. 

 We gaan zuinig om met onze eigen spullen en die van een ander (betrokkenheid). 

 Wij dragen samen zorg voor de materialen binnen en buiten de school (samenwerken) 

 We willen een schone, frisse, opgeruimde school. 

 Wij creëren een uitdagende speel / leer omgeving (speelsheid) 

 Wij zien goede materialen als een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen verzorgen (kwaliteit). 

 Ons materiaal is uitnodigend tot samenwerken en past in een stamgroep. 
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Hoofdstuk 3  Het onderwijs op onze school 
 

3.1  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. 

 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. 

 Er wordt gewerkt met het BHV model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof). 

 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 
 
Hieronder worden de leerstof overstijgende doelen toegelicht. 
 
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 
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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. 
 
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 volgt. Ze zal een visie op het ICT onderwijs 
formuleren die aansluit op onze school. 
 
Ontwikkelpunten: 

 In relatie tot de doelstellingen uit het waarderingskader de ICT vaardigheden van de medewerkers 
borgen (waaronder ook sociale media onderdeel van is); 

 Een uitwerking op ICT onderwijs realiseren vanuit de Jenaplanvisie. 
 
Continue ontwikkeling 
In beginsel doorlopen de kinderen binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school. De 
Jenapleinschool biedt kinderen de mogelijkheid een continu ontwikkelingsproces te doorlopen. Samen met de 
ouders leveren we een bijdrage aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau, rekening houdend 
met de aard, karakter, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Mocht op grond van vorderingen, tempo, rijping 
en/of ontwikkeling in overleg met ouders besloten worden dat een kind verlengde of verkorte leertijd nodig heeft, 
dan betekent dit dat aangesloten wordt op het niveau waarop het kind functioneert.  
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Evaluatie:  
Om de effectiviteit van ons onderwijs te beoordelen, houden wij jaarlijkse evaluatie momenten en gebruiken wij 
hiervoor opbrengsten uit verschillende bronnen en kwaliteitsmeetinstrumenten (onder andere groepsbezoeken, 
R&O gesprekken, teambesprekingen, WMK, zorgevaluaties, interne besprekingen, toets resultaten, observaties 
enzovoorts die zich onder andere laten vertalen in jaarverslagen en doelstellingen). 
 
Ontwikkelpunt:  
Wij tonen in de bijlage een overzicht getallen in door en uitstroom. Daaruit blijkt dat de laatste jaren veel 
kinderen een extra jaar op een vakgebied of in de stamgroep is gegund. We hebben geconstateerd dat wij de 
criteria zullen aanscherpen om te bepalen of een kind voor een extra jaar op een vakgebied of een extra jaar in de 
stamgroep in aanmerking komt. Aanvullend (didactisch) onderzoek vinden wij essentieel.  
 

3.2  Leerstofaanbod en toetsinstrumenten 

Visie en afspraken: 
Naast dat we eigen materiaal maken, afgestemd op thema’s en kerndoelen, gebruiken we ook eigentijdse 
methodes of methodieken die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken rekenen 
integraal gebruikt door de medewerkers. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van 
methodeonafhankelijke en methode gebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende 
afspraken opgesteld:  

 Aanbod en methodes die wij gebruiken voldoen aan de kerndoelen. 

 Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen.  

 Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.  

 Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT en in aandacht voor intercultureel onderwijs. 
 
Ontwikkelingsaspecten (ontwikkelperspectief) 
Wij streven ernaar dat kinderen die de school verlaten de volgende vaardigheden, overeenkomend met hun 
ontwikkeling, hebben verworven: 

 beheersing van de instrumentele, culturele vaardigheden luisteren, spreken, lezen, schrijven, 
rekenen/wiskunde; 

 beheersing van de noodzakelijke kennis, uitgewerkt bij de diverse vakgebieden; 

 beheersing van creatieve uitdrukkingsvaardigheden en het op een eigen manier om kunnen gaan met 
creatieve uitingen van anderen; 

 beheersing van vaardigheden waardoor ze in staat zijn optimaal deel te nemen aan het menselijk verkeer en 
om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen. 

 
Het onderwijsaanbod is zo ingericht dat door het merendeel van de kinderen 1s niveau of hoger wordt behaald 
(op rekenen en begrijpend lezen). Een enkele keer komt het voor dat 1f niveau niet wordt gehaald. Voor deze 
kinderen wordt een OPP opgesteld volgens de richtlijnen van de inspectie. 
 
 
Zorg en zorgsysteem 
Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben onze bijzondere aandacht. Het betreft: 

 kinderen waarbij de leerprestaties achterblijven of bij wie het verwerven van kennis en vaardigheden meer 
tijd in beslag neemt; 

 kinderen met een specifieke leerstoornis; 

 kinderen met een ontwikkelingsachterstand; 

 kinderen bij wie sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid; 

 kinderen bij wie sprake is van sociaal-emotionele, gedrags- en/of werkhoudingproblematiek; 

 kinderen met een lichamelijke handicap of lichamelijke achterstand; 

 kinderen met een andere culturele en/of anderstalige achtergrond. 
 
Ten behoeve van de hierboven genoemde kinderen zijn en worden, indien mogelijk, voorzieningen getroffen in 
het kader van passend onderwijs.  
 
 
De ordening van de inhoud van het onderwijs 
In artikel 9 van de Wet op het Basisonderwijs is aangegeven wat het onderwijs – waar mogelijk in samenhang - 
moet omvatten. Op onze school hebben wij deze inhoud geordend naar vak- en vormingsgebieden. Hieronder 
worden ze apart genoemd waarbij vermeld is hoe wij dit vorm geven op de Jenapleinschool. Op onze school wordt 
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bewust gewerkt aan: houding, kennis en vaardigheden. Het onderwijs op onze school omvat (waar mogelijk in 
samenhang): 
 
1. Functie ontwikkeling 

 zintuiglijke ontwikkeling. 

 motoriek. 

 ontwikkeling van het denken. 

 oriëntatie in de ruimte. 
 
2. Nederlandse taal 
Lezen 

 voorbereidend en aanvankelijk 

 voortgezet technisch 

 begrijpend en studerend 

 leesbeleving 
Mondeling 

 spreken 

 luisteren 
Schriftelijk 

 schrijven 

 spellen 

 stellen 

 taalbeschouwing 
 

3. Engels 
 

5.Rekenen / wiskunde 
6. Wereldoriëntatie 

 aardrijkskunde 

 geschiedenis 

 maatschappelijke verhoudingen 

 geestelijke stromingen 

 natuur en milieu 

 bevorderen gezond gedrag 

 sociale redzaamheid, waaronder verkeer 
 
7. Bewegingsonderwijs 

 spel 

 gymnastiek 
 
8. Kunstzinnige vorming 
Beeldende vorming 

 tekenen 

 handvaardigheid 

 textiele werkvormen 
Muzikale vorming 
Dramatische vorming 
 

 
Op de hier volgende pagina's wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen, methoden en 
werkwijzen binnen de verschillende leerstofgebieden. Voor genoemde onderwijsactiviteiten geldt dat deze 
gegeven worden volgens methodieken en enkele methoden die voldoen aan de kerndoelen, zoals die landelijk 
door het ministerie zijn vastgesteld. Deze kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van kinderen op het 
gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De kerndoelen worden tijdens wereldoriëntatie en projectonderwijs 
bewust toegepast.  
 
Overzicht  
Nederlands 
Aanvankelijk lezen   Veilig Leren Lezen (VLL)  
 
Begrijpend lezen   Nieuwsbegrip en woordenschat  
Taal              BB: kerndoelen en tussendoelen (van TULE).    
    Ontleden: Staal    
Spelling           Staal / Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen  
Schrijven       Schrijven in de basisschool 
 
Engels 
Engels              Hello World (nieuwe versie, Twins) 
 
Rekenen/wiskunde   
Rekenen             De wereld in getallen  
     
Stamgroepwerk: 
Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Aardrijkskunde/topografie projecten en topotrainer, topografie Kinheim, Hier en daar (nieuwe versie) 
Geschiedenis        projecten 

 
Natuur en techniek   projecten  
Wereldoriëntatie   projecten, gebaseerd op de einddoelen 

School T.V.-lessen en seizoensgebonden onderwerpen 
Verkeer             projecten 
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Kunstzinnige oriëntatie  Projecten en Moet je doen, voor alle expressie 
Muziek              Projecten en Moet je doen 
 
Bewegingsonderwijs 
Gymnastiek   Basislessen bewegingsonderwijs (nieuw) (3-8) 
    Bewegingsonderwijs in het speellokaal (1-2) 
    
Toelichting: 
Voor kinderen die andere of extra begeleiding nodig hebben, bestaan nog enkele andere methodes en 
methodieken die individueel gebruikt worden. Veel remediërend divers materiaal is op de school aanwezig. 
Landelijke toetsen vanuit het kindvolgsysteem vinden plaats op divers vak-en ontwikkelingsgebied: spelling (cito), 
technisch lezen (cito DMT/AVI), rekenen en wiskunde (cito), begrijpend lezen (cito) en de SCOL op sociaal 
emotionele vaardigheden. 
Taal: Het taalleesonderwijs op de Jenapleinschool willen we niet gedicteerd zien door een kant-en-klare methode. 
We willen het taalonderwijs betekenisvol aanbieden, maar gaan ook voor hogere opbrengsten. We hebben de 
wens om het taalonderwijs meer in samenhang te laten zijn met wereldoriëntatie en via de kerndoelen veel 
aandacht te schenken aan de driejaarlijkse cyclus van onze schoolbrede projecten. Waar op deelaspecten 
afgeweken wordt van methoden, methodieken of indien niet alle opgenomen leerstof wordt behandeld, staat dit 
per jaargroep aangegeven.  
 
Evaluatie:  
De school heeft sterke behoefte aan betekenisvolle teksten en een afgestemd aanbod in leerlijnen op taal- lees- 
en spellingsonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het leereffect relatief laag is, als 
kinderen, na de instructie door de stamgroepleider, veel taalinvuloefeningen uit (vaak dure) werkboekjes 
zelfstandig moeten maken.  
 
Verbeterpunten:  

 Afstemmen en verbeteren van de instructievaardigheid van de stamgroepleider op het gebied van 
spelling en leesonderwijs in een gesloten driejarige stamgroep. 

 Zorgen voor een goed aanbod om te kunnen werken vanuit betekenisvolle teksten en context. De 
organisatie en het klassenmanagement hier in meenemen.  

 

3.3  Leertijd 

Visie en afspraken: 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is 
voor het leren van onze kinderen. 
 
We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd geven om zich het 
leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we zo alle kinderen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs 
te laten halen. Onze afspraken zijn: 

 Medewerkers bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en).  

 Medewerkers zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd). 

 Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland.  

 Medewerkers hanteren heldere roosters.  

 Medewerkers plannen extra tijd voor taal (gelet op de inrichting van projectonderwijs).  

 Medewerkers variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.  
 
Op onze school is de beschikbare leertijd als volgt over de groepen verdeeld: 

 Het schooljaar omvat gemiddeld tussen 880-900 uur voor de groepen 1 t/m 4 en 1000 uur voor de 
groepen 5 tot en met 8. Er wordt gewerkt met een werkweek van 22 uur (groepen 1 en 2), 24 uur 
(groepen 3 en 4) en 26 uur (groepen 5 t/m 8), verdeeld over 4 dagen van 5,5 uur en een woensdag van 4 
uur. 

 Een schooljaar bestaat uit gemiddeld 40 weken. De kleutergroepen gaan maandag en donderdag hele 
dagen naar school, de woensdag en de dinsdag- en vrijdagochtend.  

 De groepen 3 en 4 gaan de maandag, dinsdag en donderdag hele dagen naar school, de woensdag en de 
vrijdagochtend. 

 De groepen 5 t/m 8 gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hele dagen naar school en de 
woensdag. 

Bij het vaststellen van vakanties sluit de Jenapleinschool zich aan bij het landelijk vastgestelde rooster en bij de 
lokale afstemming van het BLOZ met de middelbare scholen uit de omgeving Zwolle.  
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Evaluatie: 
De afspraken (doelen) worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie en het team. 
 
Ontwikkelpunt:  
De Jenapleinschool hanteert ruim voldoende leertijd per week. De leertijd op lesrooster voor lezen en spellen zal 
bij het toewerken naar werken in een gesloten driejarige stamgroep goed bewaakt moeten worden. 
 

3.4  Pedagogisch klimaat 

Het pedagogisch klimaat op onze school is sterk. Dat blijkt uit gesprekken, ouderavonden, vragenlijsten en 
evaluatieonderzoek. Het kind staat voorop, er wordt gekeken vanuit de totale ontwikkeling. Je kunt niet 
onderwijzen  zonder ook op te voeden. Als stamgroepleider op de Jenapleinschool ben je dus niet alleen 
onderwijzer(es) maar ook opvoeder. 
 
“Een goed pedagogisch klimaat ontstaat als stamgroepleiders op een goede manier leiding geven (Leiderschap), 
als stamgroepleiders veel weten (Inhoud), goed kunnen lesgeven (Didactiek) en hun werk goed kunnen managen 
(Organisatie). Dat zijn de vier aandachtspunten voor de stamgroepleider. Alle vier zaken moeten goed ontwikkeld 
zijn. Het LIDO-model (zie bijlage) is uitgewerkt in een competentielijst, waardoor de stamgroepleiders vooral zelf 
zicht kunnen krijgen op hun sterke en zwakke kanten. Het is goed dit te doen in de vorm van 360 graden feedback. 
Dus ook anderen vragen wat ze van jouw functioneren vinden, daarover met elkaar in gesprek komen en aangeven 
hoe ontwikkeling plaats kan vinden, maar ook op welke manier de school gebruik kan maken van jouw 
specialiteiten.” (bron: Jenaplan, een school waar je leert samenleven -  F. Velthausz / H. Winters) 
 
Visie/afspraken: wij werken volgens de uitgangspunten van Peter Petersen en dragen de pedagogische 
jenaplanvisie van harte uit. Daarnaast onderscheiden we pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide 
facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is oog te hebben voor het individu, een open 
houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische 
noties zijn zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. 
Deze herkennen wij in de jenaplanuitgangspunten. 
Onze medewerkers hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak. Ze leren hun kinderen op te voeden 
tot goede burgers. Medewerkers creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich 
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel 
waarde aan een positieve en motiverende medewerker, een begeleider die ervoor zorgt, dat de kinderen het 
werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en afspraken:  
a. De medewerkers zorgen voor een ordelijke klas  
b. De medewerkers zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving  
c. De medewerkers gaan positief en belangstellend met de kinderen om 
d. De medewerkers zorgen voor interactie met en tussen de kinderen 
e. De medewerkers bieden de kinderen structuur  
f. De medewerkers zorgen voor veiligheid  
g. De medewerkers doen wat is afgesproken  
h. De medewerkers laten de kinderen zelfstandig (samen) werken  
 

3.5  Didactisch handelen 

visie en afspraken: 
Op onze school geven de medewerkers op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven en 
streven naar onderwijs op maat, en daarom differentiëren we bij de instructie (directe instructie) en de 
verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de 
kinderen, laten we kinderen waar mogelijk samenwerken. Onze afspraken zijn:  
a. Lessen zijn goed opgebouwd 
b. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus. 
c. De medewerkers geven directe instructie.  
d. De medewerkers zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen. 
e. De kinderen werken zelfstandig samen. 
f. De medewerkers geven ondersteuning en hulp (vaste ronde). 
g. De medewerkers laten kinderen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.  
h. De medewerkers zorgen voor stofdifferentiatie.  
i. De medewerkers zorgen voor tempodifferentiatie. 
 
Evaluatie: 
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De evaluatie van de afspraken (doelen) komt aan de orde bij de jaarlijkse groepsbezoeken door de het MT, 
groepsbezoeken en groepsbesprekingen met de IB (coachende rol) en de R&O gesprekken.  In het jaarlijks POP / 
bekwaamheidsdossier geeft de leraar haar/zijn verbeterdoelen aan. Het beoordelingsgesprek vindt driejaarlijks 
plaats door het MT. 
 
Ontwikkelpunten: Binnen vier jaar toewerken naar werken in de gesloten driejarige stamgroep. Op dit moment 
worden rekenen, spelling en aanvankelijk lezen groep 3 horizontaal aangeboden.  
 

3.6 Zorg en begeleiding  

De school heeft als taak ieder kind te begeleiden en te stimuleren in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt door onderwijs 
te geven in allerlei vakken én door te werken aan de persoonlijkheid van het kind. Daarbij is een goede sfeer, 
waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, van groot belang. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op 
dezelfde manier. Het is daarom belangrijk de ontwikkeling van ieder kind te volgen door gericht te observeren en 
regelmatig te toetsen. De stamgroepleider is verantwoordelijk om een totaalbeeld te hebben van de 
ontwikkelingen van de kinderen in de stamgroep. Indien er zorg is treedt onderstaande zorgroute in werking. 
 
Zorgroute: 
De zorgroute kent 4 niveaus van zorg en kan in het volgende schema gezet worden.  

 

Zorgniveau 1. 

Adaptief onderwijs: 

De leerkracht past daar waar mogelijk het onderwijs aan de onderwijsbehoefte van het kind aan. 

 

Zorgniveau 2A. 

Interne leerlingenzorg: 

Leerlingen worden intern regelmatig en planmatig besproken, onderzocht en behandeld. De onderwijsbehoeften 

van het kind worden in een overzicht en een groepsplan weergegeven. 

 

Zorgniveau 2B. 

Externe leerlingenzorg:   

Advies aan en begeleiding van kinderen, ouders en leerkrachten na bespreking met aan de school gekoppelde 

externe deskundigen (schoolarts, orthopedagoog / psycholoog, schoolmaatschappelijk werkende) 

 

Zorgniveau 3. 

Vervolg op het advies en begeleiding van zorgniveau 2B is het verzorgen van arrangementen 

seo, rekenen en begrijpend lezen binnen het passend onderwijs (OOP geschreven). 

 

Zorgniveau 4. 

Speciale zorg wordt voorgelegd aan het CTT (commissie toewijzing en toelating) wat kan leiden tot verwijzing van 

het kind naar een andere school. 

Het volgen van de ontwikkeling van het kind  
Er worden op de Jenapleinschool verschillende toetsen gebruikt uit diverse methoden, ter controle of de kinderen 
de aangeboden leerstof voldoende beheersen. De gegevens bewaart de leerkracht in een map. Per jaar worden 
halverwege en aan het eind van een schooljaar diverse leergebieden getoetst met landelijke genormeerde Cotan 
toetsen die deel uitmaken van ons leerlingvolgsysteem. Wij hanteren de onderdelen: CITO taal en rekenen voor 
kleuters, cito begrijpend lezen, CITO spelling en CITO rekenen & wiskunde, DMT en de AVI.  
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De uitslag van een toets wordt vertaald naar een landelijke norm en is verdeeld in vijf groepen. Dat is om te 
bespreken hoe kinderen zich ontwikkelen ten opzichte van de landelijke norm (I=goed, II=ruim voldoende, III=een 
voldoende (gemiddelde) score, IV=zwak/matig en V=zeer zwak/onvoldoende. Wanneer kinderen een II of III 
scoren, vinden wij dat de ontwikkeling op dat onderdeel goed of voldoende gaat in vergelijk met de landelijke lijn. 
Bij zowel een I als een IV / V score wordt gekeken of er extra begeleiding nodig is.  
Hierbij worden de onderwijsbehoeften, methodegebonden toetsen en het beeld van de stamgroepleider over het 
kind meegenomen. Ouders worden eveneens in dit proces betrokken. 
 
Groepsoverzichten en plan van aanpak: 
Op basis van de analyse van de toetsen wordt het groepsoverzicht opgesteld (didactisch en pedagogisch) waaruit 
een plan van aanpak volgt voor de hele groep per vakgebied. Deze bespreekt de stamgroepleider twee keer per 
jaar met de intern begeleider. De verantwoordelijkheid voor het opstellen ligt bij de stamgroepleider en wordt 
voorgelegd aan de intern begeleider. Deze kijkt mee en geeft feedback.  
 
Doubleren of ‘versnellen’ 
Soms doet het zich voor dat een kind over de gehele linie (zowel op sociaal-emotioneel, als op cognitief vlak) 
boven of onder het niveau van de groep functioneert. Er ontstaan twijfels of een kind wel binnen de juiste 
jaargroep ‘hoort’ en het blijkt moeilijk te zijn om binnen de stamgroep aan de onderwijsbehoeften van het kind 
tegemoet te komen; de medewerker raakt handelingsverlegen. Als er op grond hiervan gedacht wordt aan een 
jaar langer of korter over de bouw doen, dan wordt er een consultatie ingepland met de orthopedagoog, waarbij 
er op grond van het beeld wat geschetst wordt (door zowel school als ouders), een besluit genomen wordt t.a.v. 
het doubleren of versnellen. Criteria die hierin o.a. meegenomen worden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
stabiele kindkenmerken, voorsprong of achterstand op de leerstof (op grond van toetsen), enz. Het kan ook zijn 
dat dit voor een enkel vakgebied geldt. 
  
In een enkel geval heeft het kind een dermate grote ontwikkelingsvoorsprong dat er kan worden overgegaan op 
deelname aan de Cnopiusklas (mits het kind aan de criteria voldoet) 
   
Najaarskinderen 
Kinderen geboren in de maanden oktober, november en december starten in groep 1. De onderwijsinspectie en 
minister stimuleert ons extra kritisch te kijken naar deze kinderen. De medewerker zal in samenspraak met de 
ouders en orthopedagoog kritisch kijken naar de doorstroom van een volgende groep. We kijken naar de totale 
ontwikkeling van het kind, op cognitie en sociale emotionele ontwikkeling. Ons protocol doorstroom ‘overgang 
kinderen onderbouw’ onderbouwt gestelde criteria, opgesteld door medewerkers uit onderbouw, interne 
begeleiding, directie en m.m.v. de orthopedagoog, gebruikmakend van huidige wet- en regelgeving en 
inspectietekst. Dit protocol wordt periodiek geëvalueerd.  
 
Consultatie 
In sommige individuele gevallen blijft er handelingsverlegenheid bestaan; de ingezette begeleiding heeft niet het 
gewenste effect gehad en de gesignaleerde problemen blijven bestaan. Op dat moment kan ervoor gekozen 
worden om nog eens wat diepgaander naar het kind te kijken op individueel niveau. Daartoe wordt een HGW-
dossier ingevuld, waarin het beeld van het kind uiteengezet wordt op verschillende ontwikkelingsgebieden 
(cognitief, lichamelijk, sociaal-emotioneel, creatief) en binnen verschillende contexten (kind, school, omgeving). 
De belemmerende en compenserende factoren worden, voor zover bekend, in kaart gebracht, waardoor 
doorgaans duidelijk wordt hoe het kind op dat moment functioneert. Soms geeft dit beeld al voldoende 
aanknopingspunten om richting te geven aan de begeleiding in het (groeps)plan, en soms blijven er vragen 
bestaan. 
Op dat moment wordt er een consultatie aangevraagd bij onze orthopedagoog vanuit ‘Dienstencentrum de 
Stroming’, waarbij het HGW-dossier de input vormt voor het gesprek, en wat bij voorkeur gezamenlijk met ouders 
en school (medewerker en intern begeleider), gevoerd wordt. Ouders krijgen voorafgaand aan de consultatie de 
gelegenheid om het zorgdossier door te lezen en eventueel aan te vullen met hun eigen bevindingen t.a.v. de 
ontwikkeling van hun kind. 
Het komt voor dat na een consultatie blijkt dat er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn om gerichte hulp te 
kunnen bieden. De orthopedagoog zal dan adviseren om een verdere observatie of een diagnostisch onderzoek te 
laten doen. De school krijgt een beperkt aantal uren om dit onderzoek te laten uitvoeren. Externe hulp voor het 
kind vindt altijd plaats met toestemming van ouders. 
 
De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de medewerker. De interne begeleider coördineert de zorg en 
begeleiding. Onze afspraken zijn:  

 De medewerkers hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de kinderen. 
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 De medewerkers signaleren vroegtijdig welke kinderen zorg nodig hebben (sociaal emotionele of 
didactische zorg) en bespreken de signalering met hun IB-er. 

 Ouders worden door de medewerkers (en eventueel IB-ers) betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. 

 Externe partners worden - indien noodzakelijk- betrokken bij de zorg voor kinderen. 
 
De school maakt onderdeel uit van deelverband De Stroming, onderdeel van samenwerkingsverband PO2305. 
Naast onze eigen zorgstructuur op schoolniveau, worden er ook afspraken gemaakt in het kader van regionale 
samenwerking en school overstijgende initiatieven vanuit de overheid zoals passend onderwijs.  
De intern begeleiders hebben contacten binnen de Stroming en worden via de directie op de hoogte gehouden 
van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg en begeleiding. De onderwerpen die dit betreffen zijn zeer 
divers van aard. 
 
Passend onderwijs 
Sinds de invoering van de wet op Passend onderwijs (augustus 2014) zijn de gelden van de cluster 3- en 4-
leerlingen naar de samenwerkingsverbanden overgeheveld. De Jenapleinschool valt hiermee onder het 
samenwerkingsverband P2305, welke is onderverdeeld in diverse deelverbanden. De Jenapleinschool is 
aangesloten bij deelverband de Stroming. Dit betekent voor onze school dat wij tot op zekere hoogte voor deze 
kinderen (al dan niet met extra ondersteuning) een onderwijsaanbod verzorgen. Vanuit het verleden heeft de 
Jenapleinschool al een redelijke ervaring opgebouwd met cluster-4 leerlingen, waarmee er al enige kennis en 
ervaring aanwezig is ten aanzien van het begeleiden van deze doelgroep. Het gaat hierbij om kinderen met 
(ernstige) gedragsproblematiek. Met cluster-3 leerlingen (langdurig zieke kinderen en/of kinderen die zeer 
moeilijk lerend zijn is echter geen ervaring. Met kinderen die voldoen aan de criteria voor het sbo, is er wel 
ervaring. Voor al deze kinderen stelt de Jenapleinschool een arrangement op. De Jenapleinschool heeft ervaring 
met cluster-2 kinderen (kinderen met een taal/spraakstoornis en slechthorenden). Voor deze kinderen werkt de 
Jenapleinschool samen met de expertise vanuit Cluster 2 (Kentalis). Met cluster 1 (blinden en slechtzienden) heeft 
de Jenapleinschool beperkte ervaring. We zullen in alle gevallen moeten kijken wat de mogelijkheden zijn binnen 
de Jenapleinschool om deze kinderen met hun specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden.  
 
Soms ligt er een zorgvraag die om expertise vraagt die de Jenapleinschool niet kan bieden. Voor deze specifieke 
zorgvragen (zowel op sociaal als op cognitief gebied) bestaat de mogelijkheid om een preventief begeleider in te 
zetten. Dit kan alleen in samenspraak met onze orthopedagoog.  
 
Kijkend naar de mogelijkheden op de Jenapleinschool, dan is er enige expertise aanwezig. Zo zijn er medewerkers 
geschoold in pedagogiek en M-Sen. Ook zijn er medewerkers die ervaring hebben in het SO (Ambelt), SVO 
(Praktijkonderwijs) en hebben we een opgeleide reken- en taal specialist.  
 
Omdat de Jenapleinschool zich als doel gesteld heeft om aan het eind van dit opgestelde schoolplan te willen 
werken binnen gesloten stamgroepen, is het wenselijk om de Intern Begeleiders bij te scholen om vanuit de 
Jenaplanvisie medewerkers te kunnen begeleiden in het werken binnen de stamgroep, op een dusdanige wijze, 
dat er tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.  
 
Evaluatie:  
De afspraken (doelen) worden jaarlijks beoordeeld door de interne begeleiders en de directeur van de 
school(evaluatieplan). Zorg en begeleiding is tevens een onderdeel dat wordt beoordeeld door de Inspectie van 
het Onderwijs. 
 

3.7  Sociaal-emotionele ontwikkeling sociale veiligheid en actief burgerschap  

Visie en afspraken:  
Algemeen: Onze school wil een veilige plek zijn, waar kinderen omgaan met diversiteit. Wij willen een veilige sfeer 
creëren. Het bevordert openheid en respect in de school. Wij vragen regelmatig aan kinderen en medewerkers 
naar hun welbevinden en gevoel van veiligheid. 
Wij geven hier vorm aan door: 

 enquêtes  

 hanteren van schoolregels / afsprakenlijst 

 afspraken t.a.v. preventie 

 actie: draaiboek als er zich toch incidenten voordoen 

 beleid ter voorkoming van pesten (pestprotocol) 

 klachtencommissie / vertrouwenspersoon 

 schoolgids  informatie  
 



 
 
 
 

 Schoolplan 2016-2020 

 

21 

Actief burgerschap in een multiculturele samenleving 
De Jenapleinschool schept een sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn/haar uiterlijk, taal en 
culturele achtergrond. Wij vinden het onze taak om in een sfeer van vertrouwen, die zeer zorgvuldig moet worden 
opgebouwd, in de eerste plaats de kennis en de achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas te 
gebruiken om van elkaar te leren. Vanuit die betrokkenheid kan verbondenheid met mensen, dingen, planten, 
dieren en de wereld groeien.  
Daarnaast wordt binnen wereld oriënterend onderwijs op school aandacht besteed aan het multiculturele 
karakter van onze samenleving. Opleiden tot ‘goede’ burgers is sinds de laatste jaren een nieuwe pijler van ons 
onderwijsbolwerk. De Jenapleinschool is al jaren een broedplaats van democratisch burgerschap en sociale 
integratie. Hoewel dit vanuit de overheid een nieuwe term is, wordt zoals boven al aangegeven, hier veel 
aandacht aan besteed. Een belangrijke doelstelling van onze school is dat we kinderen willen inleiden in de 
maatschappij. Dat doen wij vanuit respect en zorg, vanuit betrokkenheid en aandacht, vanuit kwaliteit en 
meesterschap, vanuit openheid en transparantie, vanuit optimisme en solidariteit in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en vanuit het uitgaan van het goede in de mens. Vanuit wereldoriëntatie of 
projectonderwijs zijn onze kinderen en medewerkers gewend om bewust de wereld en maatschappij de school 
binnen te halen of met kinderen er samen op uit te gaan, de wereld in. 
Burgerschapsvorming is het helpen vormen van wie je bent (identiteit), mogelijkheden aanreiken om te kunnen 
deelnemen aan de samenleving (participatie) en kennis verwerven van en leren omgaan met de principes van 
democratie. 
Wij onderkennen daarbij de volgende invalshoeken: 

 identiteitsvorming aan de hand van projecten zoals levensbeschouwing en culturen  door middel van 
begrippen als eerbied, verwachting, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, waarden en normen; 

 de school als samenleving door middel van aandacht voor en waarderen van verschillen tussen kinderen 
en stamgroepleiders, aandacht en begrip voor verschillen tussen cultuur en levensbeschouwing, omgaan 
met conflicten en straffen, gelijke behandeling en solidariteit; 

 het hanteren van regels en afspraken (meedoen aan gesprekken in de stamgroep, nakomen van 
afspraken die in de stamgroep gemaakt zijn, spelen er werken in gemengde groepen); 

 de school als pedagogisch normatief instituut  door middel van het bewust ontwikkelen van een 
normbesef bij kinderen, bespreekbaar maken en bediscussiëren van opvattingen en uitingen;   

 de school midden in de samenleving  door middel van contacten met maatschappelijke en culturele 
organisaties, kerken, musea, acties voor goede doelen; 

 kennis van politieke en maatschappelijke praktijken (monarchie, dictatuur, democratie, gemeentebestuur 
en landsbestuur)  door middel van aandacht voor actuele gebeurtenissen, 5 mei, verkiezingen; 

 Europees en wereldburgerschap  door middel van uitwisseling met andere scholen, culturele en derde 
wereld projecten. 

 
Burgerschap hoeft op de Jenapleinschool niet specifiek als vak ingevoerd te worden.  
Een (schriftelijke) herordening van wat er al op school gebeurt wordt hieronder weergegeven: 
Op onze school geven wij vorm aan het bovenstaande middels:  

 Schoolvieringen; 

 projecten, bijvoorbeeld voor UNICEF (inzetten voor goed doel); 

 actieve deelname aan acties voor een beter milieu (bijvoorbeeld Lego League afval project); 

 intercultureel onderwijs; 

 excursies; 

 kamp; 

 jeugdjournaal; 

 gesprek in de stamgroep over maatschappelijke onderwerpen (gebruik van Nieuwsbegrip tekst en 
nieuwskring); 

 verkeersproject. 
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Evaluatie 
De stamgroepen gaan regelmatig tijdens een project ‘de wereld in’, en daarmee de wijk in. Veel kinderen wonen 
in de wijk Assendorp. Daarmee hebben we als school geen ontwikkelpunt geformuleerd op dit gebied. Wel maken 
we kinderen bewust dat de schoolbevolking geen reële afspiegeling is van de samenleving. Dit om de 
beeldvorming van kinderen te verruimen (de wijk is wel een reële afspiegeling van de samenleving). 

  
Ontwikkelpunt 
- geen 
 
Vertrouwen geven en vertrouwen hebben  
Wij willen op onze Jenapleinschool kinderen leren juist vertrouwen te hebben in en met elkaar. Dat zien wij als 
een belangrijke maatschappelijke opdracht. Het leren samenwerken door kinderen en volwassenen, kan alleen op 
basis van elkaar vertrouwen geven en vertrouwen hebben.  
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Hoofdstuk 4   Personeelsbeleid 

 

4.1  Bestuurlijke organisatie  

Verantwoordelijkheid en rol van het bestuur 
Onze eenpitterschool maakt als enige basisschool deel uit van de Stichting Jenapleinschool. Het bestuur bestuurt 
de stichting en voert als zodanig het bevoegd gezag over de onder de stichting ressorterende school. Het bestuur, 
dat bestaat uit ouders, oefent zijn taken uit op basis van een concept van feitelijke scheiding. Feitelijke scheiding 
betekent dat veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden door een algemene volmacht door het bestuur aan 
de directeur worden overgedragen. Het bestuur vervult in dit systeem vooral een toezichthoudende rol. Wel blijft 
het bestuur verantwoordelijk voor de goedkeuring van zaken als de meerjarenbegroting, het jaarverslag en het 
schoolplan. Ook blijft het bestuur eindverantwoordelijk voor de gehele school. Afstemming van het beleid vindt 
op stichtings- en schoolniveau plaats tussen het bestuur en de directie. Het bestuur vergadert daartoe gemiddeld 
één keer per zes weken in aanwezigheid van de directeur. Jaarlijks houdt het bestuur een bestuursdag om te 
reflecteren en dieper in te gaan op onderwijs, personele, facilitaire en financiële zaken. Bij de bestuursdag is ook 
de directeur aanwezig. 
  
Evaluatie en vooruitblik 
Het bestuur heeft de laatste jaren veel energie gestoken in het doorvoeren van het systeem van feitelijke 
scheiding. Daarbij hebben wij ons laten begeleiden door VBS. Naast het regelen van formele zaken als het 
aanpassen van de statuten en het managementstatuut, is de overgang naar het bestuursconcept vooral een zaak 
van in de praktijk uitvinden. Zowel bestuur als directeur moeten zich constant bewust zijn van hun rol. Dat vergt 
aanpassing en gewenning van beide kanten. De komende jaren wil het bestuur verder gaan op de ingeslagen weg. 
Door het stellen van heldere kaders en het werken met een overzichtelijk en praktische managementrapportage. 
Het belangrijkste kader vormt daarbij het schoolplan, dat ook de basis vormt voor de jaarlijkse begroting. 
Daarnaast blijft het bestuur zijn functioneren kritisch tegen het licht houden. Waar nodig en mogelijk willen we 
een professionaliseringsslag maken. Bijvoorbeeld als het gaat om de effectiviteit van de vergaderingen en het op 
peil houden van de eigen kennis. 
  
Organisatieopbouw van de school 
 
Het bestuur: 

 oefent zijn taken uit op basis van het concept van feitelijke scheiding; 

 heeft een toezichthoudende rol en stelt de kaders vast waarbinnen dat toezicht wordt uitgeoefend; 

 is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de meerjarenbegroting en schoolplan; 

 vraagt aan de directeur verantwoording van het gevoerde beleid; 

 legt aan de ouders en andere belanghebbenden van de school middels een jaarverslag verantwoording af. 
  
De directeur: 

 geeft leiding aan de school, waarbij geldt dat de financiële zaken, personeelsplanning en  -formatie van de 
school in gezamenlijkheid met het bestuur worden voorbereid en ontwikkeld. 

 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid. 

 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijskundig beleid. 

 is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid waaronder de 
personeelszorg in de school. 

 Is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op de terreinen van 
beheer en organisatie (zoals huisvesting, facilitair, ICT en ARBO). 

 Draagt bij aan het strategisch beleid van de school. 

 Voert alle hier niet genoemde taken en verantwoordelijkheden uit, die in de functiebeschrijving zijn 
opgenomen.  

 
De medewerkers: 

 zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hen opgelegde taak (taken); 

 geven het onderwijskundig beleid (in de bouw en de stamgroepen) vorm en inhoud op basis van afspraken; 

 dragen zorg voor professionele onderlinge communicatie ten aanzien van de taakuitvoering; 

 werken pro-actief (signaleren ontwikkelingen en communiceren daar bijtijds over). 
  
De ouders: 
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 onderschrijven de uitgangspunten van het jenaplan onderwijs; 

 onderschrijven de specifieke bijdrage die de Jenapleinschool van hen vraagt; 

 stellen zich positief kritisch op ten aanzien van de ontwikkeling van hun kinderen. 
  
Het bestuur bepaalt de kaders van de stichting door middel van de vaststelling van het strategisch en financieel 
beleid. Het bestuur en de directeur hebben binnen deze kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn 
omschreven in het managementstatuut. 
 
 

4.2 Personeelsbeleid (Integraal) 
Binnen onze stichting is gekozen voor integraal personeelsbeleid (IPB). Integraal staat voor het systematisch 
afstemmen van de kennis en vaardigheden van medewerkers op de visie en missie en op de hiervan afgeleide 
inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische doelen van de school. Het is het antwoord op de vraag: ‘Wat 
voor school willen en kunnen we zijn of worden?’ Het duidelijk communiceren over deze doelstellingen en 
daaraan gerelateerde beleidskeuzen met het medewerkers zorgt ervoor dat ieder weet waar de schoolorganisatie 
voor staat en in welke richting er gewerkt wordt. Het met elkaar in gesprek komen en blijven is essentieel voor de 
uiteindelijke kwaliteit van het integraal personeelsbeleid. IPB richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers, 
gerelateerd aan de schoolontwikkeling en raakt aan de visie, missie en doelen. De zeven SBL competenties 
vormen daarbij een uitgangspunt, uitgaande van de wet BIO. ((1)interpersoonlijk, (2)vakinhoudelijke en 
didactisch, (3)pedagogisch, (4)organisatorisch, (5)competent in omgang met collega’s, (6)competent in omgang 
met omgeving en (7)competent in reflectie en ontwikkeling. Daarnaast willen we ook gaan onderzoeken wat de 
LIDO-lijst ons kan brengen. LIDO staat voor leiderschap, inhoud, didactiek en organisatie en is specifiek gericht op 
stamgroepleiders die werken met heterogenen stamgroepen.  
Om IPB vorm te geven, maken wij gebruik van een aantal instrumenten. Door samenhang in de vormgeving van 
en het omgaan met instrumenten aan te brengen, kunnen ze elkaar versterken en optimaal bijdragen aan zowel 
de ontwikkeling van de medewerkers als ook aan de realisatie van de doelen van de school. Alle betrokkenen in 
de organisatie (bestuur, schoolmanagement, medezeggenschapsraad en medewerkers) leveren ieder vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheid en met voldoende vaardigheden een bijdrage aan het realiseren van het 
personeelsbeleid.  
 
4.2.1  Doelen van IPB 
a. Professionele ontwikkeling 
Het invoeren en verder vorm geven aan integraal personeelsbeleid in het onderwijs is een van de mogelijke 
antwoorden op de eerdergenoemde ontwikkelingen. IPB kan ertoe bijdragen dat medewerkers, met behulp van 
het bestuur en het schoolmanagement blijvend zorg en aandacht besteden aan hun professionele ontwikkeling, 
zodat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen van de school en het onderwijs. 
Blijvende aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering en het blijven inspannen om een goed antwoord te 
vinden op de veranderende omstandigheden, is noodzakelijk binnen het onderwijs. 
b. Aantrekkelijk zijn 
Daarnaast kan IPB een bijdrage leveren om het werken in het onderwijs uitdagend, interessant en aantrekkelijk te 
houden voor de huidige en toekomstige medewerkers. Om het aanbod van goed gekwalificeerd en gemotiveerd 
medewerkers voor nu en in de toekomst veilig te stellen, zal men meer dan voorheen aandacht moeten schenken 
aan individuele ontplooiingsmogelijkheden en loopbaanwensen. In een platte organisatie, zoals een school, zal 
het idee van verticale gerichtheid van loopbanen plaats moeten maken voor het gezichtspunt dat een loopbaan 
een beweging in allerlei richting betekent: verbreding en verdieping van de loopbaan. Soms binnen, maar ook wel 
buiten de eigen schoolorganisatie. Er dient optimaal gebruikgemaakt te worden van de menselijke factor binnen 
de totale organisatie en de school moet een aantrekkelijke werkomgeving worden en blijven. Tenslotte zijn en 
blijven de mensen in de organisatie het kapitaal van onze organisatie. 
c. Verantwoordingsinstrument 
In overleg met en na toestemming van de medezeggenschapsraad wordt bij het inzichtelijk maken van het 
formatieplan de begroting gebruikt als verantwoordingsinstrument. De begroting bevat alle gegevens, zoals de 
kindaantallen en de verplichtingen op langere termijn ten aanzien van medewerkers die voor (on)bepaalde tijd 
zijn aangesteld. Met deze gegevens kan worden vastgesteld of rddf-plaatsing van toepassing is. Met het 
formatieplan wil de regelgeving de medezeggenschapsraad in staat stellen voor 1 mei te reageren op eventuele 
terugloop in de formatie. Indien er te weinig formatie is om alle medewerkers aan het werk te houden, moet een 
medewerker voor een jaar in een zogenaamd ‘risicodragend deel der formatie’ (rddf) geplaatst worden. De 
functies, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in het FUWA.  
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4.2.2 Instrumenten van IPB 
Bij IPB gaat het om die vorm van personeelsbeleid waarin de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en 
loopbaanwensen van het medewerkers in relatie worden gebracht met de strategisch inhoudelijke doelstellingen 
van de school. De instrumenten worden systematisch ingezet om deze relatie te volgen en te beïnvloeden. Binnen 
de Stichting Jenapleinschool onderscheiden wij de volgende instrumenten (voor cursief vermelde items geldt dat 
er (nog) geen vastgesteld beleid op papier aanwezig is): 
 

a) Loopbaanontwikkeling 
b) Arbo beleid / ziekteverzuimbeleid  
c) Functioneringsgesprekken 
d) Beoordelingsbeleid 
e) Professionaliseringsbeleid, nascholing, training 
f) Persoonlijke ontwikkeling 
g) Begeleiding startende stamgroepleider  
h) Doelgroepenbeleid (onder andere ouderbeleid)c 
i) Beloningsbeleid 
j) Functiedifferentiatie 
k) Taakbeleid 
l) Deeltijdarbeid 
m) Beleid van tijdelijke naar vaste aanstelling 
n) Competentiebeleid 
o) Werving en selectie 

 
4.2.3 Gesprekkencyclus 
Relatie met Integraal Personeelsbeleid 
Met behulp van het periodiek voeren van gesprekken tussen leidinggevende en personeelslid kunnen persoonlijke 
ontwikkelingswensen van personeelsleden in verband worden gebracht met de doelstellingen van de 
schoolorganisatie. Op deze wijze vindt regelmatig afstemming plaats tussen de persoonlijke ontwikkeling van 
personeelsleden en de ontwikkeling van de schoolorganisatie. 
  
De gesprekkencyclus is direct gerelateerd aan verschillende instrumenten van IPB: het 
nascholingsbeleid, functiebouwwerk, mobiliteitsbeleid, taakbeleid, competentiemanagement, 
begeleiding van (nieuw) personeel.  
 
Doel van de gesprekkencyclus 
De R&O gesprekken hebben als doel: 
- het maken van afspraken over zowel te leveren resultaten als noodzakelijke en gewenste ontwikkeling. R&O 
gesprekken leggen de relatie tussen strategie en ambitie van de school, de beleidsagenda van de bouw of team en 
de bijdrage die de medewerker levert aan het realiseren ervan. 
- Leidinggevende en medewerker brengen in kaart welke sterke en minder sterke punten de medewerker heeft. 
- De medewerker brengt de eigen ontwikkelwensen in kaart met behulp van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) 
en werkt zo met het bekwaamheidsdossier. 
- De leidinggevende daagt uit, scherpt aan, zoekt de grenzen van de ‘comfort-zone’ op. 
- Er worden afspraken gemaakt om gewenste ontwikkeling op gang te brengen. 
 
Gedurende de gesprekkencyclus worden één of meerdere ontwikkeldoelen gerealiseerd. De resultaten van de 
cyclus kunnen vervolgens weer als opmaat gebruikt worden voor een nieuwe cyclus. Op deze wijze is de 
gesprekkencyclus een voortdurende dialoog tussen leidinggevende en personeelslid over de professionele 
ontwikkeling en bijdrage van het individu binnen de (school)organisatie, met als uiteindelijk doel het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Opzet van de driejarige gesprekkencyclus 
Jaar 1:  
a. R&O gesprek (periode begin schooljaar, duur +/- 1 uur) 
Gesproken wordt over het competentieprofiel gekoppeld aan de visie/missie van de school (onderwijsverbetering 
en resultaten verbetering van de organisatie) en wat de bijdrage van de medewerker daarbij zal zijn. De afspraken 
worden SMART opgesteld. Het gesprek is tweezijdig gericht (inbreng van beide gesprekspartners, waarbij het 
zwaartepunt ligt bij de inbreng van het personeelslid) en kent geen rechtspositionele consequenties. 
b. Voortgangsgesprek (periode februari, duur +/- ½ uur) 
Er wordt gesproken over de vordering van de medewerker bij de gestelde doelen. Het gesprek is tweezijdig 
gericht (inbreng van beide gesprekspartners, waarbij het 
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zwaartepunt ligt bij de inbreng van het personeelslid) en kent geen rechtspositionele consequenties. Dit gesprek 
gaat over hoe de medewerker het gestelde doel vorm aan het geven is. Hoe het gaat, of er nieuwe inzichten zijn 
en of er wat nodig is. De directie geeft feedback over wat hij ziet. 
Jaar 2:  
a. R&O gesprek (periode begin schooljaar, duur +/- 1 uur) 
Na een jaar wordt gekeken of de afspraken gerealiseerd zijn. 
Er wordt gekeken waardoor het komt dat er méér of minder is gerealiseerd. Er wordt opnieuw gesproken over het 
competentieprofiel gekoppeld aan de visie/missie van de school (onderwijsverbetering en resultaten verbetering 
van de organisatie) en wat de bijdrage van de medewerker daarbij zal zijn. De afspraken worden SMART 
opgesteld. 
b. Voortgangsgesprek (periode februari, duur +/- ½ uur) 
Er wordt gesproken over de vordering van de medewerker bij de gestelde doelen. Het gesprek is tweezijdig 
gericht (inbreng van beide gesprekspartners, waarbij het 
zwaartepunt ligt bij de inbreng van het personeelslid) en kent geen rechtspositionele consequenties. Dit gesprek 
gaat over hoe de medewerker het gestelde doel vorm aan het geven is. Hoe het gaat, of er nieuwe inzichten zijn 
en of er wat nodig is. De directie geeft feedback over wat hij ziet. 
Jaar 3:  
a. R&O gesprek (periode begin schooljaar, duur +/- 1 uur) 
In dit gesprek wordt gekeken of de afspraken gerealiseerd zijn. 
Er wordt gekeken waardoor het komt dat er méér of minder is gerealiseerd. Er wordt opnieuw gesproken over het 
competentieprofiel gekoppeld aan de visie/missie van de school (onderwijsverbetering en resultaten verbetering 
van de organisatie) en wat de bijdrage van de medewerker daarbij zal zijn. De afspraken worden SMART 
opgesteld. 
b. beoordelingsgesprek (periode februari, duur +/- 30-60 min.) 
In het beoordelingsgesprek komen, naast het competentieprofiel en POP, ook aspecten ter sprake als: kwaliteit 
van het werk; samenwerking, werken aan de professionaliteit (persoonlijke ontwikkeling), omgaan met 
veranderingen (adequaat inspelen op relevante ontwikkelingen); motivatie en betrokkenheid. 
 
Het beoordelingsgesprek is eenzijdig gericht (waardering door de leidinggevende) en kan rechtspositionele 
consequenties hebben. 
 
4.2.4 Verdeling van taken en werkzaamheden 
Uitgangspunt voor de school is dat ieder medewerker naast lesgevende taken ook andere taken voor zijn of haar 
rekening neemt. Afgelopen schooljaar zijn we gestart met het wegen van de taken bij ons op school. Samen met 
het team hebben we uren gekoppeld aan de taken. Dit heeft geresulteerd tot ons taakbeleid, conform de 
regelgeving in de CAO met betrekking tot de normjaartaak. Momenteel wordt individueel schriftelijk vastgesteld 
hoe de niet-lesgevende taken zijn afgesproken. Dit overzicht geeft helderheid over van wat er van de 
medewerkers verwacht wordt en hoeveel ruimte er daarvoor is. 
 
Op de Jenapleinschool werken we vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid. Immers, samen maak je een leef- en 
werkgemeenschap. Aan het begin van het schooljaar worden de standaardtaken -indien wenselijk of nodig- 
onderling verdeeld tijdens een plenaire vergadering. Tijdens de R&O gesprekken wordt het individuele 
taakoverzicht besproken en worden hier afspraken over gemaakt. 
Ook tijdens bouwvergaderingen worden geregeld taken verdeeld. Het verdelen van de taken gebeurt altijd in 
overeenstemming met elkaar. Een grote hoeveelheid aan taken moet naast het dagelijkse lesgevende werk 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
De volgende uitgangspunten spelen een rol bij het verdelen van de taken: 

 Interesse en motivatie voor een taak. 

 Mate van competentie in uitvoeren van taak. 

 Draagkracht teamlid. 

 Evenwichtige verdeling taken onderling. 
Te ver doorgevoerd taakbeleid gaat uit van drie veronderstellingen. 

 Alle werk op school is te beheersen, vooraf vast te stellen, te kwantificeren. 

 De zwaarte van de taken van een medewerker kan geobjectiveerd worden, de belasting kan in 
minuten weergegeven worden. 

 Het gaat niet uit van kwaliteiten van de medewerkers. Bijvoorbeeld als de kracht ligt bij het inrichten 
van de bibliotheek, dan kost dat minder tijd en energie dan iemand die moeite heeft met die taak.  
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Als je werkelijk uitgaat van elkaars sterke kanten heeft invoering van taakbeleid een demotiverend effect op de 
betrokkenheid van de stamgroepleiders bij het uitvoeren van de dagelijkse taken. Toch ontkomen we er niet aan, 
werken we toe naar adequaatheid en vraagt het team om duidelijkheid. 
 
4.2.5 Nascholing 
Op de Jenapleinschool zal de nadruk liggen op scholingsbehoeften die ontstaan uit het beleid dat de school voor 
de komende jaren heeft geformuleerd. Daarnaast is scholing op individuele gronden mogelijk. Tijdens de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken komt het onderdeel ‘nascholing’ steeds aan de orde. Mede op grond 
van deze gesprekkencyclus wordt door de directie en de teamleden een getracht de wensen te koppelen aan de 
doelen van de school. Bij het al dan niet honoreren van de wensen tot nascholing wordt geprobeerd zowel 
rekening te houden met het belang van de school als met het belang van het individuele teamlid. 
 
4.2.6 Gezondheid en welzijn / contract met Arbodienst 
Het bestuur heeft een contract bedrijfsgezondheidszorg afgesloten met de Arbodienst, Human Connexion in 
Nijmegen. Dit contract garandeert de wettelijk noodzakelijke begeleiding bij ziekteverzuim, aangevuld met 
"maatwerk", (sociaal-medisch) en, wanneer nodig, begeleiding door een deskundige op het gebied van 
psychosociale zorg. Ziekte kan niet in alle gevallen voorkomen worden, alle preventieve maatregelen ten spijt. Er 
zijn voldoende ziektegevallen te bedenken waar de organisatie geen invloed op heeft. Preventieve maatregelen 
zijn gericht op het voorkomen van vermijdbaar ziekteverzuim, daarnaast op het voorkomen van langdurig 
ziekteverzuim. Als medewerkers aangeven last te hebben van een hoge werkdruk of andere werk gerelateerde 
problemen, dan bespreken zij dat met de directie. De directie zal dan onderzoek doen en vervolgens over gaan tot 
het verbeteren van de situatie. Als de zieke en directie niet in staat zijn het probleem op te lossen, dan kan er een 
specialist worden betrokken bij het inzichtelijk maken van de situatie die mogelijk het probleem in stand houdt. 
Dit betekent dat er continu gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie en de 
arbeidsomstandigheden. 
 
Voor de Jenapleinschool heeft dat geleid tot de volgende actiepunten: 
• Het laten blijken van zorg, aandacht en betrokkenheid in de personele sfeer. 
• Tijdig reageren op de signalen die duiden op een dreigend ziekteverzuim. 
• Het scheppen van helderheid en doorzichtigheid ten aanzien van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden en dit vastleggen in taakbeleid, tijdens functioneringsgesprekken etc. 
• Zoveel mogelijk een beroep doen op de talenten en mogelijkheden van de werknemers. 
• Zorg dragen voor een goede informatievoorziening aan betrokkenen over zaken betreffende de school en 

het werkveld. 
• Verlagen van de drempel van terugkomst voor (langdurig) ziek medewerkers. 
• Mogelijkheid geven met de bedrijfsarts te bellen voor casuïstiek. Medewerkers dat graag eens wil spreken 

over psychische of lichamelijke zorgen of klachten, kan daarvoor met de bedrijfsarts een afspraak maken. 
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4.2.7 Ziekteverzuim 
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2015 is 3,9%.  

 
 
4.2.8 Arbeidsomstandighedenbeleid 
Veiligheid 
Bij alle handelingen die in de school worden verricht, staat de veiligheid van de kinderen voorop. 
Ontruimingsplan 
Op school is een ontruimingsplan aanwezig, waarin beschreven staat wat van het medewerkers en de kinderen 
verwacht wordt bij calamiteiten. Drie keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gedaan. De medewerkers 
en kinderen leren dan hoe ze moeten handelen bij een ontruiming bij bijvoorbeeld brand of ander gevaar. 
Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Op de Jenapleinschool hebben alle medewerkers de cursus voor bedrijfshulpverlener (BHV) gevolgd. De contacten 
met de cursusleiders worden onderhouden door een medewerker vanuit het taakbeleid.  
De taken van deze BHV-ers zijn: 
• Het in noodsituaties evacueren van kinderen en medewerkers; 
• Eerste hulp bij ongevallen en levensreddende handeling; 
• Het bestrijden van het begin van brand; 
• Communicatie met hulpverleningsinstanties 

 

4.3  Interne communicatie  

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren 
van de medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te 
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve 
hulpmiddelen gebruikt. Onze vastgelegde afspraken zijn:  

a) We werken met diverse overleggen:  
a. Regelvergadering: team afspraken komen aan bod en ruimte voor onderwijsontwikkeling 
b. Bouwvergadering: organisatorische afspraken en projectvoorbereidingen per bouw  
c. Zorgvergadering (bijvoorbeeld kind bespreking) 
d. Werkgroepen 

b) De directeur vergadert 6 wekelijks met het MT (IB-ers, BC-ers en directeur)  
c) De directeur met IB-er vergaderen tijdens het MT en daarnaast 3 keer per jaar specifiek op het monitoren 

van de coaching gesprekken. 
d) De directeur met BC-er vergaderen 6 wekelijks (monitoren bouwen) 
e) De MR vergadert 6 wekelijks met de directeur 
f) Het bestuur vergadert 6 wekelijks met de directeur 
g) We gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: praten met elkaar, postvakken, memo bord en 

e-mail.  
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Wat betreft communicatie vinden we het volgende belangrijk:  
a) Zaken worden op de juiste plaats besproken en de juiste persoon besproken  
b) Een vergadering woon je goed voorbereid bij. 
c) Op vergaderingen is sprake van actieve deelname 
d) In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf  
e) We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen 
f) Een PMR-lid is de spreekbuis namens medewerkers. 

 
Bovenstaande wordt jaarlijks door de directeur in het team besproken aan de start van het schooljaar. 
 

4.4  Communicatie met ouders 

Onze school is een school die opgericht is door ouders en nog steeds open staat voor ouders. We proberen ouders 
optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Wij vinden het belangrijk, dat de school 
een veilige en verzorgde omgeving is voor de kinderen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich 
geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is.  
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de 
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige 
gesprekspartners. Voor de medewerkers zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te 
kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling 
van hun kind. Onze afspraken zijn: 
 

a) De school ziet er verzorgd uit. 
b) De school is een veilige school.  
c) Medewerkers (onderling) en kinderen (onderling) gaan respectvol met elkaar om.  
d) Ouders ontvangen 2 wekelijks een nieuwsbrief. 
e) De school organiseert jaarlijks een ouderavond (thema-avond). 
f) De school staat altijd open - de medewerkers zijn bereikbaar.  
g) Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten. 
h) Medewerkers stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders. 
i) Ouders worden betrokken bij (extra) zorg. 
j) Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs. 
k) Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind. 
l) Medewerkers stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie. 

 
Evaluatie:  
Bovenstaande afspraken worden middels WMK 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie, het team en de 
ouders.  
 

4.5  Externe contacten: netwerkvorming 

De school onderhoudt systematische (gereguleerde) contacten met externe instanties zoals onderwijsopleidingen, 
gemeente, wijkagent, stad/buurt, ondernemers uit Assendorp, De Stroming, GGD, PSZ, BSO, maatschappelijke 
werk, bedrijven met onderhoudscontracten.  
 
Publiciteit 
De Jenapleinschool heeft een moderne website om ouders en belangstellenden te informeren. Deze website 
wordt door enkele betrokken ouders actueel gehouden en redelijk goed bezocht. De twee wekelijkse nieuwsbrief 
wordt digitaal verspreid aan ouders. Veel extra publiciteit is - gezien het kinderenaantal en belangstellenden - niet 
echt nodig. Een aantal keren per jaar laat de school duidelijk van zich horen. Ouders die hun kind hebben 
aangemeld op school krijgen regelmatig de nieuwsbrief, zodat zij zich al verbonden voelen met de school. 
Wanneer de school publiciteit opzoekt, wordt dat bij voorkeur gekoppeld aan een onderwijsinhoudelijk of 
maatschappelijk georiënteerd onderwerp.  
 
 

4.6  Financieel beleid 

De financiën van onze school zijn ervoor om ons in staat te stellen goed onderwijs te verzorgen. Onze financiële 
beslissingen worden ook in dat licht genomen en beoordeeld. Binnen het beschikbare budget en de beleidskaders 
van de stichting legt onze school haar financiële keuzes en prioriteiten vast in een jaarbegroting en 
meerjarenperspectief; dit wordt door de school opgesteld en besproken met de MR. Na goedkeuring door het 
bestuur is de jaarbegroting een taakstellend beleidsinstrument voor de directeur van de school. De eerste 
controle op de bestedingen wordt uitgevoerd door het administratiekantoor, het onderwijsbureau Meppel (’t OB 
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Meppel). Daar worden ook kwartaal overzichten vervaardigd die het bestuur samen met de directeur gebruikt om 
de realisatie van de begroting te sturen en te bewaken. Na afloop van het boekjaar worden de jaarcijfers 
gepubliceerd en van een toelichting voorzien. Een externe accountant voert achteraf een voorgeschreven 
controle uit. Personele kosten vormen het grootste deel van de schoolbegroting. Voor een groot deel liggen de 
personele uitgaven op voorhand vast. Binnen beperkte marges heeft onze school echter de financiële 
mogelijkheden om personele keuzes te maken, vooral door de inzet van het zgn. budget voor personeelsbeleid.  
 
Algemene ontwikkeling: 

Teldatum Aantal kinderen Perc. onderbouw Personele bekostiging  

01-10-2011 295 51,2% schooljaar 2011-2012 

01-10-2012 309 49,8% schooljaar 2012-2013 

01-10-2013 314 51,9% schooljaar 2013-2014 

01-10-2014 312 52,6% schooljaar 2014-2015 

01-10-2015 310 53,2% schooljaar 2015-2016 

prognose 1-10-2016 318 50,3 % schooljaar 2016-2017 

prognose 1-10-2017 323 48,6 % schooljaar 2017-2018 

prognose 1-10-2018 328 48,2% schooljaar 2018-2019 

prognose 1-10-2019 327 47 % schooljaar 2019-2020 

prognose 1-10-2020 324 47,5 % schooljaar 2020-2021 

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum van 1 oktober en geldt voor het 
daarop volgende schooljaar. We nemen 41 kinderen aan per schooljaar. Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er 
tot en met 2013 sprake was van een stijgende trend. De verwachting is dat het aantal kinderen vanaf 2016 enkele 
jaren zal stijgen tot er in 2019-2020 rond de 327 kinderen op school zitten. Na die periode zullen we in vier jaar 
tijd naar het streefgetal van 318 kinderen krimpen. Gesteld kan worden dat de stichting er financieel gezien 
gezond voor staat en voldoende in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen (verwijzing 
jaarverslag 2015). 
 

4.7 Huisvesting en facilitaire zaken 

Huisvesting: 
Het schoolgebouw is eigendom van de stichting woningbouw Zwolle (SWZ), de Jenapleinschool is 
verantwoordelijk voor het onderhoud en de gemeente is verantwoordelijk voor renovaties. Met de middelen die 
de Jenapleinschool ontvangt die bestemd zijn voor onderhoud maken wij keuzes om ervoor te zorgen dat ons 
gebouw zo goed mogelijk bijdraagt aan het bereiken van onze onderwijskundige doelen. Sinds een aantal jaren 
zetelt de Jenapleinschool in het huidige gebouw. Kinderen, ouders en medewerkers waarderen het gebouw en 
ervaren het als zeer prettig. We zijn trots op ons prachtige gebouw. Er is een bijzondere constructie: de 
Jenapleinschool huurt het gebouw van de stichting woningbouw Zwolle (SWZ).  
  
Evaluatie: 
Voor de dertien groepen die de school telt, beschikt het gebouw over dertien lokalen (per schooljaar 2016-2017). 
De onderwijsvisie van de school, met aandacht voor zelfstandig werken en sociale competenties, is in het gebouw 
terug te vinden. De klaslokalen van onder- midden- en bovenbouw bevinden zich rondom de centrale midden- 
ruimte. Kinderen kunnen hier met elkaar samenwerken of juist even rustig gaan zitten lezen of werken. De 
tussenruimte van de begane grond wordt na schooltijd verhuurd aan de BSO. Speciaal voor onderbouwkinderen is 
er dan een eigen plek en zij kunnen gebruik maken van het speelgoed, zoals houten blokken, verkleedkleren en 
gezelschapspelletjes. 
  
Ontwikkelpunt: 
Periodiek wordt bekeken of de huisvesting en de inrichting past bij de visie op onderwijs. De komende jaren zal 
worden bekeken of het gebouw en de inrichting aangepast gaat worden om beter aan te sluiten op nieuwe 
ontwikkelingen. De aanpassing van de middenpleinen in het gebouw en het achterplein bij de school wordt daarin 
meegenomen. 
  
Facilitaire zaken: 
De facilitaire zaken sluiten aan bij de visie op onderwijs en organisatie. De dagelijkse schoonmaak van de school 
wordt verzorgd door een professioneel schoonmaakbedrijf. Een aantal malen per jaar vindt een grote 
schoonmaak plaats door inzet van ouders. 
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Evaluatie:  
Over het algemeen is het niveau voldoende en indien nodig vinden aanpassingen plaats. Het is de wens om op het 
gebied van ICT een stap te zetten, zodat de ICT voorzieningen passen bij de moderne onderwijsmethoden. Het 
ontwikkelpunt is dan ook:  
ICT beleid en voorzieningen op een hoger plan tillen. 
 

4.8 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit 
kunnen uiteenlopende zaken zijn zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en 
managementzaken. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken 
instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van 
De Jenapleinschool. De vergaderingen zijn openbaar en zijn op te vragen via mr@jenaplein.nl. 
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. Bij de vergaderingen is de 
directeur aanwezig voor advies en toelichting. De ouderleden worden voor drie jaar gekozen door middel van 
verkiezingen. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen. 
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Hoofdstuk 5  Kwaliteitsbeleid 

‘Veel vernieuwingen zijn gebaseerd op criteria als doelmatigheid, eenvoudige realiseerbaarheid, publieke druk, 
financiële overwegingen. Beleid moet echter gebaseerd zijn op een uitgewerkte visie op de doelen van het 
onderwijs. We moeten proberen een visie te formuleren die het mogelijk maakt om tegengestelde krachten tot een 
synthese te brengen.’ Kees Both 
 

5.1  Uitgangspunten van kwaliteitszorg 

Basisprincipe 11 neemt in verband met kwaliteitszorg een aparte plaats in. Het luidt: 
‘De school is een relatief autonome, coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de maatschappij 
beïnvloed en heeft er ook zelf invloed’. 
Kwaliteitszorg is vanuit dit basisprincipe, vooral ook een zaak van ‘zelfevaluatie’, met een grote mate van vrijheid 
in de keuze van middelen en procedures. 
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de afspraken bij de 
verschillende beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. We beoordelen de afspraken 
systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is 
ook, dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat onze 
medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. 
Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De 
school werkt voortdurend aan ontwikkeling en groei van kinderen en medewerkers. Op de school werken 
gemotiveerde en betrokken stamgroepleiders. De school kent een heldere overlegstructuur en goede 
informatievoorziening. 
 
Op onze school zijn de volgende uitgangspunten leidend voor de wijze waarop wij vorm geven aan 
kwaliteitsbeleid: 

 De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan. De school heeft bevlogen en deskundige leiding. De directie 
van de school speelt een cruciale rol als het gaat om de aansturing van kwaliteitszorg. Uiteraard is de zorg 
voor de (eigen) kwaliteit een zorg die bij iedere medewerker of betrokkene van de school hoort te liggen, 
maar de wijze waarop de school de kwaliteit bepaalt, bewaakt en bevordert, is de verantwoordelijkheid van 
de schoolleiding. 

 De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen zoals geformuleerd in het schoolplan. 
De kwaliteitszorg van onze Jenapleinschool richt zich op de doelen van bestuur en de doelen van de school. 
Daar willen we voor staan en daar mogen anderen ons op aanspreken.  

 De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur. Voor een professionele schoolcultuur is een 
professionele schoolleiding nodig, die kan beschikken over professionele medewerkers. Om de medewerkers 
zo goed mogelijk te kunnen faciliteren en begeleiden bij hun taak op school, heeft het bestuur de afgelopen 
jaren impulsen gegeven aan Integraal Personeelsbeleid (IPB).  

 Bij de zorg voor kwaliteit zijn medewerkers, directie, kinderen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken. In 
dit schoolplan wordt aangegeven op welke wijze de diverse groepen hierbij betrokken worden. 

 De kwaliteitszorg kan niet los gezien worden van het toezicht van de onderwijsinspectie. Er is in ieder geval 
afstemming met het toetsingskader van de inspectie. 

 Het gaat bij de kwaliteitszorg niet alleen om het verzamelen van informatie en hanteren van instrumenten. 
Het gaat veel meer om het analyseren van de verkregen gegevens en daar een waarde oordeel aan koppelen 
(wanneer vinden wij het goed?). 

 
De kwaliteitszorg op onze school voldoet aan de volgende zes eisen die de inspectie stelt ten aanzien van 
kwaliteitszorg. Deze indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor kwaliteit. 

a) De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar kind-populatie, de school heeft 
een goede veilige sfeer, kinderen gaan met plezier naar school; 

b) We beschikken over doelen (afspraken) bij diverse beleidsterreinen. De school heeft een duidelijke 
onderwijsvisie en draagt die visie gezamenlijk uit; 

c) De school evalueert stelselmatig de kwaliteit van haar opbrengsten en of de verbeterplannen 
gerealiseerd zijn;  

d) We borgen onze kwaliteit (onder andere door zaken op schrift vast te leggen); 
e) De school rapporteert aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders) inzichtelijk over 

de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs, de school is daarbij transparant en verantwoordt wat ze 
doet; 
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f) We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, kinderen en medewerkers. 
School en ouders zien elkaar als partners in opvoeding en onderwijs. 

 

5.2  Bepaling van de kwaliteit (diagnose)  

Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons onderwijs, moeten wij gegevens hebben over onze 
school. Op basis van de gegevens kunnen wij een analyse maken van die onderdelen die goed gaan of extra 
aandacht behoeven en actiepunten voor de komende jaren bepalen.  
Om gegevens te krijgen maken we gebruik van de volgende middelen: 
a. Gesprekken met stamgroepleiders 

Binnen de gesprekscyclus worden R&O gesprekken gehouden tussen medewerkers en de bouwcoördinatoren 
van het managementteam. Het doel van deze gesprekken is om de kwaliteiten van de medewerker te 
koppelen aan de te behalen doelen van de school. De directeur heeft dit type gesprek met het bestuur. 

b. Groepsbezoeken 
De directie houdt jaarlijks groepsbezoeken. De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op 
het gebied van schoolontwikkeling, pedagogisch klimaat of didactisch handelen. (LIDO-lijst). De IB-ers voeren 
regelmatig coachingsgesprekken met medewerkers (LIDO-lijst) aan de hand van groepsbezoeken en 
afgesproken observatiepunten. 

c. Schooltoezicht inspectie 
Regelmatig bezoekt de inspectie de school. Van deze bezoeken wordt een rapport gemaakt dat informatie 
geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs. 

d. Kindvolgsysteem 
Het kindvolgsysteem geeft, op basis van methodeonafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van 
de kinderen van de school.  

e. Onderzoekshouding en reflectie 
Enkele medewerkers maken gebruik van de lerarenbeurs in het kader van de studie pedagogiek en de 
schoolleidersopleiding. Onderdeel van die opleidingen zijn reflectie en onderzoek. De school werkt daar open 
en kritisch aan mee. 

f. Schooldiagnose instrument kwaliteit 
De Jenapleinschool heeft vanaf schooljaar 2011-2012 voor het eerst ervaring opgedaan met (delen van) een 
landelijk gestandaardiseerd kwaliteitsinstrument “werken met kwaliteitskaarten”(WMK) van Cees Bos. De 
nieuwe versie van deze kwaliteitstoets is aangeschaft in de Jenaplanversie. 
In de kwaliteitsmeter dienen de onderdelen aan de orde komen. 

g. Ouderenquête 
Tenminste eenmaal per vier jaar wordt een uitgebreide ouderenquête gehouden. In deze enquête wordt de 
mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school en de tevredenheid over de school. Daarnaast 
vindt er jaarlijks een kortere peiling onder (een gedeelte van) de ouders plaats t.a.v. deelgebieden.Er wordt 
jaarlijks een “discussie-avond”of “thema-avond”georganiseerd voor ouders waarop ouders input kunnen 
geven over bepaalde onderwerpen. 

h. Kind vragenlijst 
Ieder schooljaar zal (minimaal aan groep 8) een gestandaardiseerde vragenlijst worden voorgelegd 
(mondeling of schriftelijk), gericht op de gehele schoolperiode.  

i. Tevredenheid onderzoek medewerkers 
Een tevredenheidscan wordt onder het medewerkers eens per 4 jaar herhaald.  

 
De resultaten van e t/m i zullen worden verzameld en ter beschikking komen van de school en het bestuur. De 
onderdelen f t/m i zullen worden gekoppeld aan de cyclus van de schoolplannen. Over het algemeen zullen 
instrumenten, die de school gebruikt voor zelfevaluatie, aan de volgende criteria moeten voldoen: 

 Dekking: is er voldoende dekking? 

 Relevantie: zijn het onderdelen waar ook de inspectie naar kijkt? 

 Betrouwbaarheid: zijn de resultaten voldoende representatief? 

 Normering: waar leg je de lat, wanneer ben je tevreden? 
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Om alle onderdelen die betrekking hebben om onze school te kunnen meten en analyseren, is het handig om 
gebruik te maken van een ordeningskader. Hiervoor gebruiken wij het toetsingskader van de inspectie.  
 

Aandachtsveld: 
 

Instrumenten 
die we hier voor gebruiken 

Aanbod: 
Inhoud: 

 voldoet het aanbod aan de wettelijke eisen / kerndoelen en zijn er 
afspraken vastgelegd hoe men met de projecten/methodieken of 
een methode werkt. Voldoet het aanbod aan de doorgaande lijn. 

Betrouwbaarheid: 

 Is er een oordeel van buiten de school hier over of een beschrijving 
door een externe instantie 

 

 
 
- toezicht inspectie 
-schooldiagnose 

Tijd: 
Inhoud: 

 voldoet het aan de wettelijke eisen. 
Betrouwbaarheid: 

 Is er een analyse van de verdeling van de tijd over de vakken (en is 
er een samenhang met die keuze en de kenmerken van de kind-
populatie). 

 

 
-toezicht inspectie 
-schooldiagnose 

Pedagogisch en didactisch handelen: 
Inhoud: 

 de evaluatie moet de kernindicatoren dekken. 
 

Betrouwbaarheid: 

 Is er een oordeel van de kinderen hier over en/of een externe 
visitatie en is er een analyse van de school van die gegevens. 

 
 
-toezicht inspectie 
-evaluatie NJPV 
-schooldiagnose 
-kind-vragenlijst 

 

Schoolklimaat: 
Inhoud: 

 hoe wordt de schoolveiligheid door kinderen, ouders en 
stamgroepleiders ervaren. 

 
Betrouwbaarheid: 

 Minimaal een beoordeling van ouders en kinderen. 
 

 
-schooldiagnose 
-oudervragenlijst 
-kind-vragenlijst 
-tevredenheidonderzoek 
medewerkers 
 
 

Zorg en begeleiding: 
Inhoud: 

 Uitspraken over signalering, diagnose en het begeleiden van 
zorgkinderen (handelingsplannen). 

 
Betrouwbaarheid: 

 Minimaal beoordeling door ouders of door een externe instantie. 
 

 
-toezicht inspectie 

 -schooldiagnose 
-oudervragenlijst 
 

Opbrengsten: 
Inhoud: 

 genormeerde toetsuitslagen  
 

Betrouwbaarheid: 

 Eigen evaluatie: welke norm hanteert de school (hoe hoog wordt 
de lat gelegd). Wat vindt de school van de uitslagen? 

 

 
 
-toezicht inspectie 
-kindvolgsysteem 
-schooldiagnose 

 
Aanvullend worden daaraan nog twee aspecten toegevoegd: 

Leiderschap: 
De manier waarop de leiding van de schoolorganisatie de koers 
bepaalt, deze vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en in steeds 
wisselende omstandigheden vernieuwt om de overeengekomen 
strategie en doelstellingen te realiseren. 

 
-ontwikkel assessment 
directeur gekoppeld aan 
persoonlijke coaching 
-vragenlijst wmk 
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Waardering  
door de maatschappij: 
Hoe beoordeelt de maatschappij, de inspectie, externe betrokkenen, 
het bestuur de inspanningen van de schoolorganisatie. 
door medewerkers: 
Hoe ervaren, beleven en waarderen de medewerkers de inspanningen 
van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn. 
door deelnemers: 
Hoe waarderen ouders en kinderen de inspanningen van de 
schoolorganisatie om aan hun eisen en wensen te voldoen 
 

 
-toezicht inspectie 
-schooldiagnose 
-jaarverslag 
 
-tevredenheidonderzoek 
medewerkers 
 
 
 
-oudervragenlijst 
-kind-vragenlijst 

 

5.3  Beleidscyclus: borgen van kwaliteit 

Het kwaliteitsbeleid binnen onze organisatie is een cyclisch proces, waarbij wij gebruik maken van de 
kwaliteitscyclus via de zgn. PDCA cirkel.  
P: PLAN  
-Kwaliteitsbepaling: visie ontwikkelen en doelen stellen: wanneer zijn we tevreden? Beslis wat je belooft. 
-Kwaliteitsplanning: opschrijven hoe je het gaat doen. Formulering van het gewenste resultaat en hoe (en 
wanneer) getoetst gaat worden of het gewenste resultaat is bereikt.  
D: DO  
-Kwaliteitsbeheersing: afspraken uitvoeren.  
-Doe wat je hebt opgeschreven.  
C: CHECK  
-Kwaliteitsbewaking: kijk of het gelukt is.  
-Organiseren van feedback en daarop reflecteren.  
A: ACT (of: ADAPT) 
-Kwaliteitsrapportage: leg verantwoording af. 
-Bijstelling: kan en moet het beter.  
-Borgen en bijstellen waarna de school aan de volgende verbetering kan beginnen en de cirkel opnieuw doorlopen 
wordt. 
  
De instrumenten (zoals hier boven beschreven) zijn het beginpunt. Op basis van de gegevens uit de inventarisatie 
wordt een plan gemaakt voor de komende periode, wordt het plan zoals beschreven uitgevoerd, wordt een 
evaluatie gehouden en worden zo nodig nieuwe afspraken gemaakt.  
Na het doorlopen van de stappen binnen deze cirkel is het van belang dat veranderingen en verbeteringen 
geborgd worden. Zonder borging lopen we de kans na een aantal jaren weer van voren af aan te moeten 
beginnen. De evaluatie-instrumenten worden cyclisch in een periode van 3 of 4 jaar afgenomen. De stappen die 
de school vervolgens zet, worden opgenomen in de meerjarenplanning van de school als onderdeel van het 
schoolplan (zie hoofdstuk 5).  
 
De volgende instrumenten worden in de komende jaren ingezet:   

 
Instrument / Jaar van afname 

 
2016/2017 

 
2017/2018 

 
2018/2019 

 
2019/2020 

medewerkerssvragenlijst x  x  

oudervragenlijst x  x  

kind-vragenlijst  x  x 

vragenlijst naar sociale veiligheid  x  x 

Scol vragenlijst groep 8 x x x x 

 

5.4  Keuze in kwaliteitskaarten 

Binnen onze stichting is gekozen om te werken met de kwaliteitskaarten van Cees Bos. De school maakt uit de 
hoeveelheid kaarten (mede op basis van de quickscan en de enquêtes) een keuze voor de komende vier jaar. 
Naast de eigen keuze die de school kan maken, wordt in ieder geval de kaarten ‘pedagogisch klimaat’, ‘didactisch 
handelen’ en beroepshouding’ behandeld. Voor onze school staat de planning beschreven. 
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5.5  Verantwoording en rapportage 

Van het gehele proces zoals dat hier boven is beschreven (resultaten, verandering, evaluatie), dient ook 
verantwoording afgelegd te worden aan de belanghebbenden. Deze verantwoording dient transparant te zijn. 
Bovendien zullen alle onderdelen een cyclisch verband dienen te hebben. 
Binnen de gezamenlijke afspraken die in dit schoolplan gemaakt worden is de school verantwoordelijk voor de 
inrichting van de kwaliteitszorg. Verantwoordelijk zijn betekent ook: verantwoording afleggen. 
Op Stichtingsniveau wordt er jaarlijks door het bestuur verantwoording afgelegd aan gemeentelijke instanties en 
relaties. Dit gebeurt door middel van een jaarverslag, waarin de relevante kengetallen op de verschillende 
beleidsterreinen zijn opgenomen. 
 
Op schoolniveau wordt door de school jaarlijks verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs. De 
school is verantwoording schuldig aan de kinderen en hun ouders; het bestuur; de collega-scholen; en de 
inspectie van het onderwijs als vertegenwoordiger van de maatschappij.  
De kinderen en ouders worden geïnformeerd over het onderwijs en de gerealiseerde kwaliteit via de schoolgids 
en/of de nieuwsbrief.  
Daarnaast worden de ouders en kinderen uiteraard uitgebreid geïnformeerd over de uitkomsten van de 
tevredenheidmetingen die onder deze groepen worden gehouden. In deze rapportage wordt tevens opgenomen 
wat er met de uitkomsten in de komende jaren gedaan wordt.  
De inspectie wordt geïnformeerd via het beleidsplan kwaliteitszorg en de stukken waarnaar in dit document 
wordt verwezen.  
 
Op onze school is de verantwoording als volgt geregeld: 
Verticaal toezicht 
 de jaarrekening (verantwoording bestuur);  
 vergaderingen van het bestuur met de directeur; 
 het jaarverslag (verantwoording naar ouders, MR, bestuur);  
 rapportage inspectie (verantwoording aan overheid) 
 
Horizontaal toezicht 
Bij meervoudig publieke verantwoording legt de school verantwoording af aan al haar belanghebbenden.  

 de ouders via de schoolgids (onder andere rapportage van schoolresultaten aan ouders). 
 overzichten van quickscan en vragenlijsten en  

 de toeleverende scholen; er vindt jaarlijks uitwisseling plaats van de resultaten van de vertrokken kinderen.  

 de buurt: er wordt contact gehouden met omwonenden.  
In het algemeen zijn belanghebbende organisaties of personen diegenen die beïnvloed worden door de school of 
die invloed uitoefenen op de school. Bij meervoudig publieke verantwoording onderhoudt de school een dialoog 
met haar belanghebbenden en legt de school verantwoording af over haar functioneren en over de effecten ervan 
aan de onderscheiden belanghebbenden. 
 
Klachtenregeling 
Voor het Klachtenrecht zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Op de Jenapleinschool is een 
contactpersoon aangesteld en in de schoolgids is informatie opgenomen over de klachtenregeling. Onze 
vertrouwenspersoon is mevrouw Steinvoort, postbus 95572, 2509 CN Den Haag. 
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Hoofdstuk 6  Evaluatie 
 

6.1  Zelfevaluatie en evaluatieplan 

In het kader van een zgn. “nulmeting” voor dit schoolplan hebben wij de volgende evaluatiegegevens gebruikt: 

- 6.2 evalueren met kinderen, ouders, bestuur en team:  Wat gaat er goed en wat 
behoeft ontwikkeling volgens diverse partijen? Welke accenten van het 
bestuursakkoord willen we terug zien in het schoolplan; 

- 6.3 Analyse laatste inspectierapport 2012 
- 6.4 “Jenagericht werken” (samenvatting van onderzoek master Sen 2014 door 

medewerker Agnes Hoffer)  

- 6.5 Onderzoeksrapport LINQUE (2014-2015); 
- 6.6 Team score kaarten Moderne Jenaplanschool 

 
In de schoolplanperiode worden alle beleidsterreinen - zoals aan bod gekomen in dit schoolplan - met een zekere 
regelmaat geëvalueerd. Welk beleidsterrein wanneer geëvalueerd wordt, staat aangegeven in onderstaand 
schema. De opbrengsten evalueren we jaarlijks en de beleidsterreinen die gerelateerd kunnen worden aan 
onderwijs en leren en schoolcondities evalueren we met een lagere frequentie. In ons jaarplan nemen we op 
welke beleidsterrein wanneer in het jaar geëvalueerd wordt. Over de uitkomsten van de evaluaties wordt 
gerapporteerd aan het bevoegd gezag, de MR en de ouders 
 
Planning WMK Jenapleinschool periode 2016-2020 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 Opbrengsten(D/IB) 
 

1 Opbrengsten(D/IB) 1 Opbrengsten(D/IB) 1 Opbrengsten(D/IB) 

2 Beleidsterrein ICT (ICT-er) 2 Didactisch Handelen(T) 2 Levensbeschouwelijke 
identiteit (T) 

2 Schoolklimaat (D) diagnose 

2 Kwaliteitszorg(D) 3 Actieve en zelfstandige rol van 
de kinderen (T) 

3 Rekenen en Wiskunde(T) 3 Actief Burgerschap (T) 

4 Tijd(T) 
 

4 Contacten met ouders(T) 4 Pedagogisch Handelen(T) 4 Beroepshouding (T) 

5 Schooladministratie en 
procedures(D) 

5 Interne Communicatie(D) 5 De schoolleiding (D) 5 Integraal personeelsbeleid (D) 

5 Aanbod (D) 
 

6Zorg en begeleiding(D/IB/T) 6 Externe communicatie (D) 6 Wetenschap & techniek(T) 

 7 Taalleesonderwijs (T) 
 

  

Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten 

SCOL (T)  SCOL (T)  SCOL (T)  SCOL (T)  

Kind SCOL (LLN) Kind SCOL (LLN) Kind SCOL (LLN) Kind SCOL (LLN) 

 Vragenlijst ouders 
10 minuten gesprek 

Sociale veiligheid ouders   

 
 

6.2  Evalueren met kinderen, ouders, bestuur en team 

Afgelopen schooljaar en dit schooljaar is er gekeken naar sterke en ontwikkelpunten van onze school. We hebben 
daarvoor input gevraagd van kinderen (kinderraad), ouders (brainstormsessie), bestuur (na aanleiding van het 
nieuwe bestuursakkoord) en uiteindelijk het team (keuzes maken in al deze ontwikkelpunten). Hieronder staat 
beschreven wat de opbrengsten zijn. 
 

6.2.1 Evalueren met kinderen: 
Samen met de kinderen van de kinderraad hebben we gesproken over het aanstaande schoolplan. De kinderen 
werd verteld dat er in het schoolplan  nieuwe plannen voor aankomende vier jaar komen te staan.  Hierin willen 
we advies van de kinderraad.  
In ons proces van het schrijven naar een schoolplan zijn er al belangrijke punten naar boven gekomen., dmv 
teamsessies, overleg met bestuur, en met ouders. Deze punten wilden we voorleggen aan de  kinderraad, die 
vervolgens de vragen enquête uitzetten in de middenbouw (groep 5) en bovenbouw)  
De volgende vragen kwamen aan bod: 
 
School: 

 Vind je het leuk op school? 
De kinderen geven aan met name gym leuk te vinden, daarnaast het buiten spelen, blokperiode, rekenen, lezen, 
eigen project en kamp. Het werken in heterogene groepen wordt als positief ervaren. Dat je daardoor niet ieder 
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jaar in dezelfde kinderen in de groep zit vinden de kinderen fijn. Samen werken, zwemmen, Engels en de 
weekviering wordt erg gewaardeerd.  
 

 Wat mis je op school? 
Veel kinderen missen niets op school en vinden het op dit moment goed lopen.  
Een groener schoolplein wordt vaak als gemis genoemd, daarnaast tablets en tekenles. 
Daarnaast wordt gemist: vrijheid, kleur printen, gezelligheid, meer leuke dingen doen, cijfers voor toetsen, 
planten, langer buiten spelen, speelgoed en fijne stoelen om op te zitten. 
 
Stamgroep: 

 Hoe vind je het om andere medewerkers voor taal en rekenen te hebben. 
Er zijn kinderen die aangeven het prima of fijn te vinden verschillende medewerkers te hebben voor verschillende 
vakken. Als argumenten worden gegeven dat er op deze manier meer afwisseling is, maar vooral dat je kinderen 
van andere groepen leert kennen 
Er zijn ook kinderen die het vervelend en niet fijn vinden. Zij geven aan het lastig te vinden dat de medewerker 
niet alles van hen weet en dat dingen anders gaan per medewerker. Ook vinden ze het te druk worden .  
 

 Wat zou er anders zijn als ALLES in je eigen stamgroep doet met je eigen medewerker. 
Er zijn kinderen die aangeven het niet fijn te vinden als je alles in de stamgroep doet. Ze zijn bang dat ze minder 
contact maken met kinderen uit andere groepen, en dat ze minder leren. 
Er zijn ook kinderen die het fijn lijkt alles binnen de stamgroep te doen, omdat je dan steeds dezelfde medewerker 
hebt, het rustiger is in de groep, en fijner omdat je minder hoeft te lopen. Het zal makkelijker zijn. Ook geven ze 
aan dat de medewerker dan goed weet hoe je het doet met alle vakken.  
 
ICT: 

 Hoe belangrijk zijn computers op school. Wat kan niet zonder? 
Nieuwsbegrip XL en Staal kan niet zonder computer. Er wordt aangegeven dat sommige kinderen gewoon een 
laptop nodig hebben omdat ze dyslexie hebben of lastig kunnen schrijven. Verder wordt er aangegeven dat het 
belangrijk is computers te gebruiken voor teksten typen, oefenen voor spelling, informatie zoeken, toetsen, 
power points maken en spelletjes. Het wordt belangrijk gevonden door de kinderen, maar tevens wordt er 
aangeven dat er niet genoeg computers zijn om op te typen.  
 

 Wat doe jij op de computer binnen school. 
Kinderen die nu wel eens  op de computer werken maken vooral teksten op de computer, en doen nieuwsbegrip 
XL, staal en powerpoint. Er zijn kinderen die het gebruiken voor spellingtoetsen, spelletjes, rekenweb , rekenen en 
spelling en informatie bij de projecten zoeken.  Er zijn ook enkele kinderen die nooit een computer gebruiken.  
 

 Wat zou je nog meer doen op de computer op school. 
Wensen wat betreft computergebruik zijn: spelletjes, en rekenspelletjes, maar ook rekenen ipv in een schrift,  
meer creatieve dingen zoals fotoshop en creaties maken, games, minecraft leer editie en youtube filmpjes kijken. 
Ook wordt een typecursus als wens aangegeven. Er zijn ook kinderen die aangeven het zo prima te vinden.  
 
Rapporten: 

 Weet je wat je goed doet op school en waar je moeite mee hebt? 
De meeste kinderen weten waar ze goed en minder goed in zijn op school. Sommigen geven aan hier nooit over 
nagedacht te hebben, of van sommige vakken een idee te hebben. Een kind geeft aan hier geen idee over te 
hebben. 
 

 Van wie weet je dat, wanneer wordt dat gezegd?  
De meeste kinderen geven aan dit van henzelf te weten.  
Daarnaast  horen ze dit zo nu en dan ook van hun medewerker. Vooral als de toetsen zijn geweest. 
De CITO scores worden dan met de kinderen besproken.  
Er zijn kinderen die het weten door de complimenten van de medewerker. Of te horen krijgen van hun ouders. 
 
Gym: 

 Hoe is gym op school? 
Bijna iedereen vindt gym leuk, of zelfs super leuk. Een enkeling vindt het af en toe saai. Of niet leuk.  
 

 Wat wil je graag anders? 
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Veel kinderen zouden hierin niets willen veranderen. Anderen noemen dat ze vaker zouden willen gymmen, 
(minimaal 3 x)  meer variatie of spannendere gym.  
Meer voetbal, schommelen, conditie training, free run dingen, vrij spel en eindspel wordt ook genoemd.  
 
Engels op school 

 Hoe is Engels op school. 
De kinderen van groep 5 geven aan nog geen Engels te hebben. De kinderen die het al wel doen geven aan dat het 
met de proef methode veel leuker en beter  is geworden.  
Er zijn een heel aantal kinderen die het (veel) te makkelijk vinden.  
 

 Wat wil je graag anders.  
Veel kinderen vinden het op dit moment met de nieuwe methode prima. Veranderingen die een aantal keer naar 
voren komen zijn: meer uitdaging, meer oefenen op eigen niveau, of in gelijkwaardige tweetallen. Verder wordt er 
aangegeven dat meer bordlessen fijn zou zijn. Kinderen zouden het fijn vinden dat er meer aandacht aan Engels 
wordt besteed evt. door weer een Engelse juf dat te laten doen. 
 

6.2.2 Evalueren met ouders: 
In 2015 stond er twee weken lang een brainmuur in de entreehal, waar ouders post- its op konden plakken, 
Vervolgens is een club ouders in twee sessies aan het werk gegaan om deze post- it’s te rubriceren. Deze 
rubricering in gepubliceerd in de nieuwsbrief. De input van deze brainmuur hebben we gebruikt als input voor de 
SWOT en vervolgens als mede uitgangspunt bij het maken van ons schoolplan. (Naast het bestuursakkoord, input 
kinderraad, input team dmv de verschillende teamsessies,  de input van ons bestuur en de collegiale consultatie 
van de directie van Jenaplanschool Heerde en Zutphen namens de NJPV.  
 
De uitkomsten van de brainmuuur vertelden ons wat volgens ouders goed gaat en behouden zou moeten blijven: 
Met stip boven aan: de vieringen en de positieve pedagogische sfeer.  
Daarnaast wordt ook de ouderbetrokkenheid/ participatie, de eigen projecten, het schoolkamp en 
ervaringsgericht werken/ Wereld oriëntatie erg gewaardeerd.  
 
Ontwikkelpunten liggen er volgens de ouders op onderstaande gebieden: 

 Rapportage 
Het is een wens rapportage gesprekken te voeren met de kinderen erbij. Het rapport mag meer zijn dan een 
uitdraai van het leerlingvolgsysteem. In de bovenbouw wordt een brief van de medewerker gemist. Een brief 
enkel alleen van het kind wordt als te summier ervaren. De stamgroepleider geeft de uitdraai aan het kind, dat 
moet niet via ouders gaan, of er moet gesprek over plaats vinden. De medewerker moet tijdens het gesprek een 
goed verhaal kunnen houden over het kind ook al rekent of spelt het kind niet in deze groep.  
 

 Schooltijden: 
De wens is flexibel vakantie op te kunnen nemen. (een x-aantal dagen vrije keus) 
Daarnaast is er een wens om alle groepen gelijke lestijden te geven tot 14.00 bijvoorbeeld. Dat maakt het voor 
ouders een stuk makkelijker (en goedkoper)  
Een langere lunchpauze wordt ook aanbevolen door de ouders.  
 

 Groep 8 en uitstroom: 
De wens is wat meer scholen te bezoeken in het VO. 
Maar ook om de kinderen in de bovenbouw al wat meer huiswerk mee te geven, zodat je achter de leerstijl van 
het kind komt en het kind al iets gewend raakt aan huiswerk.  
 

 Communicatie school- ouders  
Jenaplein app met info, nieuwsbrief, knutselspullen gevraagd…  
Ouders zouden eerder betrokken willen worden als er zaken spelen.  
Kinderen moeten kunnen mee beslissen.  
Ouders wensen over het algemeen betere communicatie wat langer vooruit plannen.  
 

 Praktische tips: 
De deur zou wat eerder open mogen, dat maakt het wegbrengen voor werkende ouders iets makkelijker.  
De schommels op het plein zouden op een andere plek moeten, ze staan nu in de loop.  
De verwerking van de lesstof zou veel meer in de eigen stamgroep moeten volgens ouders.  
De balans tussen spanning en ontspanning moet goed bewaakt  worden. Een kantine en een schoolbel worden als 
wens genoemd, en de vieringen wat langer vooruit plannen.  



 
 
 
 

 Schoolplan 2016-2020 

 

40 

Diverse items die genoemd worden: 
Kinderen zonder broertjes en zusjes een extra ticket voor een viering. 
Brede schoolaanbod tijdens BSO. 
Mindfullness/ Yoga? Mediatie met kinderen.  
Kunst onderwijs structureel vorm geven.  
Lessen Engels, evt vanaf groep 1? 
Meer zingen 
21 century skills.  

 
6.2.3 Bestuur en team 

Het bestuur, directie en het team hebben ieder voor zich de wensen uitgesproken t.a.v. de omgang met het 
nieuwe bestuursakkoord. Hieronder volgen de belangrijkste gezamenlijk terugkomende onderwerpen: 
 
Werken binnen de driejarige gesloten stamgroep:  
•  Het streven is toe te werken (binnen 4 jaar) naar gesloten stamgroepen. (met elkaar visie, doel 
vaststellen over de stamgroep) Wat betekent dat voor ons taal, reken, spelling, taal, teksten, kringen aanbod, hoe 
ziet ons ritmisch weekplan er dan uit, hoe wordt de zorg vorm gegeven?, wat betekent dat voor onze 
leerkrachtvaardigheden, waar willen/ moeten we op gecoacht worden, enz. Eigenlijk omvat dit haast alles: ook 
passend onderwijs, groepsgrootte, talentontwikkeling kinderen. Weektaak,  enz. is hier aan gekoppeld.  

 De visie van de gesloten stamgroep helder maken voor het hele team, maar ook waarom we het 
Jenaplanonderwijs op deze manier willen vormgeven.  

• Iedere leerkracht heeft zijn Jenaplandiploma (er wordt gezocht naar een opleiding van deze tijd en 
gekeken naar specifieke persoonlijke wensen.  Evt. gekoppeld aan een opfriscursus voor alle teamleden) 
• Techniek en cultuuronderwijs implementeren door WO te verstevigen als hart van ons onderwijs. 
• Investeringen in gebouw ten behoeve van het onderwijs: visie  
 
ICT 
• Een ICT- plan voor de aankomende 4 jaar, met daarin de visie en daaraan gekoppeld de wensen en het 
investeringsplan.  
• Een digi-coach, meer digitale leermiddelen in de groepen, goed werkende pc’s in de groep. 
• Integratie ICT in het onderwijs 
 
Talentontwikkeling 
• Toptalent uitdagen, maar zoveel mogelijk in de stamgroep.  Hoe gaan we dit vormgeven, zonder te 
versnellen, maar juist te verdiepen. Bestaande middelen Cnopius, Spaans evalueren en evt. voortgang of 
verandering hierbij) 
• Differentiatievaardigheden leerkrachten (evt een coach voor de stamgroepleider( zie punt lkr gedrag, en 
op zoek naar specialisten binnen het team die een kartrekkers rol kunnen  vervullen) 
• Geen plusklas maar een plusteam, aangestuurd door kartrekkers/ specialisten binnen het team. 
 
Personeelsbeleid:   
• critical friend, (binnen en buiten de school, en binnen en buiten het JP onderwijs) maatjes en facilitering 
hiervan, R en O gesprekken, zodat leerkrachten zich professioneel kunnen ontwikkelen. (meer werken met 
beelden, zelf of dmv VIB, zelfreflectie of met maatje) 
• Begeleiding startende leerkracht vormgeven 
 
Leerkracht gedrag: versterken didactische vaardigheden leerkrachten 
• bv. Feedback Wim Bos, maar ook lkr vaardigheden die nodig zijn om te kunnen werken binnen de 
stamgroep.” Dus koppelen aan toewerken naar de gesloten stamgroep. “ 
• Inzicht in het totale kind, meer verantwoordelijkheid bij de stamgroepleider.  
• coaching bij het werken binnen de stamgroep (nadenken over faciliteren, niet teveel externen binnen 
halen voor van alles, maar uitgaan van 1 of 2 externen die een aantal jaren blijven) 
 
Eenpitter: breed samengesteld schoolteam 
• bestuur en organisatie maken gebruik van een critical friend binnen en buiten de organisatie 
• (Planmatige cyclus van kwaliteitszorg, op basis van zelf evaluatie. ) 
• Specialisten/ kartrekkers aanstellen hierdoor betere toerusting op specifieke zaken, waardoor 
kwaliteitsverbetering. Hierdoor professionelere leergemeenschap. Nadenken over faciliteren in tijd.  
• Rollen en taken binnen de school helder.  
• Plek van de school in de wijk  
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Rapportage:  
• Met kinderen zelf, kinderen meer zicht op hun leerlijn, portfolio?, documenten (brief) (Grote wens) 
Nadenken over facilitering voor gesprekken met kinderen.  
 
Meer bewegen 
• Naschools of binnen school? spel 
• Leerkrachten gymdiploma halen vs. Verhouding met onze vakdocent.  
 
Engels (andere talen) 
• Visie 
• Koppelen aan de stamgroep…  
• Buitenlandse student/ stagiaire BB 
 
Passend onderwijs 
• Hoe gaan we dit vormgeven: visie en keuzes/ jeugdzorg (onderzoek) 
• Vormgeving afhankelijk van de organisatie binnen de school; stamgroep/ differentiatie 
• Onderzoek naar evt. behoeften team om de zorg binnen de stamgroep aan te kunnen. (Wat heb jij nodig 
om…) O.A. coachende rol IB. 
 

6.3   Analyse en evaluatie inspectierapport 2012 

op het gebied van opbrengsten(resultaten) 
 De resultaten van technisch lezen groep 3  ligt onder de ondergrens van de inspectie 

 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 
-De aangetroffen leerlijnen zijn niet op een zorgvuldige wijze opgezet en uitgevoerd. De tussen- en einddoelen zijn 
niet beschreven. Tevens zijn er opvallend veel leerlingen geplaatst in een eigen leerlijn. 
 
Evaluatie (febr. 2016): 

- Er zijn verbeteringstrajecten voor lezen, spelling en rekenen uitgevoerd en ingezet. Dit lijkt zijn vruchten 
af te werpen: de opbrengsten gaan omhoog, maar wij vinden dat we meer kunnen met deze populatie 
kinderen. 

- Er worden afspraken gemaakt met het team t.a.v. de factoren die hierboven beschreven staan; echter 
lukt het niet om deze afspraken voor langdurige tijd vast te houden en consistent na te leven. 

- Er is een verbetertraject opgezet voor rekenen, spelling en technisch lezen. Voor begrijpend lezen is dit 
nog niet gebeurd  

- Anneke (lezen) is ingezet en afgerond / Jose (spelling) idem. Beide hebben effect gehad 
- Ceciel Borghouts is ingezet bij het opzetten van het rekentraject. 1 van de IB-ers heeft de verkorte 

opleiding tot reken coördinator gevolgd en begeleidt momenteel dit verbetertraject op rekenen 
- Er is met elkaar gesproken over de interpretatie van de vragen van Scol; vooralsnog lijken hier de neuzen 

dezelfde kant op te staan (hoewel er wel behoefte is om dit, of een ander instrument) ook in te zetten in 
het verbeteren van gedrag van kinderen. Tot op heden hebben wij nog geen instrument gevonden dat 
aan onze eisen voldoet, en houden we het hierbij. 

 

op het gebied van zorg en begeleiding: 
 De werkwijze  om de ontwikkeling van de kleuters te volgen vraagt echter om een kritische reflectie vanwege 

de relatie met het aanbod en het in beeld brengen van zorgleerlingen 

 De inspectie constateert tekortkomingen met betrekking tot de kwalitatieve analyse (indicator 8.2). In veel 
hulpplannen wordt als probleemstelling het gedrag van de leerling aangegeven, bijvoorbeeld gebrek aan 
concentratie, oplettendheid e.d. In de beschrijving wordt veelal niet duidelijk wat nu het specifieke 
leerprobleem van de leerling is.  Daarmee ontbreekt de concrete en passende invulling van de extra zorg en 
het aantal hulpplannen 

 
Er wordt momenteel gewerkt met groepsplannen waardoor het aantal hulplannen verminderd is. Bij het opstellen 
van de groepsplannen hebben de IB-ers veel aandacht besteed aan het helder laten verwoorden van de 
stamgroepleider van de onderwijsbehoefte van het kind en getracht andere factoren zoals gedragsproblematiek 
weg te filteren. 
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Evaluatie (Feb 2016): 
- DORR is aangeschaft en ook al weer afgeschaft. Nu worden de leerlijnen van “het Jonge kind” binnen 

Parnassys gehanteerd. Onderbouw heeft gekozen voor een afname van 1 kleutertoets (op taal en 
rekenen), afnameperiode M2 (digitale versie, individuele afname). 

- Er is een ontwikkeling zichtbaar in de analyses: in de groepsoverzichten wordt er kritischer op vakgebied 
geanalyseerd. Dit komt mede door het verhogen van de didactische kennis en vaardigheden van 
medewerkers op de gebieden lezen en rekenen. Echter laat de overdracht van deze analyses nog wel 
eens te wensen over: de stamgroepleider ontvangt niet in alle gevallen de gegevens van de collega’s die 
het onderwijs verzorgen op een vak dat buiten de stamgroep gegeven wordt.  

- Het groepsplan lezen staat op jaargroepsniveau. Rekenen is in ontwikkeling. Het zou mooi zijn als de 
analyses en onderwijsbehoeften, voortkomend uit de groepsoverzichten ook zichtbaar worden in dit 
plan, alsmede in het weekrooster in de groepsmap. Dit is bij sommige medewerkers al wel aanwezig; bij 
sommigen ook nog niet 

- Methodetoetsen worden voornamelijk op papier genoteerd; echter worden deze weinig tot niet ingezet 
om tot verdere ontwikkeling te komen. Een mooi streefdoel zou zijn om deze toetsen formatief in te 
zetten. 

- Vaardigheidsscores worden in de evaluatie van de opbrengsten genoteerd en ingezet als evaluatiemiddel 
en streefdoel voor de komende periode. Voor spelling, rekenen en lezen zijn meerjarendoelen gesteld, 
welke worden meegenomen in de analyses. 

- Het HGW-dossier is aangepast door de stroming, en medewerkers zijn meer verantwoordelijk voor het 
opstellen van de analyse. Deze is verfijnd. 

- Omdat het HGW-dossier nu een digitale versie is, wordt deze niet in de groepsmap opgenomen. 
- Dit geldt ook voor de planning die daaruit voortvloeit: deze staat ook (niet altijd) in de groepsmap. 
- Voor een enkel kind is een OPP opgesteld, hoewel er op sommige vakken wel een aantal kinderen zijn die 

een jaar lager op het niveau van een vakgebied functioneren. Dit ligt doorgaans niet aan het kind, maar 
aan ons onderwijsaanbod. 

 
op het gebied van kwaliteitszorg: 
 Voor de school ligt de uitdaging om voor elk vakgebied en elke groep de ambities vast te leggen 

 De school heeft afspraken en procedures die gericht zijn op het behoud van de kwaliteit nog onvoldoende op 
een concrete en controleerbare manier vastgelegd. 

 
Evaluatie (Februari 2016): 
- Er zijn nog geen concrete afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is en wie dit 
controleert/bijstuurt. Welke personen vallen onder het management? 
- Medewerkers weten nog niet wat er van ze verwacht wordt: dit geldt niet alleen op het gebied van 
(uitvoering van de) zorg, maar speelt zich ook op andere vlakken af.  
- Plan van aanpak is niet opgesteld. 
 

6.4 Zelf onderzoek Jenagericht werken  
“Jenagericht werken” - samenvatting van onderzoek master Sen 2014 door medewerker Agnes Hoffer  
 
Het doel van het onderzoek is om informerend en adviserend te zijn aan de directie van de school wat betreft de 
mogelijkheid van het samen gaan van ‘opbrengstgericht werken’ en het ‘Jenaplanconcept. Op welke wijze zou de 
school ‘opbrengstgericht’ kunnen werken passend bij de uitgangspunten van het ‘Jenaplanconcept’.  Onderzoeken 
is een manier om tot kennis te komen, het geeft inzicht en verdieping (Harinck, 2012). Een ‘survey-onderzoek’ is 
met name gericht op het denken van mensen, hun mening en handelen (Harinck,2012). 
 
In dit onderzoek wordt beschreven hoe een team van een Jenaplanschool, de Jenapleinschool, door het leggen 
van nadruk op cijfermatige opbrengsten binnen het onderwijs vanuit de Overheid vervreemd is geraakt van 
zichzelf. De theorie met de antwoorden op de onderzoeks- en deelvragen wordt beschreven in het theoretisch 
kader (zie bijlage) Vanuit de literatuur analyse wordt duidelijk dat er vele overeenkomsten zijn tussen 
‘opbrengstgericht werken’ en ‘het Jenaplanconcept’. Het cyclisch werken vanuit het ‘opbrengstgericht werken’  is 
juist een terugkomend aspect binnen het Jenaplanconcept. De perceptie van de mens op de werkelijkheid maakt 
de verschillen. Hierdoor ontstaan verschillen van mening hoe ‘opbrengstgericht werken’ vorm krijgt, in dit geval 
binnen een Jenaplanschool. Deze verschillen van perceptie worden zichtbaar door de resultaten van de 
vragenlijsten die zijn afgenomen bij het team van de Jenapleinschool. In het onderzoek wordt weergegeven hoe 
andere Jenaplanscholen ‘opbrengstgericht werken’ binnen het Jenaplanconcept. Voorbeelden die de theorie over 
opbrengstgericht werken binnen het Jenaplanconcept ondersteunen. Voorbeelden waar de directie en het team 
van de Jenapleinschool baat kan hebben.  De conclusie van het onderzoek is na aanleiding van de verzamelde 
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gegevens dat er geen discussie hoeft te zijn wat betreft het samengaan van ‘opbrengstgericht werken’ en ‘het 
Jenaplanconcept’. De conclusie en het advies is wel dat de Jenapleinschool aan het werk moet met zichzelf wat 
betreft de perceptie op onderwijs. 
 
Hoofdstuk 5 Conclusies en advies 
Tot een conclusie komen is komen tot een besluit na onderzoek en of goed nadenken. In dit hoofdstuk worden de 
bevindingen beschreven van het onderzoek met betrekking tot de overeenkomsten tussen ‘opbrengstgericht 
werken’ en het ‘Jenaplanconcept’ . In paragraaf 5.1. de algemene bevindingen met betrekking tot de onderzoeks- 
en deelvragen. Gevolgtrekkingen vanuit de verzamelde gegevens worden beschreven in paragraaf 5.2. Vervolgens 
wordt er een advies gegeven ten aanzien van de centrale vraagstelling; Op welke wijze zou de school 
‘opbrengstgericht’ kunnen werken passend bij de uitgangspunten van het ‘Jenaplanconcept’ in paragraaf 5.3. Ter 
afsluiting worden een aantal concepten weergegeven in sub-paragraaf 5.3.1 ter overdenking voor een mogelijk 
vervolg. 
5.1. Algemene bevindingen m.b.t. onderzoeks- en deelvragen. 
Als eerste kom ik tot de bevinding dat de schijnbare tegenstelling tussen ‘opbrengstgericht werken’ en het 
‘Jenaplanconcept’  niet bestaat.  De betekenis van opbrengstgericht werken; “ Het laten sturen in professioneel 
handelen door uitkomsten van metingen van observatiegegevens op basis van vooraf gestelde doelen op een 
cyclische werkwijze”(Anderson, Beke, van der Pol, & Veeke , 2013., p. 5) staat los van het Jenaplanconcept. Het 
geven van onderwijs wordt niet zomaar gedaan, het vraagt onderzoek wat kinderen al kunnen en weten, het 
vraagt bedenken wat de volgende stap moet zijn, bedenken van activiteiten, deze realiseren en evalueren binnen 
een organisatievorm. Door mee te gaan in de versmalling van de politiek met betrekking tot het opbrengstgericht 
werken van taal en rekenen wordt de schijnbare tegenstelling tussen opbrengstgericht werken en het 
Jenaplanconcept gecreëerd. Terwijl tegenwoordig het gericht zijn alleen op de cognitieve vaardigheden niet past 
binnen de huidige maatschappij. Beroepen veranderen voortdurend van aard en mensen van beroep. Breed en 
flexibel inzetbare kwaliteiten zijn hierbij noodzakelijk. Aandacht voor betekenisvolle leerresultaten, verschillende 
manieren van leren en verschillende didactische aanpakken, leerprincipes die al lang en succesvol werken vanuit 
bijvoorbeeld het Jenaplanconcept zijn hierbij essentieel (Korthagen en Lagerwerf, 2011). Als het Jenaplanconcept 
niet in tegenspraak is met opbrengstgericht werken, maar eigenlijk een aanvulling is gezien de gevraagde 
kwaliteiten in de huidige maatschappij. Welke gevolgtrekkingen kunnen dan worden opgemaakt uit de verzamelde 
gegevens van het onderzoek? Deze worden in paragraaf 5.2 beschreven. 
 
5.2. Gevolgtrekkingen na aanleiding van verzamelde gegevens 
 
Leraren maken het verschil. Een leraar maakt verschil door de kwaliteit van interactie, kwaliteit van omgang met 
hun leerlingen. Voor de meeste leerlingen is dit verbonden met hard werken en goede resultaten. Het is verbonden 
met de mens als in een werkeenheid met zijn omgeving (Stevens, 2010). Een van de problemen die naar voren 
komen vanuit het onderzoek is het wisselende gegeven van het team ten aanzien van de kennis over het ‘werken’ 
volgens het Jenaplanconcept, opbrengstgericht werken en het werken volgens het directe instructiemodel. De 
verzamelde gegevens roepen vragen op met betrekking tot de leerkrachtvaardigheden van het team van de 
Jenapleinschool. Een ander probleem dat zichtbaar wordt vanuit de verzamelde gegevens, is de organisatievorm. 
Er is weinig tot geen verbinding tussen de medewerker van de stamgroep met de medewerker die de instructies/ 
lessen geeft op het gebied van spelling, (begrijpend) lezen en rekenen. De verbinding/ relatie met de medewerker 
tot de kinderen is binnen deze organisatievorm labiel en niet na te gaan. Dit kan gezien de theorie over goed 
klassenmanagement (Marzano, 2009) mogelijk leiden tot gedragsproblemen. De verbinding naar het behalen van 
goede resultaten, opbrengsten raakt op deze wijze zoek. De verschillende wensen en behoeften van de 
medewerkers ten aanzien van de uitkomsten van de vragenlijsten bevestigen het verloren zijn van richting en koers 
van de onderwijsvisie van de school. Deze bevinding leidt in mijn ogen tot een volgend advies. Deze wordt 
beschreven in de volgende paragraaf. 
 
5.3. Advies t.a.v. centrale vraagstelling 
 
De centrale vraagstelling was; Op welke wijze zou de school ‘opbrengstgericht’ kunnen werken passend bij de 
uitgangspunten van het ‘Jenaplanconcept’. Gezien de literatuur analyse zou de school  zonder problemen 
opbrengstgericht kunnen werken vanuit het Jenaplanconcept. Echter de verzamelde gegevens vanuit het team, 
kinderen en andere Jenaplanscholen geeft aan dat er aandacht wordt gevraagd om advies te geven op een ander 
niveau. Mijn advies begint met erkenning. De organisatie heeft met het bestuur, directie en team erkend dat de 
schoolresultaten beneden niveau zijn gezien de populatie van de school. Vervolgens zijn er middelen, materialen en 
mogelijkheden in de organisatievorm van klassikale aanpak geboden om de resultaten te verbeteren. Van belang 
is om te erkennen dat dit niet de essentie is van opbrengstgericht werken zowel van het Jenaplanconcept. Mijn 
advies is om te werken aan de kennis met betrekking tot opbrengstgericht werken in samenhang met het 
Jenaplanconcept. Daarnaast de instructievaardigheden, werken met het directe instructiemodel terug te laten 
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komen als standaard werkwijze door de gehele school. Vervolgens een keuze maken voor een organisatievorm; 
geheel binnen de stamgroep, stamgroep-doorbroken of leerstofjaarklassenmodel? Welke keuze van 
organisatievorm ook wordt gekozen, het vraagt om algemene afstemming binnen de school met betrekking tot 
effectieve instructie en doelmatig klassenmanagement. Het verliezen van de verbinding van het team met de 
uitgezette koers is in mijn ogen een roep om leiding. De doelen die gesteld zijn, de werkwijze, de organisatievorm 
vraagt om leiding. Het is in belang van de kinderen dat de medewerkers gezien en gehoord wordt door middel van 
klassenbezoeken, werk- en functioneringsgesprekken. Het is van belang dat er verbinding wordt gelegd tussen het 
langtermijn gestelde doel, aanleiding van het onderzoek en de praktijk van alledag. Het is van belang om te 
erkennen dat de essentie van opbrengstgericht werken en de essentie van het Jenaplanconcept op deze wijze 
verloren gaat en dat de eerst positief behaalde resultaten zonder erkenning van bovenstaande problemen niet van 
lange duur zullen zijn. Dit alles vraagt om leiderschap binnen de school. Leiderschap waarbij aangegeven wordt 
aan het team, dit is de koers die wij met zijn allen gaan. Waarbij een professionaliseringstraject wordt aangeboden 
aan diegene die een andere koers varen, om vaardigheden te werven die nodig zijn om mee te gaan (Korthagen en 
Lagerwerf, 2011). Het volgen en uitvoeren van de uitgezette koers vraagt om monitoring. Als eufemisme zou je 
kunnen zeggen dat de Jenapleinschool verkeert in een “Gordiaanse Knoop” waarbij het aan de directie is om 
samen met het team de knoop los te maken om meester te worden van de situatie. In mijn ogen is de 
organisatievorm van de Jenapleinschool het begin van de knoop, zodat medewerkers en kinderen opnieuw 
verbinding krijgen met het schoolleven met al zijn gevraagde en bevraagde vaardigheden.  Om die reden zal ter 
afsluiting in sub-paragraaf 5.3.1 een aantal concepten weergegeven worden aan de hand van de verzamelde 
gegevens van het onderzoek ter overdenking voor een eventuele organisatievorm. 
 

6.5  Onderzoeksrapport LINQUE  - Wim Bos  

Hieronder een samenvatting van het onderzoeksrapport van Wim Bos, juni 2015 
 
Aanleiding: 
De Jenapleinschool kent de afgelopen jaren een stevige onderwijskundige  en organisatorische ontwikkeling. Op 
tal van terreinen is kritisch gekeken naar het functioneren van de school en zijn tal van verbeteracties en trajecten 
uitgevoerd. Daarbij zijn de opbrengsten steeds een belangrijk speerpunt geweest. De afgelopen jaren is een 
nieuwe methode voor technisch en begrijpend lezen ingevoerd en een nieuwe rekenmethode, alle met 
bijbehorende trainingen voor expertiseontwikkeling, om de kwaliteit en de opbrengsten te verbeteren. 
Ondanks alle inspanningen zijn de resultaten, in de ogen van het bestuur en de directie, nog te weinig stabiel en 
onvoldoende gestegen. De resultaten van de school worden daarbij afgezet tegen het landelijke gemiddelde en 
het gemiddelde dat de onderwijsinspectie hanteert. 
 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de gemeten resultaten van mei/juni 2015 voor het eerst allemaal groen 
waren. Het lijkt dat de ingezette inspanningen zijn vruchten gaan af gaan werpen. Toch blijft de vraag 
gerechtvaardigd hoe de resultaten zo zijn achtergebleven en of deze naast de ingezette inspanningen nog op een 
andere manier verbeterd kunnen worden. 
 
Bestuur en directie zijn van mening dat, gezien de ouderpopulatie, de opbrengsten duidelijk boven het landelijk 
gemiddelde zouden moeten liggen. Tot nu toe is de school, met alle inspanningen, hier onvoldoende in geslaagd. 
 
Advies: 
1.De leerkracht maakt het verschil:  
De methoden en cijferinformatie zijn op orde. Nu is het aan de leerkracht hoe er gebruik  van wordt gemaakt. 
Onderstaande aanbevelingen worden niet beïnvloed door 3- of 2-jarige stamgroepen of door wel of niet te 
werken met niveaugroepen. Er kan worden ingezet op 

 Leerling-informatie: alle leerkrachten (stamgroepleider of niveauleerkracht) zijn op de hoogte van de leerling 
informatie die van belang is voor zijn lesgeven aan die leerling, zodat die leerling tot optimale ontplooiing 
komt. 

 Omgaan met verschillen: alle leerkrachten differentiëren op tenminste 3 niveaus. Leerkrachten maken bewust 
gebruik van verschillen tussen leerlingen, zetten deze “spelenderwijs” in vanuit een analytische en 
onderwijskundige onderbouwing. 

 Cyclisch leerproces van doen/werken naar leren: Leerkrachten werken vanuit LEERDOELEN. Deze doelen 
bestrijken de terreinen van kennis/inhoud, processen/aanpak, modus/gevoel en talenten/kwaliteiten. Vanuit 
deze werkwijze weten leerlingen hun eigen doelen en ambities te formuleren. Vanuit deze leerdoelen worden 
ALLE leerlingen ACTIEF betrokken bij de les en REFLECTEREN leerlingen op wat ze leren. Leerkrachten geven 
gerichte inhoudelijke FEEDBACK (op de vier terreinen van kennis/inhoud, proces/strategie, modus/gevoel en  
talenten/kwaliteiten) aan leerlingen die het leren vergroot en leerlingen geven feedback aan zichzelf en 
elkaar, wat het leren en het zelfvertrouwen vergroot. 
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 Coöperatieve leer strategieën: Leerlingen werken zo samen in 2-tallen of meertallen, dat het leervermogen en 
het leerrendement optimaal worden benut. 

 Jenaplanprincipes integreren in rekenen-, taal- en leesonderwijs: Jenaplanprincipes zijn duidelijk zichtbaar in 
het reken-, taal- en leesonderwijs. Denk daarbij aan tal van principes en uitgangspunten zoals die verwoord 
staan in het boek “Jenaplan, schoolwaar je leert samenleven” door F. Velthausz en H. Winters. 

 Leerlingvolgsysteem: Er is 1 LVS dat door iedereen op dezelfde manier wordt gebruikt. 
 
2.Leiderschap: 
Leerkrachten en schoolleiding zetten hun leiderschap in, in het belang van het optimaal leren van de leerling. Dat 
betekent dat er wordt ingezet op: 

- Persoonlijk leiderschap (en verantwoordelijkheid) van alle medewerkers. 
- Onderwijskundig leiderschap van alle medewerkers; 
- “Verdeling” van het professioneel leiderschap van Directeur, Bouwcoördinatoren en 

IB-ers. 
 
Om dat te bewerkstelligen is het absoluut noodzakelijk wie leerkrachten mag aanspreken op hun gedrag, inzet en 
werkwijze, op hun persoonlijk en onderwijskundig leiderschap. Wie geeft leerkrachten de vereiste en benodigde 
aandacht in de controlerende sfeer, maar nog veel meer in de ondersteunende, motiverende en 
ontwikkelingsgerichte sfeer. 
 
In dit kader wil ik benadrukken om aanwezige kennis en expertise te benutten (Bijvoorbeeld Agnes: kennis van de 
rekenmethode, Iris: Video-interactie begeleider) en benodigde kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld flitsbezoeken 
en lesobservaties door de schoolleiding. 
 
3.PDCA cyclus invoeren: Er zijn voldoende overlegstructuren. Deze kunnen in effectiviteit worden vergroot door 
structureel te werken volgens de PDCA-cyclus en om steeds met SMART geformuleerde 
Afspraken te werken. Op die manier ontstaat er een lerende organisatie die leert van successen en van fouten. 
Binnen de bouwen, IB en directie wordt er momenteel gewerkt met jaarplanningen waardoor er beter gepland, 
uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd kan worden. Deze vordering zorgt ervoor dat er effectiever vergaderd kan 
worden en het overzicht blijft. 
 
4.Samenwerken leren als team: Samen leren en ontwikkelen binnen schoolteams vergroot de effectiviteit van het 
leren van schoolteams. Samen voorbereiden, evalueren, reflecteren op resultaten, werkwijzen, lessituaties, 
videofragmenten van lessen e.d. vergroot het lerend vermogen van het team en de school. 
 
 

6.6  Analyse opbrengsten 
Opbrengsten 
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na met 
betrekking tot met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij richten we ons op de 
gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een landelijke norm) vastgesteld, 
deels afgeleid van de inspectienormen. De opbrengsten worden twee maal per jaar besproken met het bestuur. 
We beschikken over een overzicht van toetsen en gestelde doelen. Bij de interne bespreking van een groep 
(kinderen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de 
gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de norm scoort, worden er 
door de leraar en de intern begeleider interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn: (1) meer tijd 
besteden aan dat vak of vormingsgebied; (2) instructie wijzigen en verbeteren door consequent directe instructie 
toe te passen; (3) meer automatiseren; (4) differentiatie aanpassen. De schoolleiding (en/of de IB-er) voeren 
vanaf 2016-2017 vervolgens stamgroepbezoeken uit, om te observeren of het de stamgroepleider lukt om de 
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Medewerkers worden ook gekoppeld 
om good practice’ op te doen (collegiale consultatie). We achten het van belang, dat de kinderen presteren naar 
hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. 
Onze afspraken zijn: 

 De kinderen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun 
kenmerken).  

 De kinderen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken).  

 De sociale vaardigheden van de kinderen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van 
hun kenmerken).  

 Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 

 De kinderen doorlopen de basisschool in acht jaar. 
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 De kinderen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs. 

 De kinderen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs. 
 
Toelichting: 
De opbrengsten worden jaarlijks door het team beoordeeld. Daarbij staan centraal de monitor die we invullen 
voor de Inspectie van het Onderwijs, de CITO tussenresultaten en de kengetallen uit het LVS. De IB-ers leveren 
(onderstaande) gegevens aan. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten vastgesteld (zie 2x 
per jaar algemene evaluatie LVS). 
 
Evaluatie: De directie en de IB-ers stellen jaarlijks een katern op met daarin resultaten van de opbrengsten. De 
opbrengsten worden jaarlijks vergeleken met de inspectienormen en de school normen. In het teamoverleg is 
regelmatig aandacht voor de opbrengsten op groeps- en schoolniveau. 
Ouders worden halfjaarlijks middels de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de opbrengsten van de school. 
 
Algemene evaluatie afname LVS toetsen, verslag vanuit IB-ers 
Afname juni 2015 (zie bijlage) 
 
Deelname eindtoets: 
De Jenapleinschool hanteert wél het kindvolgsysteem met genormeerde landelijke toetsen van Cito en zal per 
2015-2016 gaan deelnemen aan de eindtoets voor kinderen in groep 8, vanwege het dan te verwachten verplichte 
karakter, gesteld door de minister. We zullen gebruik maken van IEP. We gebruiken de NIO, LVS gegevens en 
kennis van de stamgroepleiders om tot een gedegen schooladvies te komen. 
 
Advisering en toetsen groep 8 
De Jenapleinschool neemt de NIO test af halverwege groep 8. De Nio toets (Nederlandse intelligentietest voor 
Onderwijsniveau) is een intelligentietest). De NIO is bedoeld als hulp bij de advisering en niet als selectie-
instrument. De NIO blijkt als intelligentietest voor het onderwijsniveau een hoge mate van validiteit te bezitten. 
Uit onderzoek blijkt dat de correlatie met het onderwijsniveau dat de kinderen volgen 80% te zijn in de eerste 
jaren van het voortgezet onderwijs. Door de grote differentiatie naar niveaus is er echter een aanzienlijke overlap 
in intelligentie tussen de niveaus. Dit maakt het bij de advisering moeilijker om het advies te beperken tot één 
niveau. Wij houden er rekening mee dat een kind ook op aanliggende niveaus op zijn plaats kan zijn. Deze situatie 
maakt het gewenst dat in de eerste klas van het voortgezet onderwijs nog niet gekozen hoeft te worden voor een 
specifiek niveau. 
De schoolscore op de NIO toets is alle jaren redelijk stabiel te noemen. De uitslag van de NIO is naar verwachting 
gezien de populatie kinderen op onze Jenapleinschool in de omgeving van Assendorp en Zwolle. Gemiddeld 
stroomt 64% van de kinderen uit naar een onderwijsvorm van dakpan tl/havo of hoger. Dat is aanzienlijk hoger 
dan het landelijk gemiddelde.  
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6.7      Bovenbouw verslag consultatie Bart van Campen  
Bovenbouw verslag consultatie Bart van Campen  Zwolle, februari 2015 
 
Beginsituatie: 
We zijn het schooljaar gestart door als bouw na te denken over welk thema je centraal wilt stellen in je bouw 
het komende schooljaar. In de bovenbouw kwam al gauw naar boven dat we het thema 
“verantwoordelijkheid” centraal willen stellen. Hoe vaak verwonderen we ons over potloden, linialen, schriften 
op de grond die niet worden opgeruimd. Kinderen lijken wel geen verantwoordelijkheidsgevoel meer te 
hebben. Als bouw hebben we het gevoel al van alles uitgeprobeerd te hebben. Van strengere regels tot 1 
thema centraal stellen. Het blijft niet hangen bij de kinderen. Nog een aantal zaken die ons verwonderen: de 
centrale hal is vaak rommelig; spelkaarten of onderdelen van spelletjes slingeren op en onder kasten, 
verfkwasten worden niet omgespoeld, maar ook medewerkers laten spullen slingeren zoals koffiekopjes, 
beschimmelde fruitmanden die niet geleegd worden, etc. En hoe zit het met omgang van schoolboeken en 
schriftgebruik? Kinderen lijken niet gevoelig voor onze pogingen het te verbeteren. 
 
Actie: 
We besluiten dus om de vraag bij de directie neer te leggen of het mogelijk is dat we op dit punt een 
ervaringsdeskundige kunnen raadplegen zodat we hier verder mee kunnen. Omdat we als Bovenbouw zo 
enthousiast zijn over de pedagogische instelling van Bart van Campen wordt besloten voor te leggen aan de 
bovenbouw of dat een gepaste oplossing is. De bouw is positief en Bart wordt uitgenodigd. Bart stelt het 
volgende voor: In elke groep een instructie bekijken, nagesprek met de leerkracht en vervolgens centraal 
bespreken welke dingen Bart opvielen. De afspraak wordt gemaakt. Woe 4 februari 2015. 
 
 
Bespreking met Bart van Campen: 
Bart is de ochtend bij alle groepen langsgeweest en heeft individueel met de medewerker de observaties 
besproken. In het centrale gesprek met alle bovenbouwcollega’s komen de volgende zaken ter sprake: 
 

- Bij binnenkomst school valt hem op dat er weinig leerlingenwerk valt te zien in de bovenbouw. 
- In alle groepen blijkt dat de medewerkers prima in staat zijn in orde houden en het creëren van een 

goede werksfeer. Hij zegt dat de puntjes nog op de i moeten. Hij heeft het o.a. over het weglaten van 
“ssssst”, verkeerd stemgebruik en knippen met je vingers. Dat kan ook anders en is ook helemaal niet 
nodig. Tijdens instructies mag je best stilte vragen en lege tafels. 

- Inrichting: Bart vindt bij de Hobbits en Zevensprong het lokaal net een pijpenlaan. De kinderen 
achterin kun je bijna niet bereiken. Kring bij de deur doen dan is dat anders. 

- Pauze: Bart vindt de kleine pauze geweldig om te zien. Kinderen voetballen en hockeyen, er gebeurt 
niet. Leerkrachten staan bij elkaar centraal op het plein. Hij is voorstander van leerkrachten op het 
schoolplein tijdens de grote pauzes, desnoods in shifts. 

- Goed om te zien dat we niet met “stoplichten” en dergelijke werken. Dat is niet nodig. 
- Wat is het doel van blokperiode? Dat uur kun je ook gebruiken door 4x een kwartier een pedagogische 

kring te doen. 
 
 
Oplossingen voor meer verantwoordelijkheid: 

- Als je regels gaat opleggen ontneem je kinderen de ruimte om iets te ondernemen. Maak samen met 
de groep afspraken. Doe dat in de kring. Maak van een incident geen protocol. 

- Kringen: Bart herhaalt vaak dat de kringen krachtiger moeten. Je reserveert 12m2 voor een vaste kring 
maar gebruikt hem weinig. Je kunt er veel meer uithalen. Maak van de kring een pedagogische kring. 
In de kringen kun je goed voorbeeldgedrag bespreken en complimenten geven. Dat resulteert in 
navolging van dat gedrag. Benoem iets en vraag of het kind dat ook zo ziet. Dat doe je op een 
duidelijke maar warme manier.  

- Zelf verantwoordelijk voelen heeft ook te maken met discipline oefenen. Let je daar op als leerkracht 
dan vergroot je beide.  “Willen jullie de volgende keer wat beter op….letten?” Als je het kadert 
worden kinderen zich er bewuster van. Let erop of je klas goed is opgeruimd. Spreek kinderen op hun 
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gedrag aan. Ook als je als collega een kind van een andere collega op de hal ziet rennen. Roep dat kind 
even bij je. Dat waarderen je collega’s ook. Spreek ook collega’s aan als ze iets hebben laten liggen. 

- Welke belemmeringen heb je om niet alles in de stamgroep te doen? Nu wordt er voor structuur 
gekozen. De pedagogische kracht van de stamgroep wordt niet gebruikt. Nu zie je kinderen met hun 
laadje over de hal lopen.  

 
Vervolg: 

- We zullen op de studiedagen in maart o.a. praten over de stamgroep. De verkregen informatie en 
inzichten kunnen we dan delen met de andere medewerkers van de Jenapleinschool; 

- Op korte termijn kunnen we in de bouw in ieder geval gaan afspreken of we al met de kringen bezig 
gaan en kunnen we nadenken over wat we verder gaan doen met de gekregen informatie. 

 

6.8     Conclusies en richting 
Na alle input, verzamelde gegevens, observaties en bevindingen die beschreven staan in dit hoofdstuk is het nu 
zaak om conclusies te trekken en richting te geven aan de koers die school gaat uitzetten in de komende jaren. 
In hoofdstuk 7 zal dit in het meerjarenplan tot uiting komen. 
 
We zijn een Jenaplanschool en dat betekent dat we een school zijn waarin je leert samenleven. Door uit te 
gaan van zoveel mogelijk verschillen in een groep krijg je pedagogische situaties waarbinnen kinderen van en 
met elkaar kunnen leren middels gesprek, spel werken en vieren. “Het Jenaplanconcept gaat uit van driejarige 
stamgroepen. Een groep met jongsten, middelsten en oudsten. Door te werken met leeftijdsheterogene groepen 
bevorder je het inlevingsvermogen van kinderen omdat ze elk jaar een andere positie in de groep innemen. Zo 
leren ze wat het betekent om jongste, middelste of oudste van een groep te zijn. Deze verschillende rollen 
maken het makkelijker om vanuit verschillende perspectieven naar andere groepsleden te kijken” (uit “Jenaplan, 
school waar je leert samenleven”).  
 
Jenaplan is geen uitgewerkt pedagogisch didactisch model maar een fundament waar je zelf een school op 
moet bouwen. De vormgevers zijn de betrokkenen: de kinderen, de ouders en de stamgroepleiders. De vrijheid 
van dit concept geeft veel vrijheid maar het dwingt je ook tot keuzes maken. Om goede keuzes te maken moet 
je weten waar je naar toe wilt.  
Het afgelopen schoolplan is er veel ingezet in het verhogen van de didactische onderwijskwaliteit van de 
stamgroepleiders binnen de Jenapleinschool (op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch 
lezen en aanvankelijk lezen). En gelukkig niet zonder resultaat. De opbrengsten zijn in juni 2015 mooi omhoog 
gegaan, voor het eerst allemaal groen. Wim Bos beschrijft dat in z’n rapport als volgt: “Het lijkt dat de ingezette 
inspanningen zijn vruchten af gaan werpen. Toch blijft de vraag gerechtvaardigd hoe de resultaten zo zijn 
achtergebleven en of deze naast de ingezette inspanningen nog op een andere manier verbeterd kunnen 
worden”. De adviezen die Wim Bos geeft heeft betrekking op de leerkracht, leiderschap, PDCA cyclus en een 
samenwerkend lerend team. 
 
Conclusies: 
Om de didactische onderwijskwaliteit te verhogen is ingezet op het bijscholen van didactische vaardigheden 
voor de vakgebieden Taal en Rekenen. In de uitwerking daarvan is er gekozen voor het werken met 
niveaugroepen. Dit heeft ertoe geleid dat de kinderen veel uit de stamgroep zijn. Als stamgroepleider kun je 
hierdoor maar moeizaam het totale beeld van het kind krijgen. Want hoe krijg je een goed beeld van je 
kinderen als je ze niet zelf ziet rekenen? En wie helpt het kind als er zorg is? In de praktijk blijkt het ook lastig 
om tot een goede overdracht te komen. Ouders hebben dan ook de wens dat de medewerker een goed verhaal 
kan houden over hun kind ook al rekent, leest of spelt het kind elders. Ouders geven aan de wens te hebben de 
verwerking van de lesstof veel meer in de eigen stamgroep te doen. Bart van Kampen stelt in z’n feedback de 
vraag: “Welke belemmeringen heb je om niet alles in de stamgroep te doen? Nu wordt er voor structuur 
gekozen. De pedagogische kracht van de stamgroep wordt niet gebruikt. Nu zie je kinderen met hun laadje 
over de hal lopen”. We zijn gaan knippen in de stamgroep en hierdoor verknipt geraakt. 
 
Het organiseren van niveaugroepen vergt tevens veel afstemming en structuur binnen de school. Dit heeft 
geresulteerd in een strakke organisatie op roosterniveau. De nadelige gevolgen hiervan zijn dat je als 
stamgroep weinig tot geen ruimte hebt om flexibel te kunnen inspelen op pedagogische situaties en af te 
wijken van het rooster. Je hebt immers te maken met andere medewerkers en stamgroepen. Het “vorm-volgt-
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functie-principe” lijkt hiermee lastig stand te houden. Dit heeft binnen het team geleid tot diverse pittige 
uitspraken over het Jenaplan gedachtegoed en de twijfel of we het wel goed doen op deze manier. Zeggen we 
wat we doen en doen we wat we zeggen? Het lijkt wel of we verleerd zijn om uit te gaan van verschillen door 
te gaan werken met niveaugroepen en is er misschien het beeld ontstaan dat een driejarige stamgroep een 
combinatieklas is met drie jaargroepen? (Een combinatieklas is een klaslokaal met kinderen waar 1 leraar 
lesgeeft aan drie groepen kinderen tegelijk. Een stamgroepleider geeft leiding aan 1 groep kinderen - uit 
“Jenaplan, school waar je leert samenleven”). 
 
De Jenaplein schoolorganisatie heeft tevens duidelijk kenmerken van een familiecultuur. Heel zwart-wit 
gezegd: “Iedereen trekt z’n eigen plan en wordt er niet op aangesproken”. Dit staat uiteraard het toewerken 
naar een collegiale samenwerkingscultuur in de weg. (Het ondersteunen van de autonomie en uniciteit van de 
stamgroepleiders en medewerkers door samen na te gaan wat ze nodig hebben om hun doelen te bereiken en 
aan de andere kant stevige afspraken te maken waar mensen zich echt aan moeten houden). Het is prima als je 
iets als stamgroepleider nog niet kunt. Degene die de meeste fouten maakt heeft aan het eind van de dag 
waarschijnlijk het meest geleerd. Niet-willen is een ander verhaal waarbij het eerder over niet-functioneren 
gaat. Dat onderscheid zal duidelijker moeten worden binnen de school. 
 
Wim Bos schrijft het volgende: “Om dat (collegiale samenwerkingscultuur) te bewerkstelligen is het absoluut 
noodzakelijk helder te maken wie leerkrachten mag aanspreken op hun gedrag, inzet en werkwijze, op hun 
persoonlijk en onderwijskundig leiderschap. Wie geeft leerkrachten de vereiste en benodigde aandacht in de 
controlerende sfeer, maar nog veel meer in de ondersteunende, motiverende en ontwikkelingsgerichte sfeer”.  
 
Ook is er binnen de organisatie veel ruis over wie waar verantwoordelijk voor is wat betreft zorg. Dit kan soms 
leiden tot voorbeelden waarbij kinderen onvoldoende zorg gekregen hebben in de stamgroep voor een te 
lange tijd. Dat moeten we niet willen met elkaar. De basiszorg die je binnen de stamgroep hebt te verzorgen zal 
duidelijker moeten worden omschreven zodat de onzekerheid / onduidelijkheid bij medewerkers hierover kan 
worden weggenomen en de IB-ers als coach kunnen worden ingezet. 
 
Richting: 
Door de stamgroepleider z’n stamgroep weer terug te geven zal deze weer verantwoordelijk worden voor alle 
kinderen in de groep en zich een totaalbeeld van het kind kunnen vormen.  Bovendien gaat het leren van en 
met elkaar dan makkelijker. Het is heel vanzelfsprekend dat je iets wel, of niet kunt in een stamgroep. Elkaar 
helpen ligt voor de hand. Zo kunnen toptalent en zorg in een groep samenleven en maakt Jenaplan passend 
onderwijs zoals het bedoeld zou moeten zijn!  
Door het gefaseerd toewerken naar de driejarige gesloten stamgroep onder begeleiding van het JAS (scholing, 
coaching en Jenaplandiploma) zal dit een mooie kans zijn voor de Jenapleinschool zich verder te ontwikkelen 
als moderne Jenaplanschool. In 2012 maakte de inspecteur al de opmerking dat de Jenapleinschool het 
concept hoog moet houden. We zijn een bijzondere school, laten we dan ook bijzonder doen! Het toewerken 
naar een driejarige gesloten stamgroep zal dan ook de leidraad worden voor dit schoolplan. 
 
Om het werken binnen de stamgroep succesvol te laten worden zal de stamgroepleider een aantal 
vaardigheden moeten eigenen waaronder het leren werken met leerdoelen, immers een stamgroep is niet een 
3-jarige combinatieklas maar 1 groep en dat vraagt van de stamgroepleider dat deze leert werken met 
leerdoelen.  Wim Bos adviseert het volgende over het werken met leerdoelen:  “Het Cyclisch leerproces van 
doen/werken naar leren: Leerkrachten werken vanuit LEERDOELEN. Deze doelen bestrijken de terreinen van 
kennis/inhoud, processen/aanpak, modus/gevoel en talenten/kwaliteiten. Vanuit deze werkwijze weten 
leerlingen hun eigen doelen en ambities te formuleren. Vanuit deze leerdoelen worden ALLE leerlingen ACTIEF 
betrokken bij de les en REFLECTEREN leerlingen op wat ze leren. Leerkrachten geven gerichte inhoudelijke 
FEEDBACK (op de vier terreinen van kennis/inhoud, proces/strategie, modus/gevoel en  talenten/kwaliteiten) 
aan leerlingen die het leren vergroot en leerlingen geven feedback aan zichzelf en elkaar, wat het leren en het 
zelfvertrouwen vergroot”. Tijdens de tweejarige scholing van het JAS zal dit uitvoerig aan de orde komen. Op 
het gebied van rekenen zijn de medewerkers al bekend geworden met het werken met leerdoelen door de 
cursussen van Cecile Borghouts en begeleiding van onze IB-er Agnes Hoffer. Deze lijn zullen we dus verder gaan 
uitwerken.  
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De school zal de komende jaren op zoek moeten gaan naar een juiste vormgeving van het managementteam. 
Het belang van de school is dat er een stevig managementteam staat waarbij er een goede verdeling of goed 
evenwicht komt binnen de meer zakelijke taken van de directie, het onderwijskundige leiderschap in de situatie 
van een eenpitterschool. Daarnaast zal er worden ingezet op meer medewerkersparticipatie in besluitvorming 
door kartrekkers groepen te vormen op de in dit schoolplan genoemde ontwikkelpunten. Deze 
kartrekkersgroepen krijgen de verantwoordelijkheid en besluitvorming om een ontwikkelpunt uit het 
schoolplan voor de school te realiseren (PDCA-cyclus).   
Samen leren en ontwikkelen binnen schoolteams vergroot de effectiviteit van het leren van schoolteams. 
Samen voorbereiden, evalueren, reflecteren op resultaten, werkwijzen, lessituaties, videofragmenten van 
lessen e.d. vergroot het lerend vermogen van het team en de school. 
  
De rol van de Intern Begeleiders zal meer gaan bestaan uit het coachen van de stamgroepleiders op het leiden 
van een stamgroep. Het IB-profiel dat reeds in de school aanwezig is zullen we blijven hanteren als 
uitgangspunt. Voor de inrichting van de zorg kunnen we in principe gebruik gaan maken van het Jenaplan 
routeboek groepszorg. Ook zal er moeten worden ingezet op het verduidelijken van wat basiszorg nou precies 
inhoudt voor een stamgroepleider.  
 
De intern begeleiders zijn de ogen en oren van de organisatie en krijgen een meer verbindende rol op het 
gebied van onderwijskwaliteit en Jenaplankwaliteit. Concreet betekent dit dat de intern begeleiders samen met 
de stamgroepleider (aan de hand van bijvoorbeeld de LIDO-lijst, zie bijlage) de persoonlijke ontwikkelingen op 
gang houden en samen afspraken maken hierover. De Intern begeleiders hebben een coachende rol binnen de 
stamgroep en een signalerende rol voor het managementteam. Het Mat zal in gesprek gaan met medewerkers 
als ontwikkelingen dreigen te stagneren en de individuele ontwikkelingen van medewerkers beter gaan 
monitoren. De coachende rol zal echter ook deel worden van het Mat om een goed beeld te blijven houden 
van de kwaliteit van de stamgroepleiders en hun functioneren. Een precieze uitwerking daarvan zal in de 
periode van dit schoolplan duidelijk moeten worden.   
 
Om het coachen van stamgroepleiders te leren en in te voeren hebben we het JAS gevraagd ons hierin te 
ondersteunen. Gedurende twee jaar zal het JAS de IB/Mat coachen op het leren coachen van stamgroepleiders 
om het daarna zelf vorm te kunnen geven. Mocht blijken dat er meer nodig is om de IB-ers vaardig te maken in 
deze dan zal daar ook in geïnvesteerd moeten worden. 
 
De scholing die het JAS zal verzorgen zal resulteren in competente en moderne stamgroepleiders met een 
Jenaplandiploma. Ook de medewerkers die allang een diploma hebben zullen opnieuw geschoold worden. 
 
Op het gebied van ICT zal er visie ontwikkeling plaatsvinden waarbij programmeren, functionaliteit, integratie 
binnen het onderwijs en inzet bij zorg centraal zullen staan. Het huidige schooljaar 2015-2016 neemt daar vast 
een aanzet op door te investeren in nieuwe ICT materialen. 
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Hoofdstuk 7  Beleidsvoornemens 
 

7.1  Schoolontwikkelplan voor de komende vier jaren 

Meerjarenplan 2016-2020 
 

 Verander onderwerp 
 ( start en uitvoering in jaar:) 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

 Onderwijskundig beleid:     
 Traject “werken binnen de driejarige gesloten stamgroep” 

begeleiding JAS en Jenaplandiploma behalen gehele team  
x x   

1 Zelfverantwoordelijk leren x    
2 Werken met doelen: leerkrachtvaardigheden en kinderen 

zicht op leerlijnen 
    

2a Taal: Spelling in de stamgroep x    
2b Taal: (aanvankelijk) lezen in de stamgroep  x   
2c W.O. werken met doelen en uitdagen toptalent  x   
2d Rekenen in de stamgroep   x  
3 3. ICT  x x x x 
3a 3a. Invoeren mediakring (regels, afspraken) x    
3b 3b. Digitale leermiddelen inzetten  (rekenen, taal en 

gepersonaliseerd leren) 
x x   

3c 3c. Onderzoek , pilot en invoeren leerlijn programmeren x x x  
3d 3d. Onderzoek en pilot digitaal portfolio + advies x x   
3e 3 e.Digitaliseren en optimaliseren communicatiemiddelen 

ouders 
x    

3f 3f. Onderzoek doen en vervanging digiborden eind schooljaar  x x  
3g 3g. Stand van zaken digitale schoolwereld + evalueren   x x 
3h 3h.Scholing team op ICT   x  
4 Behalen hele team gymbevoegdheid    x 
 Personeelsbeleid:     
1 Evalueren gesprekkencyclus (R+O)  x   
2 Evalueren taakbeleid  x   
 Kwaliteitszorg     
1 Critical friends MJPS en NJPV x    
2 Volledige invoering leerlijnen jonge kind (registratie- 

observatie systeem binnen Parnassys) 
x x   

3 Zorg in de stamgroep (als basis Jenaplan routeboek 
groepszorg), verduidelijken basiszorg en profiel IB  

x x   

4 (leren) Coachen van stamgroepleiders door IB en Mat x x   
 Organisatie en beleid:     
1 Evalueren en verstevigen Mat x    
2 Verstevigen monitoren uitvoering PDCA cyclus team x    

3 Leren werken met “kartrekkersgroepen” op gebied van 
onderwijskundig beleid (de lerende organisatie)  

x    

 Gebouw en inrichting:     
1 Visie op inrichting middenruimte en verbouwen x    

2 Inrichting achterplein x    
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 Uitwerking van het Meerjarenplan 2016-2020 
 

 Schooljaar 2016-2017 
Onderwijskundig beleid: 

 
Verander onderwerp:  Traject JAS 

Beoogde resultaten: In het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 wordt de Jenaplein  begeleid door het JAS in 
het toewerken naar werken in de driejarige gesloten stamgroep en omzetten van adviezen van Wim Bos naar 
concrete veranderingen binnen de school vanuit de Jenaplanvisie.  Door in te zetten op o.a. scholing, 
resulterende in een Jenaplandiploma voor het gehele team, het (leren)  coachen van stamgroepleiders door IB 
en Mat zal dit gaan gebeuren. In veel veranderingsonderwerpen zal vermeldt worden als dit onder de 
begeleiding van het JAS valt. 
 

Kosten beraming:  2016-2017: 21.000,- euro en  in 2017-2018: 19.000,- euro 

 
Verander onderwerp:  1 Zelfverantwoordelijk leren: 

Beoogde resultaten: In het schooljaar 2016-2017 wordt het invoeringsprogramma “zelfverantwoordelijk 
leren” ingevoerd door scholing van het JAS. Dit is de eerste stap naar het het werken met een driejarige 
gesloten stamgroep. 
 

Kosten beraming:  Traject JAS + 1000,- voor de kartrekkersgroep per schooljaar 

 

Verander onderwerp: 2a en 2b. Werken met doelen: leerkrachtvaardigheden en kinderen zicht op leerlijnen 
(spelling, aanvankelijk en technisch lezen) 

Beoogde resultaten:  
2a. Taal: Spelling in de stamgroep 
Kartrekkersgroep Taal gaat in schooljaar 2016-2017 Spelling in de stamgroep invoeren middels onderzoek. Dit 
gaan ze o.a. doen door op Jenaplanschool ’t Hoge land in Epe te gaan kijken. Deze school werkt met de 
spellingcategorieën die wij ook hanteren. Het doel is aan het einde van het schooljaar te werken met spelling 
in de stamgroep. 
 
2b. Taal: (aanvankelijk) lezen in de stamgroep 
Kartrekkersgroep Taal gaat onderzoek doen op welke wijze het aanvankelijk en voortgezet lezen binnen de 
stamgroep kan plaatsvinden. De groep komt met een invoeringstraject dat einde schooljaar 2016-2017 zal 
worden gepresenteerd  zodat het evt. al in het schooljaar 2017-2018 ingevoerd kan worden. Gedurende het 
eerste en eventueel ook nog het tweede jaar zal er een investering gemaakt moeten worden in het bekostigen 
van een medewerker die de lessen buiten de stamgroep verzorgt op de wijze hoe het nu ook gebeurt. 
 

Kosten beraming:  
3 ochtenden 2 uur, wtf 0,2306 gedurende 2016-2017 en eventueel een uitloop in 2017-2018 
Joke  onkosten vrijwilligerswerk  gedurende 2016-2017 en eventueel een uitloop in 2017-2018 
Kartrekkersgroep 1000,- euro per jaar. 
 

 

Verander onderwerp:  3a.  ICT Invoeren mediakring (regels, afspraken) 

Beoogde resultaten: Er komen, bij de start van het schooljaar, schoolafspraken en regels die gelden voor alle 
kinderen. Hierin staat hoe we omgaan met elkaar online en hoe we elkaar hierop kunnen en mogen 
aanspreken. Deze afspraken en regels zullen steeds centraal staan tijdens de mediakringen. Deze kring zal één 
keer per twee weken op het rooster staan. In deze kring zal ook worden besproken wat de kinderen tegen 
komen op het internet en hoe de groepapp wordt gebruikt. Alle medewerkers zijn hier verantwoordelijk voor. 
Halverwege het jaar zal worden geëvalueerd hoe deze kringen lopen en of de afspraken en regels nog 
kloppen. 

Kosten beraming: - 
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Verander onderwerp:  3b. ICT Digitale leermiddelen inzetten  (rekenen, taal en gepersonaliseerd leren) 

Beoogde resultaten: Digitale leermiddelen inzetten  (rekenen, taal en gepersonaliseerd leren)  
Er wordt gekeken naar de verschillende digitale leermiddelen. Voor welke vakken kunnen we nog meer 
gebruik gaan maken van ICT? Bij welke vakken kunnen we al de verwerking op de laptop of tablet laten doen. 
De nadruk ligt dan vooral op lezen en rekenen. Ook wordt de software van Staal geëvalueerd. 

Kosten beraming: 2016-2017 en 2017-2018 1000,- per schooljaar 

 

Verander onderwerp:  3c. ICT Onderzoek , pilot en invoeren doorgaande lijn programmeren 

Beoogde resultaten: Er wordt een onderzoek gestart naar het integreren van programmeren in ons onderwijs. 
Hoe willen we dit in onze school terug zien? Hierbij zullen we ons vooral richten op de projecten en het 
stilwerkuur. Er zullen dit jaar pilots “programmeren” worden gedraaid in alle bouwen. Aan het eind van het 
jaar wordt er een plan gepresenteerd waarin staat op welke gebieden wij programmeren gaan inzetten in ons 
onderwijs.  
 

Kosten beraming: 3000,- 

 

Verander onderwerp:  3d. ICT Onderzoek en pilot digitaal portfolio + advies 

Beoogde resultaten: Er wordt gekeken naar een digitaal portfolio. Hier gaan we pilots mee draaien. Bij 
positieve resultaten zal dit worden ingevoerd dit jaar. 
 

Kosten beraming: - 

 

Verander onderwerp:  3E .ICT Digitaliseren en optimaliseren communicatiemiddelen ouders 

Beoogde resultaten: De communicatie naar ouders wordt geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Te denken valt 
aan Klasbord of een eigen Jenaplein app. In januari 2017 wordt er een pilot gestart. Deze wordt in april 2017 
geëvalueerd. Bij positieve resultaten zal dit worden ingevoerd. 
 

Kosten beraming: 2016-2017 =  1000,- 

 
 

Kwaliteitszorg: 
 

Verander onderwerp: 1 Critical friends MJPS en NJPV 

Beoogde resultaten:  Middels visitatie van andere Jenaplanscholen de Jenaplankwalitiet hoog houden. 
Komende twee jaar (2016-2018) zijn we gekoppeld aan Jenaplanscholen “De kleine planeet” en “In de 
manne”. We zullen met een afvaardiging van ons team bestaande uit Mat, IB en stamgroepleider deze scholen 
visiteren en zij ons. Aan de hand van een ontwikkelde kijkwijzer zullen er per jaar drie visitatierondes zijn.  
 

Kosten beraming: Vervangingskosten van de stamgroepleider of extra kosten voor medewerker die extra 
werkt op de dagen dat er gevisiteerd wordt. 2000,- reserveren 

 

Verander onderwerp: 2 Volledige invoering leerlijnen jonge kind (registratie-observatiesysteem OB) 

Beoogde resultaten: Volledige invoering leerlijnen jonge kind (registratie-observatiesysteem OB) 

Kosten beraming: Eenmalige studiemiddag 500,- in 2016-2017 

 

Verander onderwerp: 3 Zorg in de stamgroep (als basis gebruik maken van Jenaplan routeboek groepszorg)  
en verduidelijken basiszorg voor stamgroepleiders 

Beoogde resultaten:  
Het verstevigen van goede (Jenaplan) groepszorg binnen de driejarige stamgroep. De nadruk zal komen te 
liggen op het verkrijgen van een totaalbeeld van het kind, de stamgroep en eigen functioneren van de 
stamgroepleiders. Het (leren) coachen van stamgroepleiders door IB en Mat zal door het JAS begeleid worden 
gedurende twee jaar (2016-2018). De stamgroepleiders zullen een helder beeld krijgen van wat basiszorg in de 
stamgroep inhoudt en hoe dat georganiseerd kan worden binnen de stamgroep. 
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Kosten beraming:  Naast het leren coachen middels het traject met het JAS zullen we moeten onderzoeken of 
er hiernaast nog een extra investering nodig is om de intern begeleiders te ondersteunen in deze rol. 
Eventuele bijscholing voor IB en bijwonen NJPV/JAS studiedagen betreffende zorg in de stamgroep. Kosten 
beramen op 2000,- euro per jaar 
 

 

Verander onderwerp: 4 (Leren) Coachen van stamgroepleiders door IB en Mat. 

Beoogde resultaten: Stamgroepleiders worden gecoacht op individueel niveau op het gebied van het draaien 
van een stamgroep. IB-ers en Mat worden door het JAS getraind in het leren coachen. Het beoogde resultaat 
is dat de kwaliteit van ons onderwijs op deze manier verbetert. Er kan een koppeling gemaakt worden met de 
adviezen van Wim Bos. 

Kosten beraming:  Traject JAS 

 

Organisatie en beleid: 
 

Verander onderwerp: 1 Evalueren en verstevigen MAT 

Beoogde resultaten: De schoolorganisatie zal op zoek moeten gaan naar het vinden van een goede balans en 
inrichting van het MAT. Wat heeft een directeur op een eenpitter nodig om goed te kunnen functioneren. En 
wat heeft het team nodig zodat ook op onderwijskundig gebied de directie een goed beeld heeft van wat er in 
de stamgroepen gebeurt. 

Kosten beraming: - 

 

Verander onderwerp: 2. Verstevigen monitoren uitvoering PDCA cyclus team 

Beoogde resultaten: De schoolorganisatie zal een omslag moeten maken in haar schoolcultuur van een 
familiecultuur naar een professionele samenwerkingscultuur (lerende organisatie). Het gaan monitoren van de 
persoonlijke ontwikkelingen van de medewerkers binnen de gemaakte afspraken en het verbinden van 
consequenties zullen hiertoe moeten leiden. Het onderscheid tussen “(nog) niet kunnen” en “niet willen” zal 
duidelijker moeten worden gemaakt. 

Kosten beraming: - 

 

Verander onderwerp:3 Leren werken met “kartrekkersgroepen”  (lerende organisatie) 

Beoogde resultaten: Kartrekkersgroepen zijn expertise groepen binnen de school die verantwoording krijgen 
en moeten afleggen over het behalen van vooraf bepaalde doelen beschreven in dit schoolplan en daarnaast 
continuering en verbetering binnen het vakgebied.  
Op deze wijze willen we vormgeven aan het tot stand komen van de school als lerende organisatie in een 
collegiale samenwerkingscultuur. De kartrekkersgroepen doen dus onderzoek en begeleiden het 
invoeringstraject voor het hele team volgens de PDCA cyclus. Op teamvergaderingen krijgen deze 
kartrekkersgroepen de mogelijkheid om het team te bevragen en te presenteren. Tijdens studiedagen krijgen 
deze groepen de ruimte om te werken aan onderzoek, bijscholing en het maken van het invoeringstraject.  

Kosten beraming: Reiskosten en studiemateriaal of bijscholingskosten zullen begroot moeten worden. 1000,- 
euro per jaar per groep. Kosten jaarlijks 5000,- 
Kartrekkersgroepen: 

- Taal / Rekenen / W.O. /   ICT / Zelfverantwoordelijk leren 

 

Gebouw en inrichting: 
 

Verander onderwerp: 1  Inrichting middenruimte 

Beoogde resultaten: Er wordt onderzocht hoe de middenruimte nog meer in dienst kan komen te staan van 
het onderwijs van de stamgroepen. Daaruit volgt een plan voor (her)inrichting. 

Kosten beraming: 45.000,- euro (15.000,- euro per verdieping) in schooljaar 2016-2017 

 

Verander onderwerp: 2 Inrichting achterplein 

Beoogde resultaten: De gemaakte plannen voor (her)inrichting van het achterplein worden uitgevoerd zodat 
het plein aantrekkelijker en uitdagender wordt voor kinderen. 

Kosten beraming: 15.000,- in schooljaar 2016-2017 
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Jaarplanning Tijdspad 2016-2017: 
 

 Onderwijskundig beleid 
Veranderonderwerp: 

Kwaliteitszorg 
Veranderonderwerp: 

Organisatie en beleid 
Veranderonderwerp: 

Gebouw en inrichting 
Veranderonderwerp: 

Augustus     

September 3a ICT Kartrekkersgroep 
invoeren 
schoolafspraken/mediakring 

1 MJPS visitatie op 
Jenapleinschool + verslag 
bevindingen 
3 zorg in de stamgroep start 
4 start coachende IB-ers 

1 Start nieuw MT 
3 uitleg werken met 
kartrekkersgroepen(start) + 
kartrekkersdag 1: plan van 
aanpak 
 

 

Oktober  2 invoering leerlijn jonge 
kind tussenevaluatie 

 Inrichting 
middenruimte (visie is 
al klaar) start 
 
Inrichting achterplein 
start 

November -Traject Jas update 
 

4 coachen IB, hoe gaat het?  2 verstevigen monitoren 
uitvoering PDCA cyclus 
a.d.h.v. resultaten coachen 

 

December  3 zorg in de stamgroep stand 
van zaken 
 

  

Januari 3e ICT start pilot 
Klasbord/Jenapleinapp 

 Evalueren huidige werkwijze 
en vorm MT. Zijn de rollen al 
meer uitgekristalliseerd? 
Onderwijskundig gebied 
goed zicht op stamgroepen 
door directie? 

 

Februari 3a Evaluatie ICT afspraken en 
mediakring 

4 coachen IB stand van zaken 2 verstevigen monitoren 
uitvoering PDCA cyclus 
a.d.h.v. resultaten coachen 

 

Maart 2a en 2b 23 maart 
Implementatie kartrekkers –
Taal op spelling en voorstel 
aanvankelijk lezen. 

2 evaluatie invoering leerlijn 
jonge kind. 

Kartrekkersdag 2 studie en 
plan schrijven implementatie 
 

 

April 1 Implementatie Kartrekkers 
Zelfverantwoordelijk leren 
gestart 
2a/2b Kartrekkersgroep Taal 
implementatie vervolg 
 

3 zorg in de stamgroep stand 
van zaken 
 

  

Mei -Traject Jas evaluatie jaar 
-29 mei Kartrekkers 
zelfverantwoordelijk leren en 
Taal evaluatie + duidelijkheid 
aanvankelijk lezen schooljaar 
2017-2018 
-29-5 2017 3b/3c/3d ICT 
implementatie en voorstel 
 

 1 Evalueren en verstevigen 
MT advies geven richting 
bestuur op basis van 
bevindingen team, MT en 
directie. 

Afronden inrichten 
middenruimte en 
achterplein 

Juni 26-6-2017 evaluatie ICT 
3b/3c/3d 

3 zorg in de stamgroep 
evaluatie 

Evalueren leren werken met 
kartrekkersgroepen 

 

Juli     
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Schooljaar 2017-2018 
 

Onderwijskundig beleid: 

 
Verander onderwerp:  Traject JAS 

Beoogde resultaten: In het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 wordt de Jenaplein  begeleid door het JAS in 
het toewerken naar werken in de driejarige gesloten stamgroep en omzetten van adviezen van Wim Bos naar 
concrete veranderingen binnen de school vanuit de Jenaplanvisie.  Door in te zetten op o.a. scholing, 
resulterende in een Jenaplandiploma voor het gehele team, het (leren)  coachen van stamgroepleiders door IB 
en Mat zal dit gaan gebeuren. In veel veranderingsonderwerpen zal vermeldt worden als dit onder de 
begeleiding van het JAS valt. 
 

Kosten beraming:  2016-2017: 21.000,- euro en  in 2017-2018: 19.000,- euro 

 
Verander onderwerp: Behalen hele team van Jenaplandiploma 

Beoogde resultaten:  
De bijscholing van het JAS gedurende de twee jaar zal worden gekoppeld aan het behalen van een 
Jenaplandiploma. Het hele team is zo tegelijkertijd geschoold vanuit de moderne Jenaplangedachte.  
 

Kosten beraming: valt onder kosten veranderingstraject JAS 

 
Verander onderwerp: 2b. Werken met doelen: leerkrachtvaardigheden en kinderen zicht op leerlijnen 
(aanvankelijk en technisch lezen) 

Beoogde resultaten: 2b. Taal: (aanvankelijk) lezen in de stamgroep 
Kartrekkersgroep Taal gaat onderzoek doen op welke wijze het aanvankelijk en voortgezet lezen binnen de 
stamgroep kan plaatsvinden. De groep komt met een invoeringstraject dat einde schooljaar 2016-2017 zal 
worden gepresenteerd  zodat het in het schooljaar 2017-2018 ingevoerd kan worden. Gedurende het eerste 
en eventueel ook nog het tweede jaar zal er een investering gemaakt moeten worden in het bekostigen van 
een medewerker die de lessen buiten de stamgroep verzorgt op de wijze hoe het nu ook gebeurt. 
 

Kosten beraming:  
Bij eventuele uitloop in 2017-2018  
Joke  onkosten vrijwilligerswerk   
3 ochtenden 45 minuten = 4,5 week  lesuren:  wtf van 0,1887 gedurende 2016-2017 en eventueel een 
uitloop in 2017-2018 
Kartrekkersgroep 1000,- euro per jaar. 

 

Verander onderwerp: W.O. werken met doelen en uitdagen toptalent 

Beoogde resultaten:  
Kartrekkersgroep W.O. gaat onderzoeken hoe we in onze projecten meer gebruik kunnen maken van het 
werken met doelen. De leerkrachtvaardigheden staan hierbij centraal (zie Wim Bos advies over cyclisch 
leerproces van doen/werken naar leren)  net als het leren aan kinderen van werken met doelen door inzicht te 
verkrijgen in de eigen leerlijn. Daarnaast zal het uitdagen van toptalent hierin een plek moeten krijgen.  
 

Kosten beraming: Kartrekkersgroep 1000,- euro per jaar. 
 

 

Verander onderwerp:  3a.  ICT Invoeren mediakring (regels, afspraken) 

Beoogde resultaten: Er komen, bij de start van het schooljaar, schoolafspraken en regels die gelden voor alle 
kinderen. Hierin staat hoe we omgaan met elkaar online en hoe we elkaar hierop kunnen en mogen 
aanspreken. Deze afspraken en regels zullen steeds centraal staan tijdens de mediakringen. Deze kring zal één 
keer per twee weken op het rooster staan. In deze kring zal ook worden besproken wat de kinderen tegen 
komen op het internet en hoe de groepapp wordt gebruikt. Alle medewerkers zijn hier verantwoordelijk voor. 
Halverwege het jaar zal worden geëvalueerd hoe deze kringen lopen en of de afspraken en regels nog 
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kloppen. 

Kosten beraming: - 

 

Verander onderwerp:  3b. ICT Digitale leermiddelen inzetten  (rekenen, taal en gepersonaliseerd leren) 

Beoogde resultaten: Digitale leermiddelen inzetten  (rekenen, taal en gepersonaliseerd leren)  
Vorig jaar is er ingezet op inzet van digitaliserde hulp voor rekenen en taal. Dit jaar gaan we kijken hoe we nog 
meer ICT kunnen integreren in het onderwijs in de stamgroepen.  

Kosten beraming: 2016-2017 en 2017-2018 1000,- per schooljaar 

 

Verander onderwerp:  3c. ICT Onderzoek , pilot en invoeren doorgaande lijn programmeren 

Beoogde resultaten: Er wordt een onderzoek gestart naar het integreren van programmeren in ons onderwijs. 
Hoe willen we dit in onze school terug zien? Hierbij zullen we ons vooral richten op de projecten en het 
stilwerkuur. Er zullen dit jaar pilots “programmeren” worden gedraaid in alle bouwen. Aan het eind van het 
jaar wordt er een plan gepresenteerd waarin staat op welke gebieden wij programmeren gaan inzetten in ons 
onderwijs.  
 

Kosten beraming: 3000,- 

 

Verander onderwerp:  3d. ICT Onderzoek en pilot digitaal portfolio + advies 

Beoogde resultaten: Er wordt gekeken naar een digitaal portfolio. Hier gaan we pilots mee draaien. Bij 
positieve resultaten zal dit worden ingevoerd dit jaar. 
 

Kosten beraming: - 

 

Verander onderwerp:  3f. ICT  Onderzoek doen en vervanging digiborden eind schooljaar 

Beoogde resultaten: De digiborden worden vervangen. Bij deze vervanging komt ook een scholing voor het 
team om de nieuwe borden goed te kunnen gebruiken.  
   

Kosten beraming: 2018-2019 = 22.500 euro  

 
Personeelsbeleid: 
 

Verander onderwerp: 1 Evalueren gesprekkencyclus 

Beoogde resultaten: Evalueren gesprekkencyclus (R+O) 
 

Kosten beraming: - 

 

Verander onderwerp: 2 Evalueren taakbeleid 

Beoogde resultaten: Evalueren taakbeleid 

Kosten beraming: - 

 

Kwaliteitszorg: 
 

Verander onderwerp: 2 Volledige invoering leerlijnen jonge kind (registratie-observatiesysteem OB) 

Beoogde resultaten: Volledige invoering leerlijnen jonge kind (registratie-observatiesysteem OB) 

Kosten beraming: Eenmalige studiemiddag 500,- in 2016-2017 

 

Verander onderwerp: 3 Zorg in de stamgroep (als basis gebruik maken van Jenaplan routeboek groepszorg)  
en verduidelijken basiszorg voor stamgroepleiders 

Beoogde resultaten:  
Het verstevigen van goede (Jenaplan) groepszorg binnen de driejarige stamgroep. De nadruk zal komen te 
liggen op het verkrijgen van een totaalbeeld van het kind, de stamgroep en eigen functioneren van de 
stamgroepleiders. Het (leren) coachen van stamgroepleiders door IB en Mat zal door het JAS begeleid worden 
gedurende twee jaar (2016-2018). De stamgroepleiders zullen een helder beeld krijgen van wat basiszorg in de 
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stamgroep inhoudt en hoe dat georganiseerd kan worden binnen de stamgroep. 
 

Kosten beraming:  Naast het leren coachen middels het traject met het JAS zullen we moeten onderzoeken of 
er hiernaast nog een extra investering nodig is om de intern begeleiders te ondersteunen in deze rol. 
Eventuele bijscholing voor IB en bijwonen NJPV/JAS studiedagen betreffende zorg in de stamgroep. Kosten 
beramen op 2000,- euro per jaar 
 

 

Verander onderwerp: 4 (Leren) Coachen van stamgroepleiders door IB en Mat. 

Beoogde resultaten: Stamgroepleiders worden gecoacht op individueel niveau op het gebied van het draaien 
van een stamgroep. IB-ers en Mat worden door het JAS getraind in het leren coachen. Het beoogde resultaat 
is dat de kwaliteit van ons onderwijs op deze manier verbetert. Er kan een koppeling gemaakt worden met de 
adviezen van Wim Bos. 

Kosten beraming:  Traject JAS 

 

Organisatie en beleid: 
 

Verander onderwerp: Leren werken met “kartrekkersgroepen”  (lerende organisatie) 

Beoogde resultaten: Kartrekkersgroepen zijn expertise groepen binnen de school die verantwoording krijgen 
en moeten afleggen over het behalen van vooraf bepaalde doelen beschreven in dit schoolplan en daarnaast 
continuering en verbetering binnen het vakgebied.  

Kosten beraming: Reiskosten en studiemateriaal of bijscholingskosten zullen begroot moeten worden. 1000,- 
euro per jaar per groep. Kosten jaarlijks 5000,- 
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 Schooljaar 2018-2019 
 

Onderwijskundig beleid: 
 
Verander onderwerp: . Rekenen in de stamgroep 

Beoogde resultaten:  
Het team is reeds bekend met de werkwijze van Cecile Borghouts (drieslagmodel) en zal vanuit deze basis het 
leren werken met doelen verder uitwerken en leren toepassen in de gesloten stamgroep. Doel is om het 
rekenen in de driejarige gesloten stamgroep te realiseren door te werken met doelen. Naast eigen kennis en 
expertise is het raadzaam voor de kartrekkersgroep om contact op te nemen met Eva van de Berg 
(denkenindoelen.nl) en haar expertise in te zetten bij het realiseren. Gezien de financiële investering en 
gestelde doelen in de eerste twee jaren van het schoolplan is het raadzaam hiermee te starten in schooljaar 
2018-2019.  

Kosten beraming: Kosten: 
Kartrekkersgroep 1000,- euro per jaar. 
Evt. ondersteuning/bijscholing 2018-2019 Denken in Doelen-Eva van de Berg – 5000,- 

 
Verander onderwerp:  3c. ICT Onderzoek , pilot en invoeren doorgaande lijn programmeren 

Beoogde resultaten: Er wordt een onderzoek gestart naar het integreren van programmeren in ons onderwijs. 
Hoe willen we dit in onze school terug zien? Hierbij zullen we ons vooral richten op de projecten en het 
stilwerkuur. Er zullen dit jaar pilots “programmeren” worden gedraaid in alle bouwen. Aan het eind van het 
jaar wordt er een plan gepresenteerd waarin staat op welke gebieden wij programmeren gaan inzetten in ons 
onderwijs.  
 

Kosten beraming: 3000,- 

 
Verander onderwerp:  3f. ICT  Onderzoek doen en vervanging digiborden eind schooljaar 

Beoogde resultaten: De digiborden worden vervangen. Bij deze vervanging komt ook een scholing voor het 
team om de nieuwe borden goed te kunnen gebruiken.  
   

Kosten beraming: 2018-2019 = 22.500 euro  

 
 
Verander onderwerp:  3g. ICT Stand van zaken digitale schoolwereld + evalueren 

Beoogde resultaten: Er wordt gekeken naar de huidige stand van zaken in de digitale schoolwereld. Welke 
nieuwe ontwikkeling pakken wij op? Wat worden onze nieuwe speerpunten van dit jaar en volgend jaar? 

Kosten beraming: - 

 
Organisatie en beleid: 

 
Verander onderwerp: Leren werken met “kartrekkersgroepen”  (lerende organisatie) 

Beoogde resultaten: Kartrekkersgroepen zijn expertise groepen binnen de school die verantwoording krijgen 
en moeten afleggen over het behalen van vooraf bepaalde doelen beschreven in dit schoolplan en daarnaast 
continuering en verbetering binnen het vakgebied.  

Kosten beraming: Reiskosten en studiemateriaal of bijscholingskosten zullen begroot moeten worden. 1000,- 
euro per jaar per groep. Kosten jaarlijks 5000,- 
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 Schooljaar 2019-2020 
 

Onderwijskundig beleid: 
 
Verander onderwerp:  Rekenen in de stamgroep 

Beoogde resultaten:  Vervolg op 2018-2019 

Kosten beraming: Kosten: 
Kartrekkersgroep 1000,- euro per jaar. 
Evt. ondersteuning/bijscholing 2019-2020 Denken in Doelen - Eva van de Berg – 5000,- 

 

Verander onderwerp:  3h.ICT Scholing team op ICT 

Beoogde resultaten: Er zal scholing moeten komen om het team sterker te maken met het gebruik van ICT.  

Kosten beraming: 5000,- euro 2018-2019 

 
Verander onderwerp: 4 Behalen hele team gymbevoegdheid 

Beoogde resultaten:  
Alle medewerkers van de Jenapleinschool behalen hun gymbevoegdheid en starten uiterlijk in schooljaar 
2018-2019 hiermee. Mocht er bij de formatie blijken dat het eerder nodig is dan is dat het streven zodat de 
organisatie hierdoor niet in de problemen komt. 

Kosten beraming: Kosten: momenteel is er de mogelijkheid om dit te financieren middels subsidie van DUO 

 
Organisatie en beleid: 

 
Verander onderwerp: Leren werken met “kartrekkersgroepen”  (lerende organisatie) 

Beoogde resultaten: Kartrekkersgroepen zijn expertise groepen binnen de school die verantwoording krijgen 
en moeten afleggen over het behalen van vooraf bepaalde doelen beschreven in dit schoolplan en daarnaast 
continuering en verbetering binnen het vakgebied.  

Kosten beraming: Reiskosten en studiemateriaal of bijscholingskosten zullen begroot moeten worden. 1000,- 
euro per jaar per groep. Kosten jaarlijks 5000,- 



Bijlages
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Bijlage  Kengetallen: in- door- en uitstroom  

 
 

teldatum  aantal  jaar Instroom 
groep 1 

Instroom  
groep 2-8 

Uitstroom  
groep 1-7 

Uitstroom  
groep 8 

1-10-2011 295 11-12 34 8 4 25 

1-10-2012 309 12-13 47 2 7 38 

1-10-2013 314 13-14 45 2 6 36 

1-10-2014 312 14-15 43 - 4 42 

1-10-2015 310 15-16 42 - 4 31 

 
Overzicht van zittenblijvers of verlengde kleuterperiode(extra jaar in de stamgroep) 

Jaar gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8 

2011-2012   2 2     

2012-2013   6  2    

2013-2014    1 1    

2014-2015    2 3    

2015-2016   1      

 
Overzicht doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs 

Schooltype ’08/’09 ‘09/’10 ‘10/’11 ‘11/‘12 ‘12/‘13 ‘13/‘14 ‘14/‘15 ‘15/‘16 

LWOO 
VMBO 
/overig 

   2 5 0 3 3 

VMBO BB of 
/KB 

6 6 3 3 2 0 4 1 

VMBO 
dakpan 
KB/TL 

3 2 3 3 6 2 0 1 

TL (sinds 
2014) 

nvt nvt nvt nvt nvt 6 8 2 

VMBO TL/ 
HAVO 

6 10 7 1 8 9 8 9 

Havo (sinds 
2015 apart 
benoemd) 

      3 3 

HAVO of VWO 
(dakpan sinds 
2015) 

9 13 11 17 17 19 7 9 

VWO (sinds 
2015) 

      8 3 

Totaal: 24 31 24 26 38 36 41 31 
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 Bijlage    Verantwoording kwartier lunch als lestijd (visie, leerlijn, aanbod) 
 
Op de Jenapleinschool werken we sinds dit schooljaar met een continu rooster.  
Stamgroepleiders hebben de verantwoordelijkheid over de kinderen van 8.30 uur tot het einde van de schooldag dus ook 
tijdens het eten en de pauzes.  
Daardoor is er veel rust in de school en is er sprake van een goed verantwoord pedagogisch klimaat tijdens de pauzes, dat 
wij hoog in het vaandel hebben staan en passend bij ons jenaplanonderwijs. De medewerkers (stamgroepleiders) eten met 
hun kinderen (kinderen) twee keer per dag. In de ochtend is dit een klein hapje en een drankje rond 10.00 uur en om 12.00 
uur is dit de lunch. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Na het eten gaan de kinderen een half uur naar buiten onder 
leiding een externe organisatie die tevens de buiten schoolse opvang onder haar hoede heeft. De eigen medewerkers 
nemen dan hun pauze. Voor de kinderen zijn de begeleiders herkenbaar en toegankelijk. De onderbouw (groep 1 en 2) 
maken twee dagen per week gebruik van het continurooster, vanuit de middenbouw maakt groep 3 en 4 driemaal per week 
gebruik van het continurooster en groep 5 maakt samen met de bovenbouw (groep 6,7 en 8) vier maal per week gebruik 
van het continurooster.  
 
Eten is op onze school lestijd. Tijdens het eten doen de stamgroepleiders vooral activiteiten met de kinderen, die vorig jaar 
nog elders op het ritmisch rooster gepland waren. Heel bewust worden dit voornamelijk leesactiviteiten ingezet, waarbij de 
kinderen niet noodzakelijkerwijs veel hoeven te spreken, omdat zij hun lunch nuttigen. De leesactiviteiten kunnen eenmaal 
per week worden afgewisseld met een verantwoord educatief onderwijsaanbod vanuit de vakgebieden vallende onder 
burgerschap, wereldoriëntatie, gezond gedrag, muziekonderwijs en taal. (te denken valt aan programma’s afkomstig van de 
NOT als klokhuis, jeugdjournaal, huisje boompje beestje). 
 
De leesactiviteiten worden als volgt verantwoord: 
-Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat voorgelezen worden een succesvolle leeractiviteit is om de 
woordenschat te vergroten. 
-Dagelijks voorlezen vinden wij belangrijk voor alle lezers én voor zwakke lezers: ze starten dan beter voorbereid in hun 
boek en voelen dat ook hun boek, ondanks het lagere leesniveau, serieus wordt genomen. Eventueel wordt het eerste 
hoofdstuk voorgelezen uit boeken die kinderen lezen. Boekoriëntatie en verhaalbegrip zijn hierbij essentieel. 
-Bewuste en structurele leespromotie door de medewerker vergroot de bijdrage aan succeservaring van een betere 
leesmotivatie en meer leesplezier en van daaruit weer tot betere leesprestaties. 
-Het voorlezen van de medewerkers aan de groepen draagt positief bij aan ontwikkeling van een goede leesvaardigheid die 
de basis vormt voor een succesvolle schoolloopbaan en arbeidstoekomst. 
-Het is voor de hele basisschoolperiode van groot belang dat de stamgroepleiders (maar ook ouders) structureel en 
frequent voorlezen, waarbij ook in de onderbouw in principe niet moet worden afgeweken van de woordkeus en zinsbouw 
in de boeken. Kinderen moeten tijdens het voorlezen juist in aanraking komen met complexe zinnen en moeilijke woorden. 
-Om tegemoet te komen aan de autonomie van kinderen stimuleren wij de medewerkers om de groep steeds een keus te 
bieden uit 2 of 3 boeken om voor te lezen. 
-Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat voorlezen in de voorwaardelijke sfeer een zeer effectieve leesactiviteit 
is om vlot en met begrip te kunnen leren lezen.  
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Bijlage   Inspectierapport 2012 (gescand document) 
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Bijlage  In gesprek met elkaar: ‘van innerlijke waarden’ naar ‘organisatie waarden’ 
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Bijlage: Visie traject ICT schoolplan 2016-2020 

 
Het komend schoolplan zal er een visietraject en implementatie gaan plaatsvinden op het gebied van ICT en 
multimedia. Het grote nadeel van ICT is dat de ontwikkelingen allemaal ontzettend snel gaan. Het is daardoor 
moeilijk om te zeggen waar we over 4 jaar precies willen staan. In 4 jaar tijd zal er al veel meer ontwikkeling zijn 
op dit gebied. Het streven is om steeds zo veel mogelijk mee gaan met het digitale tijdperk en de visie van de 
school.  

Om de visie te ontwikkelen en implementatie te  realiseren binnen vier jaar gebruiken we de volgende opzet.  

2016-2017 
We hebben een visie geschreven op ICT en we hebben onszelf een ontwikkelvraag op dit gebied gesteld in 
2015-2016. Deze gaan we onderzoeken en uitvoeren. Er komt een groepje medewerkers onder leiding van de 
Digi-coach die verantwoordelijk worden voor de invoering hiervan. De medewerkers komen uit de 
verschillende bouwen. 

Speerpunten 

Hoe kan ICT bijdragen bij de stappen naar een gesloten stamgroep? Gesprek, spel, werk, viering. Jenaplan & 
ICT. 

Er komen, bij de start van het schooljaar, schoolafspraken en regels die gelden voor alle kinderen. Hierin staat 
hoe we omgaan met elkaar online en hoe we elkaar hierop kunnen en mogen aanspreken. Deze afspraken en 
regels zullen steeds centraal staan tijdens de mediakringen. Deze kring zal één keer per twee weken op het 
rooster staan. In deze kring zal ook worden besproken wat de kinderen tegen komen op het internet en hoe de 
groepapp wordt gebruikt. Alle medewerkers zijn hier verantwoordelijk voor. Halverwege het jaar zal worden 
geëvalueerd hoe deze kringen lopen en of de afspraken en regels nog kloppen. 

Er wordt gekeken naar de verschillende digitale leermiddelen. Voor welke vakken kunnen we nog meer gebruik 
gaan maken van ICT? Bij welke vakken kunnen we al de verwerking op de laptop of tablet laten doen. De 
nadruk ligt dan vooral op lezen en rekenen. Ook wordt de software van Staal geëvalueerd.  

Er wordt een onderzoek gestart het integreren van programmeren in ons onderwijs. Hoe willen we dit in onze 
school terug zien? Hierbij zullen we ons vooral richten op de projecten en het stilwerkuur. Er zullen dit jaar 
pilots programmeren worden gedraaid in alle bouwen. Aan het eind van het jaar wordt er een plan 
gepresenteerd waarin staat op welke gebieden wij programmeren gaan inzetten in ons onderwijs.  

Er wordt gekeken naar een digitaal portfolio. Hier gaan we pilots mee draaien. Bij positieve resultaten zal dit 
worden ingevoerd dit jaar. 

De communicatie naar ouders wordt geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Te denken valt aan Klasbord of een 
eigen Jenaplein app. In januari 2017 wordt er een pilot gestart. Deze wordt in april 2017 geëvalueerd. Bij 
positieve resultaten zal dit worden ingevoerd. 

Alle ICT wordt dit jaar vervangen. Het onderzoek naar een nieuwe server is in 2015-2016 afgerond. De uitkomst 
hiervan wordt dit jaar ingevoerd. 

2017-2018 

De speerpunt(en) die in 2016-2017 zijn uitgevoerd worden door de hele school gedragen en uitgevoerd. Door 
de werkgroep ICT wordt er gezorgd dat dit ook geborgd blijft. Daarnaast wordt er gewerkt aan de nieuwe 
speerpunten. 
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Speerpunten  

Het plan voor programmeren zoals deze is gepresenteerd vorig jaar zal worden ingevoerd. Deze wordt 
halverwege het jaar geëvalueerd door het team. De werkgroep ICT is hier verantwoordelijk voor. Deze zorgt 
tevens voor de veranderingen die moeten worden doorgevoerd. 

Evaluatie van het digitale portfolio. 

Vorig jaar is er gekeken naar de digitale leermiddelen. Dit jaar zal er gekeken worden of we meer verwerking 
digitaal kunnen gaan doen. Gepersonaliseerd leren? Dit plan wordt het eind van het jaar gepresenteerd door 
de werkgroep ICT.  

Een grote wens is om dit jaar meer ICT in de klassen te hebben. Minimaal 10 laptops per stamgroep en 
minimaal 4 tablets per stamgroep. Dit is zeker nodig als we meer gepersonaliseerd willen leren en naar een 
gesloten stamgroep gaan. 

Alle stamgroepen zijn begonnen met de nieuwe communicatie naar ouders. Dit wordt halverwege het jaar 
weer geëvalueerd. 

De digiborden zijn eind van het jaar afgeschreven. Wat komt er als vervanging voor in de plaats? Onderzoek 
naar doen en eind van het jaar presenteren. Wat is het budget hiervoor? 

2018-2019 

De speerpunt(en) die in 2017-2018 zijn uitgevoerd worden door de hele school gedragen en uitgevoerd. Door 
de werkgroep ICT wordt er gezorgd dat dit ook geborgd blijft. Daarnaast wordt er gewerkt aan de nieuwe 
speerpunten. 

Speerpunten 

Er wordt gekeken naar de huidige stand van zaken in de digitale schoolwereld. Welke nieuwe ontwikkeling 
pakken wij op? Wat worden onze nieuwe speerpunten van dit jaar en volgend jaar? 

De digiborden worden vervangen. Bij deze vervanging komt ook een scholing voor het team om de nieuwe 
borden goed te kunnen gebruiken. Ook zal er scholing moeten komen om het team sterker te maken met het 
gebruik van ICT. Hier moet budget voor worden vrijgemaakt. 

2019-2020 

De speerpunt(en) die in 2018-2019 zijn uitgevoerd worden door de hele school gedragen en uitgevoerd. Door 
de werkgroep ICT wordt er gezorgd dat dit ook geborgd blijft. Daarnaast wordt er gewerkt aan de nieuwe 
speerpunten. 

Speerpunten 

De nieuwe speerpunten zijn in 2018-2019 opgesteld. Deze worden dit jaar uitgevoerd. 

De visie op ICT wordt nog eens goed bekeken. Klopt het nog steeds waar we voor staan, met het oog op de 
toekomst? 
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Bijlage:  LIDO-model 

 

lido profiel 
Vul achter elke indicator (a, b, c en d) een score in:  een 1, 2, 3, 4 of 5. De cijfers 1 t/m 5 staan voor: 
 

1. ik ben net begonnen 2. ik heb de eerste stappen gezet 3. ik ben aardig op weg 4. ik ben er bijna 5. ik ben er 
 

1 leiderschap 
1.1 ik hou van kinderen 

a. ik ben vrolijk en vriendelijk in de stamgroep a.  

b. iedereen kan zien dat ik van de kinderen geniet b.  

c. ik maak veel plezier met de kinderen; we lachen veel c.  

d. ik laat merken dat ik trots op de kinderen ben d.  

1.2 ik kan reflecteren 
a. ik kan mijn doen en laten beargumenteerd beoordelen a.  

b. ik kan voor mij handelingsalternatieven bedenken b.  

c. ik wissel mijn reflecties uit met  collega’s c.  

d. ik wissel mijn reflecties uit met  kinderen d.  

1.3 ik kan loslaten 
a. ik geef de groep (en ook het kind) veel tijd om dingen zelf op te lossen a.  

b. ik laat merken dat ik nieuwsgierig ben naar de oplossing van de kinderen b.  

c. ik laat de kinderen veel zelf ontdekken, experimenteren en ervaren c.  

d. ik geef de kinderen veel vertrouwen o.a. door vaak te zeggen: “dat kun jij!” d.  

1.4 ik geef het goede voorbeeld 
a. ik houd me aan de groepsregels: ik doe geen dingen die de kinderen ook niet mogen a.  

b. ik spreek de kinderen zo aan, zoals ik zelf aangesproken wil worden b.  

c. ik doe wat ik beloof  c.  

d. ik vertel waarom ik de dingen die ik doe, zoals ik ze doe d.  

1.5 ik heb passie voor  mijn vak als stamgroepleider 
a. ik laat zien dat ik van mijn werk als stamgroepleider geniet a.  

b. ik ben leergierig en sta steeds open voor vernieuwing en verbetering b.  

c. ik heb het vaak over jenaplanonderwijs en over mijn jenaplanmanier van handelen c.  

d. ik lees Mensenkinderen en andere jenaplanliteratuur d.  

1.6 ik ben communicatief sterk 
a. ik kan goed luisteren en stel veel vragen tijdens een gesprek a.  

b. ik geef vaak goede feedback en kan goed feedback ontvangen b.  

c. ik ga het gesprek aan met de betreffende perso(o)on(en),  i.p.v. wandelgangenpraat c.  

d. ik kan goed verwoorden wat hoofd- en bijzaken zijn d.  

1.7 ik ben een conceptbewaarder 
a. ik handel  naar  de 20 basisprincipes, 6 kwaliteitskenmerken en 12 kernkwaliteiten a.  

b. ik kan sta voor de besluiten die we als jenaplanschool hebben genomen b.  

c. ik beoordeel het handelen van anderen tegen het licht van de jenaplanvisie c.  

d. ik spreek anderen er op aan wanneer ze niet in de geest van jenaplan handelen d.  

1.8 ik ben een teamspeler 
a. ik werk veel samen met anderen,  zowel met volwassenen als met kinderen a.  

b. ik stimuleer het samenwerken, het van elkaar leren b.  

c. ik laat merken dat ik wil dat iedereen in de groep en in het team, zich lekker voelt c.  

d. ik overleg vaak met collega’s over mijn doen en laten in onderwijsleersituaties d.  
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lido profiel 
Vul achter elke indicator (a, b, c en d) een score in:  een 1, 2, 3, 4 of 5. De cijfers 1 t/m 5 staan voor: 
 

1. ik ben net begonnen 2. ik heb de eerste stappen gezet 3. ik ben aardig op weg 4. ik ben er bijna 5. ik ben er 
 

1.9 ik ben een beslisser 
a. ik kan makkelijk een besluit nemen voor de stamgroep a.  

b. ik  behartig  de belangen van ieder lid van de stamgroep  b.  

c. ik zorg er voor dat het belang van de stamgroep  voor mijn eigen belang gaat   c.  

d. ik kan makkelijk compromissen sluiten zolang het maar strookt met jenaplan d.  

1.10 ik  ben een coach 
a. ik spreek de groep  en ieder kind bemoedigend toe en geef veel complimenten a.  

b. ik kan goed begeleiden, helpen en ondersteunen,  zonder voor te zeggen b.  

c. ik begeleid op een manier die aansluit bij de wens en het vermogen van de ander(en) c.  

d. ik zorg voor orde en veiligheid, zonder dat de kinderen het merken d.  

1.11 ik ben een presenteerder 
a. ik kan helder en duidelijk uitleggen zowel aan de stamgroep als individuen a.  

b. ik weet ieder kind te boeien als ik een voordracht houd b.  

c. ik kan goed verhalen vertellen en doe dit ook vaak in de stamgroep c.  

d. ik voel goed het ritme van de groep aan en stem mijn handelen af op de stamgroep d.  

1.12 ik ben een zingever 
a. ik kan goed verwoorden waarom de wereld zo in mekaar zit zoals is in mekaar zit   a.  

b. ik verklaar aan de stamgroep waarom we doen wat we doen, zoals we het doen b.  

c. ik zeg vaak ‘ja’, en probeer ‘ja maar’ te vermijden c.  

d. ik heb een optimistisch toekomstbeeld voor de kinderen en mezelf: Ik heb hoop d.  

 
 

2 inhoud 
2.1 ik kan de historie van jenaplan beschrijven 

a. ik kan het levensverhaal van Peter Petersen in grote lijnen vertellen  a.  

b. ik kan de denkbeelden van Petersen in historisch perspectief plaatsen b.  

c. ik ken het gedachtegoed van Suus Freudenthal, en weet haar invloed te beschrijven c.  

d. ik kan de overeenkomsten en verschillen met de andere TVO stromingen aangeven d.  

2.2 ik kan vertellen wat  jenaplan inhoudt 
a. ik beheers de 101 jenaplanbegrippen  a.  

b. ik kan een schets geven van de praktijk van de vier basisactiviteiten b.  

c. ik kan uitleggen wat de essentie van een blokperiode is  c.  

d. ik kan uitleggen dat WO het hart van het onderwijs is, geïllustreerd met voorbeelden d.  

2.3 ik ben op de hoogte van de actualiteit van jenaplan 
a. ik lees Mensenkinderen a.  

b. ik heb Jenaplan, een school waar je leert samenleven (Freek Velthausz en Hubert Winters) gelezen b.  

c. ik heb Het Kleine Jenaplan (Peter Petersen) gelezen c.  

d. ik hou relevante (jenaplan)literatuur bij d.  
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lido profiel 
Vul achter elke indicator (a, b, c en d) een score in:  een 1, 2, 3, 4 of 5. De cijfers 1 t/m 5 staan voor: 
 

1. ik ben net begonnen 2. ik heb de eerste stappen gezet 3. ik ben aardig op weg 4. ik ben er bijna 5. ik ben er 
 

2.4 ik heb een goed ontwikkelde algemene kennis 
a. ik weet veel, ik heb parate kennis a.  

b. ik lees de krant, ken het nieuws en de achtergronden b.  

c. ik heb culturele belangstelling, en ga regelmatig naar musea/theaters/concerten c.  

d. ik kan vertellen wat andere onderwijs vernieuwingsstromingen inhouden d.  

2.5 ik beheers de inhouden van taal en rekenen op de basisschool 
a. ik ken de twaalf  Taal-kerndoelen a.  

b. ik ken de tussendoelen en leerlijnen van Taal op de basisschool b.  

c. ik ken de elf Reken-kerndoelen c.  

d. ik ken de tussendoelen en leerlijnen van Rekenen op de basisschool d.  

2.6 ik beheers de inhouden van wereldoriëntatie op de basisschool 
a. ik ken de twintig Wereldoriëntatie-kerndoelen a.  

b. ik ken de tussendoelen en leerlijnen van Wereldoriëntatie op de basisschool b.  

c. ik ken de leerervaringen die beschreven staan in de SLO-mappen c.  

d. ik ken de theorie van Meervoudige Intelligentie d.  

2.7 ik beheers de inhouden van kunstzinnige oriëntatie op de basisschool 
a. ik ken de drie Kunstzinnige Oriëntatie-kerndoelen a.  

b. ik ken de tussendoelen en leerlijnen van Kunstzinnige Oriëntatie op de basisschool b.  

c. mijn eigen  Kunstzinnige vaardigheid is voldoende om kinderen te inspireren c.  

d. ik heb een redelijke kennis van de kunstgeschiedenis d.  

2.8 ik beheers ICT 
a. ik kan goed werken met het digibord  a.  

b. ik beheers softwareprogramma’s op mijn computer zoals Word, PowerPoint en Excel b.  

c. ik kan goed de weg vinden op het internet c.  

d. ik kan goed werken met het digitaal portfolio d.  

 
 

3 didactiek 
3.1 ik heb verwondering 

a. ik laat de kinderen vaak weten dat ik me verbaas (verwonder) over hoe iets werkt a.  

b. ik geef vaak aan dat ik dingen niet weet, niet begrijp b.  

c. ik geef vaak aan dat ik dingen wil weten, wil snappen, wil begrijpen c.  

d. ik moedig verbazing en twijfel aan bij de kinderen d.  

3.2 ik activeer de kinderen 
a. ik zorg er voor dat de kinderen steeds actief zijn, ze experimenteren en onderzoeken veel a.  

b. ik moedig zelf ‘ondernemen’ aan door veel ruimte en vrijheid te geven aan kinderen b.  

c. ik leg niet steeds alles uit,  maar help de kinderen met vragen op weg c.  

d. ik maak met mijn enthousiasme de kinderen nieuwsgierig zodat ze het willen weten d.  
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lido profiel 
Vul achter elke indicator (a, b, c en d) een score in:  een 1, 2, 3, 4 of 5. De cijfers 1 t/m 5 staan voor: 
 

1. ik ben net begonnen 2. ik heb de eerste stappen gezet 3. ik ben aardig op weg 4. ik ben er bijna 5. ik ben er 
 

3.3 ik denk in doelen, en laat de kinderen ook in doelen denken 
a. ik denk in doelen, niet in tijd, niet in hoofdstukken, lessen, blokken, enz. a.  

b. ik weet wat de kinderen moeten beheersen: aan kennis, vaardigheid of  houding  b.  

c. ik zorg er voor dat de kinderen ook de doe-len kennen: weten wat ze aan het leren zijn c.  

d. ik laat het bereiken van het doel bepalen of we klaar zijn, niet  de klok of agenda d.  

3.4 ik werk veel met echte vragen 
a. ik stel steeds vragen aan mezelf en aan de kinderen a.  

b. ik stel vaak vragen waarop ik het antwoord niet weet (chte vragen) b.  

c. ik  bevraag  antwoorden met nieuwe vragen c.  

d. ik laat zien aan de kinderen dat leren leuk is en nooit ophoudt d.  

3.5 ik werk zoveel mogelijk op een ‘Levend Leren’ manier 
a. ik zorg er voor dat we zoveel mogelijk echt  doen, echt handelen en weinig ‘net als of’ a.  

b. ik geef veel ruimte aan initiatieven van kinderen b.  

c. ik laat de actualiteit (groot en klein) een belangrijke rol in de stamgroep spelen c.  

d. ik streef altijd naar mooie eindproducten en stel hoge eisen aan het eindproduct d.  

3.6 ik hou rekening met leerstijlen 
a. ik kan vertellen dat er verschillende manieren van leren zijn a.  

b. ik hou rekening met soorten intelligenties en persoonlijkheidsdynamieken b.  

c. ik match, maar stretch ook tussen de verschillende intelligenties c.  

d. ik respecteer en waardeer de verschillende voorkeuren van leren d.  

3.7 leren gebeurt vaak op een coöperatieve manier 
a. ik leer de kinderen samenwerken,  stap voor stap  en op een  doordachte manier   a.  

b. ik stimuleer dat kinderen aan elkaar instructies geven b.  

c. ik laat de kinderen gebruik maken van elkaars talenten c.  

d. ik besteed veel aandacht aan het elkaar helpen en elkaar hulp vragen d.  

3.8 ik werk veel met primaire bronnen 
a. ik zorg er voor dat we er vaak op uit gaan,  en vaak mensen in onze groep uitnodigen a.  

b. ik zorg er voor dat er regelmatig een dier of een voorwerp in de stamgroep is b.  

c. ik laat ook kinderen regelmatig een excursie, gast of bezoek organiseren c.  

d. ik zorg er voor dat we eerst zelf deskundig worden en nodig dan pas een expert uit d.  
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lido profiel 
Vul achter elke indicator (a, b, c en d) een score in:  een 1, 2, 3, 4 of 5. De cijfers 1 t/m 5 staan voor: 
 

1. ik ben net begonnen 2. ik heb de eerste stappen gezet 3. ik ben aardig op weg 4. ik ben er bijna 5. ik ben er 
 

4 organisatie 
4.1 ik werk effectief in mijn heterogene stamgroep 

a. ik heb in mijn stamgroep de kinderen steeds handig gegroepeerd  a.  

b. ik spreek kinderen aan als groepslid, niet als jaargroep of niveaugroep b.  

c. ik maak gebruik van de talenten van kinderen c.  

d. ik werk vaak met interessegroepen d.  

4.2 ik werk thematisch en cluster veel 
a. ik werk daar waar mogelijk in samenhang: er zijn vaak thema’s,  projecten a.  

b. ik zorg er voor dat de cursussen (bv rekenen en taal) in dienst  staan van wereldoriëntatie b.  

c. ik pas binnen wereldoriëntatie de vaardigheden van de cursussen toe c.  

d. ik leg tijdens instructies steeds verbanden met andere vakgebieden en/of thema’s d.  

4.3 ik zorg er voor dat de stamgroep netjes en opgeruimd is 
a. ik zorg er voor dat onze stamgroep steeds netjes en opgeruimd is a.  

b. ik, maar ook de kinderen, kunnen snel iets vinden in de stamgroep b.  

c. de kinderen zijn actief in het schoonhouden van onze stamgroep en schoolomgeving c.  

d. in mijn stamgroep geldt: je mag hier alles pakken maar moet ook  alles weer opruimen d.  

4.4 ik handel naar de uitspraak: vorm volgt functie 
a. ik kan steeds verklaren waarom ik iets doe op de manier zoals ik het doe a.  

b. ik geef de kinderen de mogelijkheid een eigen weg naar het te bereiken doel te kiezen b.  

c. ik weet wat ik wil (functie) en zoek daar een manier (vorm) bij c.  

d. ik ben steeds positief kritisch tegenover de gang van zaken: waarom is dit? d.  

4.5 ik ben steeds goed voorbereid 
a. ik bereid mijn presentaties goed voor a.  

b. ik heb voor de tijd alle spullen klaar liggen die ik denk nodig te hebben b.  

c. ik bereid gesprekken (bv met kinderen of ouders) goed voor c.  

d. ik bereid vergaderingen, bijeenkomsten goed voor  d.  

4.6 ik werk veel en graag  samen: kinderen en ouders spelen ook een rol 
a. ik kan snel en goed een gast, excursie of een evenemen, samen met anderen organiseren a.  

b. ik zet me in voor het onderwijs in de hele school, ook in de andere bouwen b.  

c. ik geef kinderen een belangrijke rol bij de inrichting van de schoolwoonkamer c.  

d. ik geef ouders verantwoordelijkheid en vrijheid bij het helpen in het onderwijs d.  

4.7 mijn klassenmanagement is op orde 
a. ik zorg, samen met de kinderen, voor een goede actuele registratie a.  

b. ik heb duidelijke regels met de kinderen voor onze stamgroep gemaakt b.  

c. ik zorg voor een veilige en fijne sfeer in de stamgroep: alles verloopt ordelijk c.  

d. ik werk met een duidelijke structuur tijdens de blokperiode d.  

4.8 ik kan goed plannen en goed met de tijd omgaan 
a. we beginnen en eindigen steeds op tijd in onze stamgroep a.  

b. ik ben zelden te laat b.  

c. ik kan met een goede planning de werkdruk aan c.  

d. ik zorg er voor dat de dingen die er echt toe doen steeds op tijd af zijn d.  
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Bijlage: Algemene evaluatie afname LVS toetsen. 

 
Afname juni 2015, in vergelijking met juni 2014 
Verslag gemaakt door IB-ers, gevoed door informatie vanuit het team. 
 

Technisch lezen. 
 
Groep 3. 
Opbrengsten: 
DMT:  
Gemiddelde vaardigheidsscore over kaart 1 + 2 + 3: 42,7  
(Insp.norm = 33, Land, gem: 36) 
Gemiddelde vaardigheidsscore vorig afnamemoment (jun. 14);. 31,9 
A/B-scores: 61% 
 
AVI:  
A/B- score: 86% haalt een A/B score op de toets E3.  
Juni 2014: 66% A/B-score.  
 
Doel verbetertraject: 70% voldoende op AVI + DMT.  
Voor AVI is dit doel ruim gehaald volgens ons verbetertraject, voor de DMT nog niet. Wel wordt het landelijk gemiddelde voor de DMT 
ruimschoots behaald.  
 
Interpretatie en conclusie: 
We zien een grote vooruitgang (10,8 punten in de gemiddelde vaardigheidsscore van de DMT t.o.v. het startmoment van groep 3 vorig jaar 
juni2014). De verdeling in A-E scores is nagenoeg gelijk gebleven op de DMT. Voor de AVI is het opvallend dat de A/B-groep gegroeid is, en 
er geen E-scores meer zijn. 
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
De kinderen hebben veel leeskilometers gemaakt, op via de methodiek zoals we deze hebben ingezet. Het uitvoeren van deze methodiek 
gaat nu wat meer vanzelf.  
In de onderbouw is er een verplicht aanbod geweest van 12 klanken als minimum, wat maakt dat kinderen sterker binnenkomen. We 
hebben de trend kunnen voortzetten van januari naar juni. Er is ingezet op leesmotivatie en werkhouding van kinderen.   
De extra instructietijd voor groep 3 lijkt essentieel te zijn voor een goede leesbasis. Daarnaast is ingezet op lezen vanuit de context (o.a. 
teksten en ingaan op begrijpend lezen: woordenschat (ingebed in context) en lees strategieën). Nadruk op teksten vloeiend lezen gelegd.  
 
Doelen komende periode: 
We willen deze aanpak graag voortzetten. Ook moeten we er voor zorgen dat lezen leuk blijft, zodat kinderen ook vanzelf leeskilometers 
gaan en blijven maken.  De begeleiding van de medewerker (het er zijn) is belangrijk. Vragen rondom stellen van doelen, verwachtingen en 
motivatie van lezen komen aan bod om werkhouding en focus te verbeteren (en daarmee uiteindelijk de leerprestaties).  
 
Daarnaast een beheersingsniveau op AVI E3 en DMT van minimaal 70% (conform streefniveau Anneke) 
 
Belangrijk is om de werkwijze voor aanvankelijk lezen zoals deze nu uitgevoerd wordt, goed te borgen, zodat dit komende jaren voortgezet 
kan worden. 
 
Groep 4: 
Opbrengsten: 
DMT:  
Gemiddelde vaardigheidsscore over kaart 1 + 2+ 3: 60,1  
(Insp.norm = 56, Land.gem: 62) 
 
Gemiddelde vaardigheidsscore vorig afnamemoment (juni 2014): 57,1 (kaart 1, 2 + 3) 
A/B- scores: 38% 
A/B-scores vorig afnamemoment: (juni 2014): 25% 
 
AVI: 
A/B-scores: 90% 
A/B-scores vorig afnamemoment (juni 2014):  83% 
 
Doel verbetertraject: 80% voldoende op AVI + DMT.  
Dit doel is behaald op de AVI en voor de DMT halen we dit nog niet. Wel halen we de inspectienorm; het landelijk gemiddelde nog niet.  
 
Interpretatie en conclusie: 
We zien een vooruitgang op de AVI: met name op de toename in het A/B scores. De DMT is nagenoeg gelijk gebleven (wel een toename in 
aantal D/Escores).  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Er is vertrouwen in het leesonderwijs. De voor/koor/door interventie lijkt zijn vruchten af te werpen. Ook staan medewerkers achter de 
hoeveelheid leestijd die wordt ingezet. Echter voelen medewerkers dat er onvoldoende begeleiding is voor zo’n grote groep kinderen 
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tijdens het voor/koorlezen. Doordat er veel aandacht naar groep 3 gaat, moet groep 4 het nu op eigen kracht doen. Hier zijn ze vaak nog 
niet aan toe (zowel didactisch als pedagogisch gezien). De echt zwakke lezers hebben intensievere begeleiding nodig, maar dit is helaas niet 
haalbaar in de organisatie waar nu voor gekozen is.  
 
Doelen komende periode: 
Kinderen betrekken bij het leesproces; samen inzetten op de werkhouding tijdens het stillezen, om zo de leertijd effectiever te benutten. 
Inzet van bovenbouwers  bespreken: in hoeverre is dit wenselijk (ook vanuit het oogpunt van de bovenbouw?) Zoeken naar alternatieve 
organisatievormen? Zeker met de grote groepen van komende jaren.  
 
Daarnaast een beheersingsniveau op AVI E4 en DMT van minimaal 80% (conform streefniveau Anneke) 
 
Groep 5: 
Opbrengsten: 
DMT:  
Gemiddelde vaardigheidsscore over kaart 3: 74,9  
(Insp.norm = 71, Land.gem: 76) 
Gemiddelde vaardigheidsscore vorig afnamemoment (juni 2014): kaart 1 + 2 + 3: 72,5 
A/B- scores: 52% 
A/B- scores vorig afnamemoment: (junii 2014): 48% 
 
AVI: 
A/B-scores: 84% 
A/B-scores vorig afnamemoment (juni 2014): 78% 
 
Doel verbetertraject: 80% voldoende op AVI + DMT.  
Dit doel is voor de AVI behaald, maar voor de DMT nog niet. Wel halen we de inspectienorm, landelijk gemiddelde echter nog niet.  
 
Interpretatie en conclusie: 
Gemiddelde vaardigheidsscore van de DMT is gegroeid.  Percentages AVI nagenoeg gelijk gebleven. Bij de DMT is de A-groep gegroeid en is 
de E-groep verkleind.  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
De voor/koor/door interventie lijkt zijn vruchten af te werpen. Ook staan medewerkers achter de hoeveelheid leestijd die wordt ingezet. 
Echter voelen medewerkers dat er onvoldoende begeleiding is voor zo’n grote groep kinderen tijdens het voor/koorlezen. Doordat er veel 
aandacht naar groep 3 gaat, moet ook groep 5 het nu op eigen kracht doen. Hier zijn ze soms nog niet aan toe (zowel didactisch als 
pedagogisch gezien). De echt zwakke lezers hebben intensievere begeleiding nodig, maar dit is helaas niet haalbaar in de organisatie waar 
nu voor gekozen is.  
 
Doelen komende periode: 
We zullen nog eens goed moeten kijken of er mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de voorwaarden, zodat de onderwijsleertijd 
beter benut kan gaan worden. Kinderen betrekken bij het leesproces; samen inzetten op de werkhouding tijdens het stillezen, Tevens 
zullen we kunnen bekijken wat de rol van ouders/bovenbouwers is bij het leesproces in groep 5.   
 
Daarnaast een beheersingsniveau op AVI en DMT van minimaal 80% (conform streefniveau Anneke) 
 
Groep 6: 
Opbrengsten: 
DMT:  
Gemiddelde vaardigheidsscore over kaart 3: 87,2  
(Insp.norm = nvt, Land.gem: 86) 
Gemiddelde vaardigheidsscore vorig afnamemoment (juni 2014): kaart 3: 88,9 
A/B-scores: 64% 
A/B-scores vorig afnamemoment: (juni 2014): 70% 
 
AVI: 
A/B-scores: 77% 
A/B-scores vorig afnamemoment (juni 2014): 90% 
 
Doel verbetertraject: 75% voldoende op AVI + DMT.  
Dit doel is behaald voor zowel de AVI, maar niet voor de DMT. Het landelijk gemiddelde wordt behaald.  
 
Interpretatie en conclusie: 
Op de AVI zien we dat vooral de A- scores zijn afgenomen. De echte onvoldoendes (D/E-scores) zijn verdwenen zijn. Bij de DMT zien we dat 
de A-scores zijn toegenomen, maar de D/E scores ook aanzienlijk. Hierdoor is de B-groep bijna gehalveerd. Dit laat dus een achteruitgang 
zien. 
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Kinderen zijn niet gewend om hardop te lezen en op woordniveau, en op tempo. Vaak willen ze het te netjes doen, wat teveel tijd kost. 
Tempo is bij de DMT het grootste struikelblok. Bij AVI zijn er kinderen die struikelen over moeilijke woorden, wat tijd kost, en ook fouten 
oplevert. Iedereen gaat wel vooruit, maar omdat zwakke lezers (al dan niet met dyslexie) zich langzamer ontwikkelen, zien we daar in de 
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bovenbouw een groter ‘gat’ ontstaan. Er is afgelopen periode veel ingezet op Yoleo, luisterlezen er is voldoende leestijd, thuis lezen wordt 
gestimuleerd. 
 
Doelen komende periode: 
Aandacht voor effectiviteit tijdens het stillezen (kinderen aanspreken op werkhouding). Naast stillezen ook kinderen af en toe hardop laten 
lezen, zodat ze daar ook aan wennen. Samen met kinderen doelen stellen voor een komende periode: waar willen ze naar toe en hen 
hierin begeleiden. Aandacht voor afname van de toets: kinderen kunnen hier meer op gericht zijn. (evt. bieblezen mbv mobiele telefoon 
uitproberen) 
 
Groep 7: 
Opbrengsten: 
DMT:  
Gemiddelde vaardigheidsscore over kaart 3: 101,7 
(Insp.norm = nvt;  Land.gem: 93) 
Gemiddelde vaardigheidsscore vorig afnamemoment (juni 2014): kaart 3: 93,4  
A/B-scores: 76% 
A/B-scores vorig afnamemoment: (juni 2014): 53% 
 
AVI: 
A/B-scores: 95% 
A/B-scores vorig afnamemoment (juni 2014): 73% 
 
Doel verbetertraject: 70% voldoende op AVI + DMT.  
Dit doel is voor beide onderdelen behaald. We zitten tevens boven het landelijk gemiddelde voor de DMT. 
 
Interpretatie en conclusie: 
We zitten op de goede weg. 
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
De aanpak van het voornamelijk stillezen en leeskilometers maken is in deze jaargroep gehandhaafd. We zien dat deze aanpak aansluit bij 
de onderwijsbehoeften die deze groep heeft. Het stimuleren van lezen door intro en afsluiting, motivatie om te lezen voor de onderbouw. 
Verder kan opgemerkt worden dat het ook een sterke groep leerlingen is.  
 
Doelen komende periode: 
De aanpak zoals deze nu gehanteerd wordt, zal doorgezet moeten worden.  
 

Spelling. 
Groep 3. 
Opbrengsten toetsserie Cito spelling 3.0: 
63% A-score 
26% B-score 
9% C-score 
2% D-score 
0% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 239,7 
Land.gem: 198 
 
Gemiddelde vaardigheidsscore juni 2014: niet te vergelijken ivm andere toetsserie   
27% A-score 
24% B-score 
27% C-score 
15% D-score 
7% E-score 
 
Doel verbetertraject (vaardigheidsscore): ivm nieuwe toetsversie (Cito Spelling 3.0) kunnen we dit niet meten.   
 
Interpretatie en conclusie: 
Scores zijn aanzienlijk gegroeid. Met name de A-groep is flink verhoogd. We zitten hiermee ruim boven het landelijk gemiddelde.  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
We hebben de methodiek in het aanvankelijke lees- en spellingsproces van Jose Schraven voortgezet. Er is wel een hoger tempo 
aangehouden en we waren al verder in de stof. Er is een hele consequente, duidelijke aanpak gehanteerd, waardoor de leertijd goed benut 
kon worden. Spelling is integraal aangeboden met het (aanvankelijk) technisch lezen, o.a. door middel van multisensorieel dictee.  
 
Doelen komende periode: 
Voortzetten van deze aanpak met daarbij een goede afstemming van de leerstof in groep 4. Deze jaargroep loopt immers vooruit op de 
leerstof; dit voortzetten. Verder zullen we kritisch de kinderen moeten volgen vanuit de kleuterbouw. Vaak zien we dat kinderen 
ogenschijnlijk sterk binnenkomen in groep 3, maar dat dit slechts de start van het aanvankelijk leesproces betreft. Het zijn dan nog 
“kunstjes”. We moeten ervoor waken dat we kinderen dan niet te snel loslaten, omdat ze dan verderop in de leerlijn in de problemen 
komen.   
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Groep 4:  
 
25% A-score 
28% B-score 
28% C-score 
17% D-score 
0% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 122,5 
Land.gem: 122 
 
Opbrengsten Cito Spelling afnamemoment juni 2014: 
28% A-score 
8% B-score 
38% C-score 
15% D-score 
10% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore vorige afname (juni 2014): 121,0 
 
Streefniveau (vaardigheidsscore): 120,0  
 
Interpretatie en conclusie: 
We zitten net boven het landelijk gemiddelde. Verder een toename in de scores in de A-groep en een afname in de D/E-groep. We gaan 
dus vooruit. Streefniveau verbetertraject gehaald. 
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Mogelijk zou de onderwijsleertijd, en het benutten hiervan(20 minuten per keer) van invloed kunnen zijn op het resultaat voor de 
zwakkere spellers. De methodiek slaat wel aan, maar moet ook voldoende aangeboden worden, zeker aan de zwakkere spellers. Misschien 
hebben de zwakkere spellers meer inprenting nodig. Een aanvullende methode (STAAL) wordt nu ook in de middenbouw ingezet voor 
groep 4 en 5. Hierbij wordt er (nog) geen gebruik gemaakt van het werkboek; de lessen bestaan grotendeels uit het afnemen en bespreken 
van dictees.  
 
Doelen komende periode: 
Implementatie van de methode STAAL verder uitbreiden en daarmee de aanpak uitdiepen om zo de leertijd van het spellingonderwijs 
effectief te benutten. Daarnaast het strak hanteren van de spelling categorieën volgens Jose Schraven.  
Juni 2016: gemiddelde vaardigheidscore op het landelijk gemiddelde van de CITO spelling 3.0. 
 
Groep 5 :  
16% A-score 
32% B-score 
16% C-score 
8% D-score 
29% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 128,7 
Land.gem: 130 
 
Opbrengsten Cito Spelling afname juni 2014: 
13% A-score 
16% B-score 
42% C-score 
18% D-score 
11% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 129,2 
 
Doel verbetertraject (vaardigheidsscore): 131,1  
 
Interpretatie en conclusie: 
De gemiddelde vaardigheidsscore is t.o.v. vorig jaar achteruit gegaan. Daarnaast zien we in deze jaargroep een toename in de E-groep 
ontstaan. Dit heeft een negatieve invloed op het resultaat. We halen tevens ons streefdoel van het verbetertraject niet.  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Spelling wordt voor kinderen op deze leeftijd behoorlijk abstract, wat maakt dat ze het niet snappen. Met name de open/gesloten 
lettergrepen zijn voor veel kinderen een probleem. Ook het toepassen van de spellingregels vinden veel kinderen moeilijk. Daarnaast valt 
de werkhouding/attitude van deze jaargroep op. Kinderen vinden het moeilijk om hun verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. hun eigen 
leerproces.  
 
Doelen komende periode: 
De methodiek van Jose Schraven moet gehandhaafd blijven. Aanvullend zal gekeken moeten worden hoe de aangeschafte methode STAAL 
effectief ingezet zou kunnen worden.  Aandacht voor het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen leerproces en het toepassen van 
spellingregels (in bijvoorbeeld teksten), samen met een verdiept aanbod voor de open/gesloten lettergrepen.  
Doel verbetertraject blijft ook voor juni 2016 op 131,1 staan (gemiddelde vaardigheidsscore) 
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Groep 6:  
Opbrengsten Cito spelling afnamemoment juni 2015 
19% A-score 
27% B-score 
30% C-score 
19% D-score 
5% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 137,1 
Land. Gem: 137 
 
Opbrengsten Cito Spelling afnamemoment juni 2014: 
30% A-score 
13% B-score 
37% C-score 
20% D-score 
0% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore juni 2014: 138,5 
 
Doel verbetertraject (vaardigheidsscore): 138,4 
 
Interpretatie en conclusie: 
We hebben ons doel voor het verbetertraject niet behaald. We scoren met 1 tiende boven het landelijke gemiddelde. Er is een toename 
zichtbaar in de D en E score en een afname in A score.  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
We werken volledig in Staal, dit sluit niet helemaal aan bij het aanbod dat de kinderen hebben gehad in de middenbouw. Wat opvalt is dat 
er weinig parate kennis zit en een basis kennis mist. We missen een controle moment, het reflecteren met de kinderen. 
 
Doelen komende periode: 
Structureel teksten terug geven met fouten en deze verbeteren. Systematischer inzetten van feedback, ook tussen kinderen onderling. 
Meer eisen stellen, gedragsverandering. 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 138,4 
 
Groep 7:  
Opbrensten cito spelling afnamemoment juni 2015 
43% A-score 
21% B-score 
32% C-score 
4% D-score 
0% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 142,9 
Land.gem: 140 
 
Opbrengsten Cito Spelling afnamemoment juni 2014: 
33% A-score 
30% B-score 
18% C-score 
15% D-score 
5% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore juni 2014: 142,3 
 
Doel verbetertraject (vaardigheidsscore): 141,3  
 
Interpretatie en conclusie: 
We hebben ons doel voor het verbetertraject behaald, we scoren boven het landelijk gemiddelde. Er is een duidelijke vooruitgang te zien in 
het aantal A en B-scores (voortkomend uit de C-groep).  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Staal is ingevoerd en methodiek Jose Schraven is voortgezet. Deze groep heeft 2 jaar gewerkt met de methodiek en methode in een 
dagelijks ritme. 
 
Doelen komende periode: 
Voortzetten van aanpak. 
 
Verder een gemiddelde vaardigheidsscore van 141,3 op E7 
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Werkwoordspelling: 
Opbrengsten E7 werkwoordspelling juni 2015 
14% A-score 
21% B-score 
24% C-score 
24% D-score 
17% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 94,8 
 
Opbrengsten afname E7 werkwoordspelling juni 2014 
38% A-score 
18% B-score 
20% C-score 
18% D-score 
8% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 98,1 
 
Doel verbetertraject (vaardigheidsscore): 98,9 
 
Interpretatie en conclusie: 
Ten opzicht van de groep van vorig jaar E7 is er stagnatie en achteruitgang.  We hebben ons doel dit jaar niet behaald.  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Er is een structureel aanbod geweest vanaf het begin van dit schooljaar (dagelijks). Er is materiaal gebruikt tbv de zelfstandige verwerking 
in de stamgroep. Deze jaargroep kinderen maakten de ww-spelling tot nu toe met name op taalgevoel, je ziet dat ze in de praktijk moeite 
hebben met het toepassen van de regels wanneer ze stappen moeten maken. De groep kan ten opzichte van het voorgaande jaar een 
zwakkere spellingsgroep zijn. 
 
Doelen voor komende periode: 
Opstellen en afstemmen van een aanpak voor werkwoordspelling voor groep 7 en 8 verder vormgeven. Hiertoe zal er ook voor dit 
onderdeel van spelling verbeterde materialen ter beschikking moeten komen om een goed verantwoord aanbod te kunnen waarborgen. 
 
Voor E7 verwachten wij een gemiddelde vaardigheidsscore van 98,9 (dit is tevens het uiteindelijke streefniveau) 
 
Voor M8 (januari 2015) verwachten wij ook het uiteindelijke streefniveau: een gemiddelde vaardigheidsscore van 112,3 
 

Rekenen 
Groep 3:  
Opbrengsten: 
33% A-score 
40% B-score 
23% C-score 
5% D-score 
0% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 152,3 (landelijke norm; 138 norm = niet bekend) 
 
Opbrengsten t.o.v. afnamemoment juni 2014 (M3): Er is een nieuwe toets afgenomen Rekenen en wiskunde 3.0 Een vergelijking door 
middel van vaardigheidsscore is hierdoor niet mogelijk. 
Doel verbetertraject: 75% A/B score. 
 
Interpretatie en conclusie: 
We hebben ons doel van het verbetertraject net niet gehaald. We scoren wel boven het landelijk gemiddelde. In vergelijk met vorig jaar is 
er een positieve groei bij de B score. Medewerkers zijn positief over het algemene beeld van deze jaargroep. We maken ons wel zorgen 
gezien de resultaten in hogere groepen. 
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Het drieslagmodel heeft invloed in het bewustzijnsdenken van de medewerker, evenals de vertaalcirkel. Er is bewust aandacht voor de 
betekenisverlening van de som. Waar we nog tegenaanlopen is dat Cito complexe opgaven aanbiedt (met diverse bewerkingen). Dit komt 
in de rekenlessen nauwelijks aan de orde.  
 
Doelen komende periode: 
Voor komend schooljaar is het van belang dat de nieuwe groep 3 die er dan aankomt, alvast een aanbod krijgt in de onderbouw (het 
gecomprimeerde aanbod van blok 1 en 2). Op die manier kan er ingestapt worden op een hoger niveau bij binnenkomst.  
Nadruk ligt op het correct toepassen van het drieslagmodel o.a. met behulp van uittekenen van rekensituaties. Ten behoeve van een goede 
analyse. Het uiteindelijke doel dat behaald moet worden in groep 3 is het automatiseren en memoriseren van optellen en aftrekken tot en 
met 20 en de splitsingen tot en met 10. De methode kritisch blijven bekijken en gebruiken als bron. 
Verder is het zaak om een goede afstemming, monitoring en ondersteuning te bewerkstelligen op het rekenverbetertraject, waarin de cito, 
methode, vertaalcirkel en de doelgroep bij elkaar gebracht moet worden. Dit geldt op schoolniveau. Hiertoe volgt een collega de verkorte 
cursus reken coördinator van Ceciel Borghouts en zal het team meenemen in het traject. 
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Verder een gemiddelde vaardigheidsscore die op of boven het landelijk gemiddelde ligt op de toets Rekenen 3.0 
 
Groep 4:  
Opbrengsten: 
24% A-score 
20% B-score 
41% C-score 
10% D-score 
5% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 63,3 (landelijk gemiddelde is 62, Norm = 61) 
 
Opbrengsten afname juni 2014 
39% A-score 
42% B-score 
13% C-score 
3% D-score 
3% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 62,8 (Norm = 61) 
 
Doel verbetertraject: 65% A/B score:  
 
Interpretatie en conclusie: 
We zijn in de vaardigheidsscore nagenoeg gelijk gebleven, hoewel wel opgemerkt moet worden dat deze jaargroep in januari nog onder de 
inspectienorm scoorde. We zitten daarmee net boven het landelijk gemiddelde. Met name de A-groep is gegroeid. Het doel van het 
verbetertraject wordt echter nog niet behaald.  
  
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Er is hard gewerkt aan de vertaalcirkel en het drieslagmodel. Daarnaast zien we dat kinderen meer gemotiveerd raken voor het rekenen en 
dat er een betere werkhouding/attitude ontstaat, waarmee kinderen steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
leerproces.  
 
 
Doelen komende periode: 
Aanpak voortzetten zoals deze is ingezet en verder en diepgaander ontwikkelen met behulp van de opbrengsten vanuit de opleiding reken 
coördinator. Ondersteuning en monitoring hiervan is gewenst, en ook al ingepland. We streven naar nog hogere opbrengsten.   
75% A/B-score op de toets  Rekenen 3.0, met een gemiddelde vaardigheidsscore die op of boven het landelijk gemiddelde ligt.  
 
Groep 5 
Opbrengsten: 
19% A-score 
39% B-score 
39% C-score 
0% D-score 
3% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 82,7 (landelijk gemiddelde 80 Norm = 78) 
 
Opbrengsten afnamemoment juni 2014 
9% A-score 
49% B-score 
17% C-score 
17% D-score 
9% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore:  70,9 (Norm = 78) 
 
Doel verbetertraject: 50% A/B score: 
 
Interpretatie en conclusie: 
We zitten boven het landelijk gemiddelde. Met name de B-groep is gegroeid en de onvoldoendes worden steeds minder/nagenoeg nihil. 
Ten opzichte van vorig jaar zijn we zelfs meer dan 10 punten in vaardigheidsscore gegroeid. We zijn tevreden met deze vooruitgang. Ook 
halen we nu het doel van het verbetertraject.  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Er is voornamelijk ingezet op de grote middenmoot door gebruik te maken van het drieslagmodel, vertaalcirkel, betekenisvolle 
rekensituaties en te werken aan attitude. Ondanks dat dit een grote groep kinderen betrof, zijn er wel resultaten naar tevredenheid 
geboekt.  
 
Doelen komende periode: 
Het verdiepen en meer toepassen van het drieslagmodel en de vertaalcirkel tijdens de rekenlessen. Het toewerken naar de jaardoelen 
vanuit de blokdoelen. De methode kritisch blijven bekijken. Daarnaast inzetten op een hoger niveau (58% heeft A/B-scores). Hierdoor 
richten we ons op hogere opbrengsten en zullen ook de C-kinderen hiervan profiteren.  
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75% A/B-scores op de toets E5 in juni 2016.  
 
Groep 6 
Opbrengsten juni 2015: 
15% A-score 
45% B-score 
27% C-score 
9% D-score 
3% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 92,6 (landelijk gemiddelde 92 Norm = 89) 
 
Opbrengsten juni 2014: 
30% A-score 
48% B-score 
19% C-score 
4% D-score 
0% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 92,1 (Norm = 89) 
 
Doel verbetertraject: 65% A/B score: 
 
Interpretatie en conclusie: 
We hebben het doel 65% A/B score niet behaald, deze groep kwam over als een zwakke rekengroep. Hoewel de vergelijking met 
voorgaande jaargroep in het resultaat wat tegenvalt, is er een grote groei waargenomen in de ontwikkeling van deze groep zelf. We 
behalen de inspectienorm en zitten boven het landelijk gemiddelde. 
  
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Deze jaargroep betreft kinderen die vanuit een stamgroep komen waarbij er sprake was van veel docentwisselingen de afgelopen jaren. Dit 
heeft zijn weerslag gehad op de groepsdynamiek en veiligheid, en ook de rekenvoortgang. Er zijn achterstanden ontstaan, waardoor er 
hiaten zijn gekomen en enkele onderdelen van de benodigde rekenbasis nog niet verankerd is bij de kinderen. Omdat we ons hier al van 
bewust waren, is er een rekenverbetertraject ingezet, dit is nu zichtbaar in de resultaten. Tevens is de groepering anders: de kinderen van 
groep 6 rekenen nu allemaal bij hun eigen stamgroepleider, in combinatie met een ander leerjaar.  
 
Doelen komende periode: 
Verdere implementatie van de methodiek van Ceciel Borghouts/ drieslagmodel (mn onderdeel reflectie). Meer zicht krijgen op 
instructiedoelen voor dit leerjaar: dit is nu nog niet helder. Handelingsmodel is in ontwikkeling.  
Extra onderwijstijd (1 uur per week) specifiek voor deze jaargroep om de achterstanden in te kunnen halen.  
 
Streefdoel voor juni 2016: 75% A/B score 
 
Groep 7 
 
Opbrengsten juni 2015: 
19% A-score 
33% B-score 
37% C-score 
11% D-score 
0% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 106,4 (landelijk gemiddelde 105,Norm = 102) 
 
Opbrengsten juni 2014: 
37% A-score 
43% B-score 
11% C-score 
9% D-score 
0% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore: 105,7 (Norm = 102) 
 
Doel verbetertraject: 75% A/B score:  
 
Interpretatie en conclusie: 
Er is een afname in de A en B scores en een toename in de C score. We zitten boven de inspectienorm en boven het landelijk gemiddelde. 
We hebben echter ons doel voor het verbetertraject niet gehaald. 
 
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Ook bij deze jaargroep is er sprake van hiaten in de stof. Dit betekent voor de leerkracht dat er extra veel aandacht moet zijn voor de basis, 
naast de stof die aangeboden moet worden.  
 
Doelen komende periode: 
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Leerlingen hebben tijd nodig om deze grote hoeveelheid nieuwe (abstracte) stof te kunnen verwerken en in te oefenen. De nadruk zal 
moeten blijven liggen op procenten, verhoudingen etc. Veel herhaling en inoefening van deze vaardigheden is essentieel om de stof te 
kunnen begrijpen en toe te passen.  
75% A/B-score op de toets van juni 2016 

 
Begrijpend lezen 

 
Groep 3 
Voor groep 3 hebben we geen gegevens om mee te vergelijken ten opzicht van vorig schooljaar in verband met de afname van de nieuwe 
serie 3.0. 
  
35% A-score 
28% B-score 
23% C-score 
7% D-score 
7% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore:  126,1   (landelijke gemiddelde 117, norm  niet bekend) 
 
Interpretatie en conclusie: 
Er is een afname zichtbaar op het aantal D/E scores, en de A groep is aanzienlijk gegroeid, wat een positieve invloed heeft op het algemene 
resultaat.  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
Doordat het technisch lezen nu op een goed niveau zit, helpt dit ook om teksten begripsmatig aan te pakken. Daarnaast zorgen we er altijd 
voor dat we vanuit de context lezen. Eventuele moeilijke woorden worden behandeld en er worden vragen gesteld die over de inhoud van 
de tekst gaan.  
 
Doelen komende periode: 
Vooral inzetten op een hoog technisch leesniveau, aangevuld met structurele aandacht voor de inhoud van de tekst. Alles aanbieden vanuit 
de context (zo ook woordenschat en evt. lees strategieën). 
 
Groep 4 
Opbrengsten juni 2015 
50% A-score 
13% B-score 
18% C-score 
13% D-score 
8% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore:  25,5   (landelijk gemiddelde 18, Norm = niet bekend) 
 
Opbrengsten juni 2014 
23% A-score 
35% B-score 
18% C-score 
13% D-score 
13% E-score 
Gemiddelde vaardigheidsscore:  13,5   (Norm = niet bekend) 
 
Interpretatie en conclusie: 
We zien een afname in met name het aantal D/E-scores. Tevens is de A-groep groter geworden. Er is dus vooruitgang.  
 
Factoren die bepalend zijn geweest voor deze resultaten: 
De inzet van nieuwsbegrip in groep 4 zou een mogelijke factor kunnen zijn.  Er is hiervan consequent gebruik gemaakt. 
 
Doelen komende periode: 
Hoewel we nu verbetering zien, zien we ook verbeterkansen. We willen als bouw graag een traject opzetten om begrijpend lezen 
diepgaand en systematisch aan te bieden aan kinderen, zodat we deze trend kunnen doortrekken. Graag schoolbreed voor een gedegen 
aanbod.  
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Bijlage:  theoretisch kader (H2) uit het onderzoek master Sen 2014  “Jenagericht werken” door medewerker 
Agnes Hoffer. 

 
 2.Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt vanuit de literatuur op de onderzoeks- en deelvragen van het praktijk gericht onderzoek. Het 
hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2.1 de inleiding, in paragraaf 2.2 beschrijving van prestatiegericht denken. Voortvloeiend 
hieruit in paragraaf 2.3 de betekenis van opbrengstgericht werken met in paragraaf 2.4 en sub-paragraaf 2.4.1 de vaardigheden die 
gevraagd worden van leerkrachten en kinderen ten aanzien van opbrengstgericht werken. In paragraaf 2.5 en de sub-paragrafen 2.5.1, 
2.5.2 en 2.5.3 volgt de beschrijving van het Jenaplanconcept met de betrekkende gevraagde vaardigheden van leerkrachten en kinderen.  
In paragraaf 2.6 worden de overeenkomsten weergegeven van het opbrengstgericht werken en het Jenaplanconcept om vervolgens in 
paragraaf 2.7 de afsluiting een eerste conclusie weer te geven vanuit de literatuur. 

1.1 Inleiding 

Vernieuwend onderwijs, zoals bijvoorbeeld het Jenaplanconcept, ervaart al enige tijd “druk” vanuit de overheid gericht op prestaties in 
onze maatschappij. Het blijven bieden van weerstand en het uiteenzetten van de verschillen is een optie. Een andere mogelijkheid is het 
onderzoeken van de overeenkomsten om te integreren. Een eerste stap richting de overeenkomsten is het onderzoeken waar het richten 
op prestaties vandaan komt. Dit wordt beschreven in paragraaf 2.2. 

2.2 Prestatiegericht denken  

Waar komt het prestatiegericht denken vandaan? Welke bedoeling brengt het met zich mee? Wat maakt dat het weerstand oproept vanuit 
de hoek van het vernieuwend onderwijs, zoals het Jenaplanconcept? De PO- Raad beschrijft in het bestuursakkoord van 2012 een ambitie 
van de leden van de PO-Raad: “Goed onderwijs voor elk kind” (PO-Raad, 2012). De PO-Raad beschrijft dat elke dag met grote 
betrokkenheid wordt gewerkt aan goed onderwijs voor elk kind. Een kritische vraag is het vervolg: Worden de goede dingen goed gedaan? 
Het bestuursakkoord is bedoeld als aanmoediging om de kwaliteit van het basisonderwijs te versterken en de opbrengsten te verhogen. 
Een nieuwe term in het onderwijs is geboren: ‘opbrengstgericht werken’(Ledoux, Blok & Boogaard, 2009). Het verhogen van de 
opbrengsten is gericht op taal- en rekenonderwijs. Dit is in tegenstrijd met het Jenaplanconcept. De Nederlandse Jenaplanvereniging 
beschrijft dat kwaliteit in het basisonderwijs meer is dan alleen het aanleren van kennis en vaardigheden, zoals taal- en rekenonderwijs. 
Dat kwaliteit vraagt om pedagogische kwaliteit waarbij kinderen worden gevormd tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke mensen. De 
Nederlandse Jenaplanvereniging is van mening dat beide in samenhang moeten zijn waarbij het pedagogische aspect voorop staat (NJPV, 
2014). Het opbrengstgericht werken ‘het boeken van goede resultaten’ is een bedreiging volgens de Nederlandse Jenaplanvereniging. Het 
gaat ten koste van moeilijk met gestandaardiseerde toetsen te meten doelen van het onderwijs, aldus de Nederlandse jenaplanvereniging 
(NJPV, 2014). Om inzichtelijk te maken of het ‘opbrengstgericht werken’ echt een bedreiging vormt of het de interpretatie van mensen is 
voor de gegeven term, is het van belang om te kijken wat bedoeld wordt met ‘opbrengstgericht werken’. Dit wordt beschreven in paragraaf 
2.3. 

2.3 De betekenis van opbrengstgericht werken 

De term ‘opbrengstgericht werken’ komt voort uit de term ‘meetgestuurd onderwijs’. De term ‘meetgestuurd onderwijs’ is een vertaling 
van de term ‘data- driven teaching’.  Data driven teaching houdt in dat leerkrachten gebruik maken van objectieve toetsen zoals 
bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem van Cito om het voorafgaande onderwijs op de groep kritisch te bekijken(Ledoux, Blok & 
Boogaard,2009). Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het meetgestuurd onderwijs de term ‘opbrengstgericht 
werken’ gegeven.  Dit na aanleiding van het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs als centraal doel. Intensiever gebruik maken van 
toetsresultaten is hierbij een middel. Het gebruik maken van toetsen om de effectiviteit van voorafgaand onderwijs te onderzoeken en 
eventueel te verbeteren (PO- Raad, 2012),dit komt overeen met de inhoud van Data Driven teaching. De definitie van ‘opbrengstgericht 
werken’ is:  

“ Het laten sturen in professioneel handelen door uitkomsten van metingen van observatiegegevens op basis van vooraf gestelde doelen 
op een cyclische werkwijze”(Anderson, Beke, van der Pol, & Veeke , 2013., p. 5).  

 
Figuur 1. Evaluatieve cyclus, Anderson, Beke, van der Pol, & Veeke , 2013. Ontleend aan www.pentanova.nl. 2014. 

http://www.pentanova.nl/
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‘Opbrengstgericht werken’ gaat om het kritisch kijken naar het gegeven onderwijs. Het gebruik maken van toetsen wordt gezien als een 
middel en geen doel. De definitie geeft een cyclische werkwijze weer waarin niet gesproken wordt over gestandaardiseerde toetsen. In de 
definitie van ‘opbrengstgericht werken’  wordt niet gesproken over het aanleren van alleen kennis en vaardigheden. De definitie zelf van 
‘opbrengstgericht werken’ vormt geen bedreiging voor het Jenaplanconcept. Om mogelijke integratie van ‘opbrengstgericht werken’ en het 
Jenaplanconcept inzichtelijk maken is het van belang om te onderzoeken wat gevraagd wordt ten aanzien van ‘opbrengstgericht werken’. 
In paragraaf 2.4 en sub-paragraaf 2.4.1 worden de leerkrachtvaardigheden ten aanzien van ‘opbrengstgericht werken’ en de vaardigheden 
van kinderen beschreven. 

2.4. Leerkrachtvaardigheden ‘opbrengstgericht werken’ 

Leerkrachtvaardigheden in zijn algemeenheid  is een geïntegreerd geheel ten aanzien van gedrag, kennis, inzicht, beroepshouding en –
opvattingen, persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten (WOSO, 2011). Aan de hand van deze vaardigheden zou een leerkracht zijn 
verantwoordelijkheden in de praktijk op een professionele manier moeten waarmaken (WOSO, 2011). Vraagt het ‘opbrengstgericht 
werken’ nog om specifieke vaardigheden naast de algemene vaardigheden als leerkracht? Een eerste vaardigheid die van belang is volgens 
Visscher & Ehren (2011) met betrekking tot ‘opbrengstgericht werken’ is gemotiveerd zijn. Van een goede leraar wordt er volgens Bakx 
(2010) verwacht dat hij anticipeert op vernieuwingen. Leerkrachtvaardigheden die gevraagd worden bij ‘opbrengstgericht werken zijn; 
nieuwe kennis eigen maken, nieuwe kennis toe te passen en overleggen over de precieze te behalen doelen en vervolgens de behaalde 
resultaten. Een andere leerkrachtvaardigheid, kritisch leren kijken naar de eigen resultaten en de relatie durven leggen met het zelf 
verzorgde onderwijs, is een gebrek en angst aan zelfreflectie binnen het onderwijs (Visscher & Ehren, 2011). Wat doet de leerkracht precies 
tijdens het lesgeven? Wat laat de leerkracht na? Wat doet de leerkracht systematisch en wat maar af en toe? Hoeveel tijd besteedt de 
leerkracht aan het een en hoe weinig aan het ander (Veenman, Lem, Roelofs& Nijssen, 1999)? Hiermee wordt zichtbaar dat het 
overwinnen van angst en het zelf reflecteren een behoefte is binnen het onderwijs om de leerkrachtvaardigheid die gevraagd wordt van 
‘opbrengstgericht werken’ te realiseren.  Hoe zit het met de vaardigheden omtrent het ontwerpen van de leeractiviteiten van 
‘opbrengstgericht werken’ in een groep? Volgens Bakx (2010) vraagt het van de leerkracht om de volgende vragen te beantwoorden (Bakx, 
2010): 

 Welke inhouden of processen worden centraal gesteld; 

 welke didactische werkvormen zijn hierbij passend; 

 welke materialen heb ik nodig om de leeractiviteiten te kunnen laten uitvoeren; 

 hoe organiseer ik de leeractiviteiten; 

 hoe groepeer ik de leerlingen (individueel, tweetallen, groepjes); 

 hoe meet ik de resultaten van de leeractiviteiten? 

De volgende verkorte weergave van klasvoorwaarden met daarin leerkrachtvaardigheden tot ‘opbrengstgericht werken’ is opgezet en 
weergegeven door Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Visscher& Ehren, 2011): 

- Motivatie leerkrachten 

- Kennis- en vaardigheden m.b.t.; 

 Bepalen beginsituatie  

 Doelformulering 

 Afstemmen van instructie 

Inzoomend op kennis- en vaardigheden van de leerkracht uit de weergave van klasvoorwaarden wordt er van de leerkracht gevraagd met 
het bepalen van de beginsituatie, doelformulering en afstemmen van instructie op groepsniveau cyclisch te werken (Bakx, 2010). 

 

Figuur 2. Cyclus voor opbrengstgericht werken voor de leraar, Bakx 2010. Ontleend aan www.pentanova.nl.2014. 

Het begeleiden van leeractiviteiten, het afstemmen van instructie vraagt van de leerkracht om ‘effectief instructiegedrag’. Effectief 
instructiegedrag verhoogt de kwaliteit van het instructieproces. Het directe instructiemodel met zijn dagelijkse terugblik, presentatie, (in) 
oefening, verwerking en terugkoppeling werkt cyclisch overeenkomstig als de evaluatieve cyclus(Veenman, Lem, Roelofs& Nijssen, 1999). 
De vaardigheden met betrekking tot het beantwoorden van de vragen; welke materialen heb ik nodig, hoe organiseer ik de leeractiviteiten 
en hoe groepeer ik de leerlingen vragen om klassenmanagement. Klassenmanagement is het goed leiden en organiseren van een groep, 
het goed plannen, structuren en coördineren van activiteiten. Klassenmanagement is het treffen van maatregelen en voorzieningen die 
nodig zijn om een omgeving te creëren en te behouden waarin instructie en leren goed draaien (Veenman, Lem, Roelofs& Nijssen, 1999). 
Een mogelijkheid om een omgeving te creëren en te behouden waarin instructie en leren goed draaien, is volgens Marzano(2010) het 
hanteren van vier strategieën die van positieve invloed zijn; regels en routines, omgaan met ordeverstorend gedrag, relatie leraar-leerling, 

http://www.pentanova.nl/
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mentale instelling leraar. Leerkrachten oefenen invloed uit op het gedrag van kinderen en op de leerprestaties van de kinderen (Marzano, 
2010). Al deze vaardigheden die gevraagd worden van een leerkracht met betrekking tot het ‘opbrengstgericht werken’ komen overeen 
met de algemene vaardigheden die een bekwame leerkracht dient te bezitten voor het professioneel handelen in de praktijk.  

2.4.1 Vaardigheden kinderen ‘opbrengstgericht werken’ 

Welke vaardigheden moeten kinderen bezitten en of ontwikkelen om opbrengstgericht te werken? Vanuit een onderzoeksrapport van de 
R&D opbrengstgericht werken door docenten en leerlingen in het VO is de conclusie getrokken dat de volgende aspecten gelden voor 
leerlingen(van Hoek, Maréchal, Scheer, Spijkerboer, 2012). Deze worden hieronder in een schema weergegeven. 

1. De leerlingen werken doelgericht: - De leerlingen weten wat het doel van de les is en 
werken hier gericht aan. 

- De leerlingen weten aan het eind van de les of zij het 
doel hebben behaald. 

- De leerlingen werken aan een langere termijndoel. 

2. De leerlingen werken volgens bepaalde leerstrategieën; - De leerlingen kunnen benoemen hoe zij de stof 
aanpakken 

- De leerlingen weten de reden dat de gekozen werkwijze 
het meeste oplevert. 

- De leerlingen kunnen een andere aanpak benoemen. 

3. De leerlingen werken zelfregulerend; - De leerlingen hebben zicht op eigen resultaten. 
- De leerlingen stellen tussentijds hun doelen bij. 

Figuur 3; schema vaardigheden kinderen ‘opbrengstgericht werken, A. Hoffer, 2014. 

De aspecten die gevraagd worden van leerlingen zijn in samenhang met de cyclische werkwijze van de evaluatieve cyclus alleen dan gericht 
op kindniveau. De vaardigheden die gevraagd worden komen overeen met de basisbehoefte competentie en autonomie van Stevens 
(1997). Competentie; de kinderen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Autonomie; de kinderen weten dat ze hun 
leergedrag zelf kunnen sturen. De vaardigheden die van de leerkracht en van de kinderen worden gevraagd geeft een duidelijk beeld wat 
‘opbrengstgericht werken’ betekent en inhoud. De vraag is nu; Wat zijn de overeenkomsten van de vaardigheden die gevraagd worden van 
leerkrachten en kinderen tot ‘opbrengstgericht werken’ met de vaardigheden die gevraagd worden van leerkrachten en kinderen vanuit 
het Jenaplanconcept? Ter inleiding wordt in paragraaf 2.5 het Jenaplanconcept in zijn algemeenheid beschreven. 

2.5 Jenaplanconcept 

Waar komt het Jenaplanconcept vandaan, wie is de grondlegger ? De grondlegger van het Jenaplanconcept is Peter Petersen(1884-1952), 
een van de vernieuwers van het onderwijs in de twintigste eeuw. Petersen stelde als één van de vernieuwers het individuele kind centraal 
als reactie op de verandering van het hoofdelijk onderwijs naar het klassikale onderwijs (Alkema & Tjerkstra, 1995). Het Jenaplanconcept 
gaat uit van 20 basisprincipes en 12  kwaliteitskenmerken, deze zijn leidend en richtinggevend om een Jenaplanschool als leef- en 
werkgemeenschap te ontwikkelen. Binnen het Jenaplanconcept zijn er vier basisactiviteiten; gesprek, spel, werk en viering (NJPV, 2014). Er 
wordt in verband met het onderzoek gekeken naar de basisactiviteit werk en de betekenis van opbrengsten binnen het Jenaplanconcept in 
de sub-paragrafen 2.5.1,2.5.2 en 2.5.3. 

2.5.1 Uitgangspunt ‘werken’ Jenaplan 

Peter Petersen schreef het volgende over prestaties: “ Prestaties zijn iets wat in de aard van de mens ligt en waar al jong gevoelig voor is. 
Welk kind, welke mens wil niet graag iets presteren, veel kennen en kunnen, veel begrijpen? We mogen op kinderen rekenen, die willen 
presteren. De pedagogische voorwaarde voor ons werken en onze hulp wordt juist gevormd door hun bereidheid om te presteren, ja de 
prestatiehonger van kinderen en jongeren”. (NJPV, 1997, p. ) Op welke manier worden die prestatie bereikt? Vanuit het Jenaplanconcept 
gaat het bij ‘werk’ om een combinatie van zelfrealisatie en iets betekenen voor anderen. Werk betekent (NJPV, 1997); 

- Iets kunnen plannen, uitvoeren en evalueren; 

- jezelf scholen: inscholing, oefenen; 

- jezelf een opdracht geven en deze volbrengen, leren omgaan met weerstanden; 

- kwaliteitsbesef: eisen die gesteld worden. 

Binnen deze vorm van werken worden kinderen in een Jenaplanschool gestimuleerd tot (voor hen) zo hoog mogelijke prestaties en is er 
een hoge kwaliteitsstandaard waarmee gedifferentieerd wordt omgegaan. Er wordt aandacht gegeven aan de volle breedte van de 
persoonlijkheid van het kind. Er wordt vooral gebruik gemaakt van observatie, zelfreflectie door kinderen en kindbesprekingen in het team 
(NJPV, 1997). De kwaliteit van het onderwijs wordt voorzien van inhoud binnen het Jenaplanconcept vanuit verschillende dimensies. De 
kunst is om ze in samenhang op een evenwichtige manier in de praktijk vorm te geven. De zes dimensies zijn; 

- De instructieve dimensie; 

- de initiërende dimensie; 

- de mede-voelende dimensie; 

- de organisatorische dimensie; 

- de kritische dimensie; 

- de inspirerende dimensie. 

De instructieve dimensie betekent effectief doen verwerven van de noodzakelijke kennis en vaardigheden (NJPV, 2014). Dit komt overeen 
met het taal- en rekenonderwijs dat als centraal doel is gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De 
instructieve dimensie samen met de organisatorische dimensie is een mogelijke overeenkomst van ‘opbrengstgericht werken’ samen met 
de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Het ‘opbrengstgericht werken’ heeft betrekking tot het behalen van opbrengsten. Om 
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verdere overeenkomsten te onderzoeken is het van belang 
om te weten wat onder opbrengsten wordt verstaan vanuit 
het Jenaplanconcept. 

2.5.2 Opbrengsten volgens het Jenaplanconcept 

 
Volgens het Jenaplanconcept hebben opbrengsten betrekking op het gehele voorgeschreven onderwijsaanbod. Een Jenaplanschool bepaalt 
het belang van een onderdeel (vak-vormingsgebied) op basis van eigen opvattingen, het lokale onderwijsconcept en op de vraag wat een 
groep kinderen en elk kind individueel nodig heeft (Boes, 2010). 

De betekenis van opbrengsten vanuit het Jenaplanconcept wordt gekenmerkt door zijn pedagogische aspect, ontwikkeling van de 
persoonlijkheid van het kind. Het Jenaplanconcept werkt volgens een cyclische werkwijze, waarbij opbrengsten van belang zijn met 
betrekking tot het gehele onderwijsaanbod en ontwikkeling van het kind. Een volgende vraag is; Op welke wijze wordt er gewerkt binnen 
het Jenaplanconcept aan de opbrengst van het kind? Dit wordt beschreven in de volgende sub-paragraaf.  

2.5.3 Werken aan ‘opbrengsten’ binnen het Jenaplanconcept 

 
Binnen het jenaplanconcept wordt er gewerkt aan opbrengsten op de volgende wijze, het werken neemt een centrale plaats binnen: 

- De blokperiode; een werkuur van 60 tot 100 minuten waarin kinderen onder eigen verantwoordelijkheid hun werk plannen, 

uitvoeren en evalueren. 

- De cursussen; bijvoorbeeld scholingscursus die gericht is op het verwerven van kennis en vaardigheden als rekenen en taal.  

- Wereldoriëntatie; onderzoeken, maken en construeren, leren van de omgeving. 

Vanuit Basisprincipe 19; ‘In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen 
ontwikkelingsgeschiedenis van een kind en in overleg met dit kind’ is het vastleggen van de opbrengsten van een kind richtinggevend 
(NJPV, 1997). Een mogelijk indicatie voor het meten van de opbrengsten zijn de verschillende dimensies van Onderwijskwaliteit. De manier 
van werken met zijn opbrengsten binnen het Jenaplanconcept zoals beschreven geeft de mogelijkheid om de overeenkomsten tussen 
‘opbrengstgericht werken’ en het Jenaplanconcept uit te zetten. Daar komt bij dat de Nederlandse Jenaplanvereniging het volgende 
standpunt heeft ingenomen over opbrengstgericht onderwijs: “Het bestuur van de NJPV staat positief tegenover het verbeteren van 
opbrengsten in de breedste zin van het woord. Het bestuur is tevens van oordeel dat ook het vaststellen en meten van opbrengsten 
verbeterd kan worden. Het bepalen en beoordelen van opbrengsten zoals dat nu door inspectie gebeurt, is in strijd met het 
Jenaplanconcept, omdat het slechts onderdelen van rekenen en taal betreft en te weinig uitgaat van talenten van kinderen (basistoezicht 
inspectie d.m.v. jaarlijkse risicoanalyse)” .  In paragraaf 2.6 worden de overeenkomsten tussen ‘opbrengstgericht werken’ en de 
uitgangspunten van het Jenaplanconcept samengebracht. 
 
2.6  ‘Opbrengstgericht werken’ vanuit het Jenaplanconcept 

 
Op welke wijze komen de overeenkomsten van ‘opbrengstgericht werken’ en de uitgangspunten van het Jenaplanconcept mogelijk samen. 
Hoe zou je opbrengstgericht kunnen werken vanuit het Jenaplanconcept?  Bij deze worden een aantal mogelijkheden beschreven. Vanuit 
het werken aan de instructieve dimensie; effectief doen verwerven van de noodzakelijke kennis en vaardigheden, tijdens het werken in de 
blokperiode en inscholingscursus geeft een mogelijkheid om volgens de evaluatieve werkwijze ‘opbrengstgericht’ te werken. De 
onderdelen van ’werk’  volgens het Jenaplanconcept komen overeen met de vaardigheden die gevraagd worden van leerlingen om 
opbrengstgericht te werken. Kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, kijken naar het kind zelf en in overleg zijn met het kind 
vanuit het Jenaplanconcept is in overeenstemming met het aspect de leerlingen werken zelfregulerend van ‘opbrengstgericht werken’. Het 
opbrengstgericht werken binnen de blokperiode en de inscholingscursus vraagt dat de punten van goed klassenmanagement die leiden tot 
betere leerprestaties nader bekeken en uitgewerkt moeten worden.  Een geordende omgeving waarin leerkrachten duidelijk en 
consequent zijn ten aanzien van de regels dragen bij aan een goed schoolklimaat (Veenman, Lem, Roelofs& Nijssen, 1999). Zo ook 
beschreven door Marzano (2010) met zijn vier strategieën. Dit is overeenkomend met de organisatorische dimensie vanuit het 
Jenaplanconcept; doelgericht, effectieve inzet van menskracht en middelen, communicatie (NJPV, 1997). ‘Opbrengstgericht werken’ 
binnen de inscholingscursus  vanuit het Jenaplanconcept vraagt van de leerkracht om stamgroep-overstijgend te kunnen werken volgens 
het cyclisch evaluatieve model. Dit vraagt om observatievaardigheden, kindbesprekingen met de collega’s en zelfreflectie stimuleren van 
de kinderen (NJPV, 1997). ‘Opbrengstgericht werken’ binnen de blokperiode vanuit het Jenaplanconcept vraagt om het kunnen geven van 
goede feedback. Feedback is belangrijk in het positief sturen van de leeractiviteiten van kinderen( Bakx, 2010). Feedback is opgebouwd uit 
drie vormen: 
Feed up; waar ga ik naartoe? > leerdoelen 
Feed back; hoe doe ik het? > huidige kennis 
Feed forward; hoe moet ik verder? > behalen van leerdoelen 
Dat wat gevraagd wordt vanuit het Jenaplanconcept van het kind tijdens ‘werk’ sluit aan bij ‘opbrengstgericht werken’ binnen de 
inscholingscursus en blokperiode. Het doelgericht werken, volgens bepaalde leerstrategieën en zelfregulerend werken vanuit het 
‘opbrengstgericht werken’ sluiten aan bij het Jenaplanconcept. Om deze overeenkomsten te bewerkstelligen op een Jenaplanschool wordt 
er een beroep gedaan op het management. Een schoolleider (directeur) is de meest invloedrijke persoon op een school. De schoolleider 
heeft te maken met alle geledingen; het bestuur, de leerkrachten, de ouders, de kinderen en het niet-onderwijzend personeel (Veenman, 
Lem, Roelofs& Nijssen, 1999). Om opbrengstgericht werken te bewerkstelligen vanuit het Jenaplanconcept vraagt dit van de schoolleider 
samen met het team het volgende (Anderson, Beke, van der Pol, Veeke, 2013) met cursief overeenkomend het Jenaplanconcept initiatief 
schoolleiding (NJPV, 1997): 

 Formuleren en uitdragen van een visie> Gezamenlijk doel 

 Formuleren van meetbare en verbindende doelen> Gezamenlijk doel 

 Focussen op leerprocessen; stimuleren en ondersteunen van onderzoeken, bieden van individuele ondersteuning, monitoren 

van vorderingen > Voortdurende verbetering 

De opbrengst, dat ben ik! 
   (Boes, 2010) 
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 Vertrouwen, respect en positieve werkrelaties bewerkstelligen> Collegialiteit 

 Managen van de structuur> Structuur 

 Interacteren met externe partijen (critical friends)> Collegialiteit 

Na het in kaart brengen van de betekenis van ‘opbrengstgericht werken’ met de bijbehorende vaardigheden van leerkrachten en kinderen, 
de uitgangspunten van het Jenaplanconcept met betrekking tot werk en opbrengsten zijn de overeenkomsten en mogelijkheden tot 
integreren inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot de afsluiting, paragraaf 2.7 van dit theoretisch kader. 

2.7 Afsluiting 

Het uitgangspunt het onderzoeken van de overeenkomsten tussen ‘opbrengstgericht werken’  en de uitgangspunten van het 
Jenaplanconcept om een mogelijkheid te creëren tot integratie van ‘opbrengstgericht werken’ op een Jenaplanschool, leidt tot een 
volgende conclusie vanuit literatuur. Een mogelijkheid om ‘opbrengstgericht werken’ te integreren op een Jenaplanschool is om de 
evaluatieve werkwijze met zijn cyclische werkwijze op groepsniveau toe te passen op de inscholingscursussen. De inscholingscursussen 
worden gegeven om te voldoen aan de instructieve dimensie binnen het Jenaplanconcept. De inscholingscursussen worden stamgroep-
overstijgend of binnen de stamgroep gegeven. Dit vraagt om school- bouw en klassenmanagement die een gezamenlijke visie uitdraagt om 
tot goede leerprestaties te komen. De observatievaardigheden, kindbesprekingen met collega’s en zelfreflectie van de kinderen kunnen het 
Jenaplanconcept van de school versterken. Het versterken van het Jenaplanconcept geldt ook voor het integreren van ‘opbrengst gericht 
werken’ tijdens de blokperiode/ stil werk uur. Waar met name het kunnen plannen, uitvoeren en evalueren voor zowel medewerker als 
kind een goede cyclische werkwijze bevat overeenkomend met de cyclische werkwijze van ‘opbrengstgericht werken’.   




