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Jenaplanonderwijs
Ieder mens is uniek,
zo is er maar één

Ieder mens is van 
onvervangbare waarde

Ieder mens heeft het recht
zich vrij te ontwikkelen

Ieder mens ontwikkelt in vrijheid
zijn eigen identiteit in relatie
met anderen en zijn omgeving

Ieder mens vindt erkenning en 
verdient respect
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Welkom op Jenapleinschool Zwolle 
Deze schoolgids voor schooljaar 2019-2020 geeft u een overzicht 
van belangrijke informatie van het onderwijs op de Jenapleinschool. 
Aanvullende informatie wordt vermeld via de digitale nieuwsbrieven 
en is te vinden op onze website: www.jenapleinschool.nl
 
 
Peter Petersen: grondlegger van het Jenaplanonderwijs
Onze school is een jenaplanschool. Wij spreken, spelen, werken 
en vieren vanuit het concept Jenaplanonderwijs dat is ontwik-
keld 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 we-
reld. Dat houdt in dat naast de cognitieve (kennis verwervende) 
ontwikkeling van het kind de sociaal-emotionele ontwikkeling 
centraal staat. Het Jenaplanconcept is een sociaal pedagogisch 
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), samenspreken, -spelen, -be-
slissen, -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 Jenaplan-
onderwijs. 
 
Missie en doelstelling
Wij willen een inspirerende school zijn voor kinderen, mede-
werkers 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 
inspirerende dag.

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;

RKinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen;

RKinderen, medewerkers en ouders trots op zijn; 

RKinderen, medewerkers en ouders worden gewaardeerd;

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

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

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

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

Het team heeft de volgende organisatiekernwaarden benoemt:

Inspiratie
Groei/ontwikkeling
Betrokkenheid
Samenwerken
Speelsheid
Kwaliteit

De organisatiewaarden zijn met een door onderzoek van het 
team en door gesprekken nader uitgediept, beschreven en on-
derverdeeld in wat die keuzes concreet betekenen als we spre-
ken over kinderen, over medewerkers, over ouders, over de omgang 
met materiaal, met onze omgeving en met ontwikkeling in brede zin 
van het woord.

DE SCHOOL//
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Locatie 
Jenaplan plus Assendorperplein - dat maakt Jenaplein! De 
school is al net zo karakteristiek als het plein. Een levend mid-
delpunt van de wijk. In 1987 richtten een aantal ouders uit  
Assendorp een nieuwe school op. De Jenapleinschool. De 
school groeide binnen korte tijd uit tot dertien stamgroepen. 
Een bloeiende school midden in een levendige gemeenschap.  
Na 20 jaar in de voormalige Wilhelminaschool verhuisde de 
Jenapleinschool in 2007 naar de voormalige Enkschool, waar 
de huidige locatie geheel werd gerenoveerd.

De Jenapleinschool is gevestigd in een imposant pand. De 
prachtige entree met de monumentale trap en de glasplaat in 
de hal met de tekst: gesprek, spel, werk en viering, valt direct op 
bij binnenkomst. Naast de begane vloer zijn er twee verdiepin-
gen met elk vier of vijf stamgroepen, totaal 13 stamgroepen. 
Op elke verdieping zit een ‘bouw’, met een grote tussenruimte 
waar (tussen 2018 en 2020 nieuwe) speelplekken en werk-
hoeken zijn gecreëerd. In de groepen staat de kring centraal 
waar dagelijks de voorbereiding van de dag begint en waar de 
gesprekken en instructies worden gehouden. De tafels zijn in 
groepjes geplaatst, zodat er tafelgroepen ontstaan waarin de 
kinderen samenwerken. De lichte kleuren, hoge ramen en de 
inrichting geven een bijzondere uitstraling. De school is een 
leef-werkgemeenschap van kinderen, stamgroepleiders en 
ouders. Dit uitgangspunt is ook van toepassing op het Assen-
dorperplein. Daar komen de bewoners uit de wijk Assendorp 
en alle activiteiten die in de buurt plaatsvinden samen. In de 
school voor de kinderen, in het wijkcentrum De Enk en Eureka 
voor de bewoners en in de muziektent voor de pleinactiviteiten. 
De Jenapleinschool wil graag onderdeel zijn van het leven in de 
wijk. 

Schoolgrootte en samenstelling van het team
De school bestaat op dit moment uit 343 leerlingen. Naast 
de interim- directeur bestaat het team uit 20 leerkrachten, 3 
IB-ers, een medewerker Passend onderwijs, een vakleerkracht 
gymnastiek, een conciërge, een administratief medewerker en 
2 Onderwijsassistenten. 

Schoolleiding 
In het schooljaar 2019-20 hebben wij nog eenmaal een inte-
rim-directeur, Ilse van Hal. Zij leidde in de voorgaande 2 jaren 

het proces om op de Jenapleinschool en verbeterslag te maken 
op het gebied van onderwijskwaliteit. Daarin is het team ge-
slaagd, het komende jaar zal zij de ingezette verbeteringen met 
het team borgen en zal zij het proces om bestuurlijke samen-
werking vorm te geven leiden. Tevens zal er gezocht worden 
naar een geschikte directeur voor onze geweldige school.

Bestuur  
De directeur is belast met de dagelijkse leiding. De verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de directeur 
zijn vastgelegd in het managementstatuut. De directie en het 
bestuur komen jaarlijks 6 keer bij elkaar om de uitvoering van 
het beleid van de school aan kaders te toetsen en met elkaar de 
dialoog te voeren over de ontwikkelingen die spelen.
Het vrijwillige ouder bestuur van de Jenapleinschool bestaat in 
schooljaar 2019-20 uit:

Thomas van der Staak Voorzitter 
Frank Wijnandts  Secretaris 
Harm Bekkema  Financiën
Joost Houtkamp  Personeel & Organisatie
Bob Haze   Onderwijs 
Detmer Hoekstra  Huisvesting & Facilitaire Zaken

Medezeggenschapsraad
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). 
Een belangrijke taak voor een MR is, het onderling overleg in 
school tussen ouders en personeel te bevorderen. In de MR van 
de Jenapleinschool zitten 3 ouders en 3 medewerkers. De leden 
worden gekozen door de achterban, die zij vertegenwoordigen.
De MR van de Jenapleinschool is een enthousiaste club mensen, 
die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwali-
teit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, com-
municatie). Hierover spreken zij met de directie (in de wet wordt 
dit het bevoegd gezag genoemd) en met de verschillende 
achterbannen (ouders en medewerkers).

Taken van de Medezeggenschapsraad:
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, 
zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijden-
regeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de 
daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandig-
heden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw
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of verbouwing van de school.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of in-
stemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders an-
ders zijn dan het recht van medewerkers. Alle rechten en plich-
ten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap 
op Scholen’.

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad op de Jenapleinschool:
De MR komt 6 tot 8 keer per schooljaar voor MR vergaderingen 
samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. 
Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een jaarplan-
ning voor het lopende schooljaar, gebaseerd op het jaarplan 
van school. We kiezen uit het jaarplan een aantal belangrijke 
onderwerpen, waar de MR zich (pro)actief op richt. Natuurlijk 
houden we de reguliere MR-taken ook goed in de gaten.
De voorbereiding op de verschillende onderwerpen vraagt in-
zet en kennis van zaken. De MR zorgt ervoor dat onderwerpen 
goed voorbereid worden voor de vergaderingen. Bij de voorbe-
reidingen maken we als we dat nodig vinden, ook gebruik van 
deskundigen. De secretaris zorgt ervoor dat alle belangrijke 
vergaderstukken op tijd bij de MR-leden zijn. Op deze manier 
kunnen alle MR-leden zich goed voorbereiden en proberen we 
de vergaderingen zo voortvarend mogelijk te laten verlopen.
De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op 
belangrijke ontwikkelingen. Communicatie met onze achter-
bannen is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om (een 
van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmer-
kingen en ideeën. 

De leden van de MR: 

David Smit   voorzitter
Nienke Kroes   ouder lid
— vacature ouder lid —
Nienke Boersma   personeelslid
Ruben Palland   personeelslid
Niels van der Eijk   personeelslid en secretaris

De MR is bereikbaar via mr@jenapleinschool.nl 
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R namen van de stamgroepen

Werken in stamgroepen
Wie onze school binnenloopt ziet, net als op een ‘gewone’ 
basisschool, op elke verdieping klaslokalen met een groep 
kinderen en een stamgroepleider. Een verschil is dat we op de 
Jenapleinschool niet spreken van een ‘jaargroep’, maar van 
een ‘stamgroep’. Elke stamgroep bestaat uit drie verschillende 
leeftijdsgroepen kinderen: de jongsten, de middelsten en de 
oudsten. De school is daardoor opgedeeld in drie ‘bouwen’. 
Groep 1 en 2 zitten in de onderbouw. Groep 3, 4 en 5 zijn on-
dergebracht in de middenbouw en groep 6, 7 en 8 zitten in de 
bovenbouw. Kinderen leren van elkaar, helpen elkaar en spelen 
met elkaar. Zo nemen ze elk jaar weer een andere positie in: 
jongste, middelste of oudste. Door de jaarlijkse verandering, de 
oudsten gaan weg en de jongsten komen erbij, blijft de groep 
gevarieerd en is er ruimte voor vernieuwing. De medewerkers, 
stamgroepsleiders genoemd, kunnen meerdere jaren verbon-
den zijn aan dezelfde groep. Om de zoveel jaar wordt gewisseld 
om variatie in het team te houden en nieuwe kansen te bieden 
voor de persoonlijke ontwikkeling van de stamgroepleiders.

Ons activiteitenplan: het ritmisch weekplan
In het ritmische weekplan staat vermeld hoeveel tijd er wordt 
besteed aan de onderdelen gesprek, spel, werk en viering. 

Dit activiteitenplan omvat alle activiteiten die in een week 
plaatsvinden. Voor de stamgroepleiders is dit weekplan de 
leidraad voor het geven van onderwijs.

Gesprek, spel, werk en viering
In de hal van de school hangt een glasplaat met deze vier woorden: 
gesprek, spel, werk en viering. Deze vier woorden vormen de basisac-
tiviteiten van de Jenapleinschool. 

Kinderen leren niet alleen door met pen, papier en met hun 
hoofd bezig te zijn. In groepsgesprekken leren we elkaar infor-
meren en elkaar begrijpen. Er worden plannen gemaakt en we 
bespreken het werk. Door (samen) te spelen en te bewegen 
leren we rekening met elkaar te houden en de werkelijkheid tot 
iets van onszelf te maken.
Tijdens de werkperioden zijn kinderen zoveel mogelijk zelf-
standig aan het werk. En door samen te vieren, in bijvoorbeeld 
weekopeningen en -sluitingen, leren we iets aan elkaar over-
brengen vanuit gevoel.

Gesprek
Bij het onderdeel gesprek wordt er in de kring gepraat over wat 
er leeft onder de kinderen in de groep en daar buiten. Kinderen 

WERKWIJZE SCHOOL//
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leren op deze manier naar elkaar te luisteren en ervaringen te 
delen. Er zijn verschillende gespreksvormen, zoals de vrije kring, 
de projectkring, de boekenkring, de observatiekring en de 
besprekingskring.

Spel en beweging
Spel staat voor de momenten dat de kinderen spelen. Het is 
geen apart vak, maar meestal een onderdeel van activiteiten 
als zangspelletjes, kringspelletjes, reken- en taalspelletjes. Er 
zijn ook momenten in de week dat kinderen vrij kunnen kiezen 
uit gezelschapsspelen, fantasiespelletjes en het bouwen met 
materialen. Op de Jenapleinschool krijgen de kinderen de ruim-
te om te spelen. Dat geldt niet alleen voor de kleuters, maar ook 
voor de midden- en de bovenbouw. Bij het buitenspel en de 
gym is er veel aandacht voor de beweging van de kinderen. 
Ons nieuwe groene speelplein De Torteltuin, biedt daarnaast 
ook volop kansen om spelend en bewegend te leren.

Werk
Werk is het onderdeel waarin kinderen kennis en vaardigheden 
opdoen. Het aanleren van vaardigheden als spelling, lezen en 
rekenen is nodig om de wereld te kunnen begrijpen. De kin-
deren werken op hun eigen niveau tijdens de lessen. Kinderen 
werken zo veel als mogelijk zelfstandig aan de verschillende 
onderdelen. Wereldoriëntatie vormt het hart van het Jenaplan-
onderwijs. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie 
worden geïntegreerd aangeboden in projecten. Hierbij wordt 
de leerstof verpakt in een thema als onderdeel van een project; 
bijvoorbeeld ‘herfst’ of ‘de ruimte’. De kinderen trekken regel-
matig ‘de wereld’ in en zijn op deze manier ontdekkend en on-
derzoekend bezig. Voor de gebieden wetenschap en techniek 
werkt de school ook samen met andere (middelbare) scholen 
en bedrijven. 

Viering
Samen vieren gebeurt zowel in de groep als met de gehele 
school. Denk aan Sinterklaas, Kerst, spelletjesdag en project-
viering. Erg leuk zijn de vieringen waarvoor een stamgroep het 
programma bedenkt en de uitvoering verzorgt. Vaak gaat het 
dan om de presentatie van een project of een bepaald thema. 
We kennen diverse vieringen: maatjesvieringen, grote en kleine 
vieringen met diverse thema’s. Regelmatig heeft elke bouw een 
week, maand of projectopening. Grote vieringen zijn op vrijdag 

ochtend. Als een groep een presentatie voor de hele school 
houdt, mogen de ouders van die groep kinderen komen kijken. 
Elke stamgroep komt per schooljaar één keer aan de beurt om 
een grote viering te verzorgen. De betreffende data worden in 
de nieuwsbrieven vermeld en zijn te vinden in de schoolkalen-
der.

Maatjes en maatjesgroepen
Ieder kind dat als jongste in een groep komt, wordt gekoppeld 
aan een oudste kind. Beide kinderen vormen ‘maatjes’ voor een 
bepaalde periode van het schooljaar. Het maatje helpt met alle 
nieuwe dingen en is voor de jongste een steun in de groep. De 
inzet van maatjes geeft de jongste een gevoel van veiligheid 
en voor de oudste is het leerzaam om maatje te mogen zijn. 
Maatjes mogen helpen, ze voelen zich al heel groot en leren 
verantwoordelijkheid te dragen. De Jenapleinschool heeft vanaf 
schooljaar 2015-2016 dertien stamgroepen. We willen elkaar 
graag goed blijven kennen. Daarom zijn er maatjesgroepen. 
Een maatjesgroep bestaat uit een groep van de onderbouw, 
de middenbouw en de bovenbouw. (de zogenaamde “zuilen”). 
Regelmatig hebben zij samen activiteiten en helpen elkaar 
daarbij. Ze houden elkaar op de hoogte van de projecten en 
wisselen ervaringen uit over de vieringen. Zo lezen de boven-
bouwkinderen elke week bij de onderbouw en gaan ze met 
deze kleuters mee naar de viering. 
 
Schoolkamp, elk jaar weer een succes!
Elk jaar aan het begin van het schooljaar is er een driedaags 
schoolkamp voor de kinderen van de midden- en de boven-
bouw. We gaan twee nachten slapen in ‘de Wolfskuil’ in Om-
men. Op schoolkamp leren kinderen en stamgroepleiders el-
kaar op een andere manier kennen. Door de activiteiten wordt 
de groepsband versterkt. Naast de bijzonder leuke activiteiten 
tijdens het schoolkamp is ook de voorbereiding van het school-
kamp op school van belang. Kinderen verheugen zich er op, 
bereiden liedjes voor en maken plannetjes. Omdat er elk jaar 
in de stamgroep weer jongsten bij komen en de oudsten van 
de groep weg gaan legt het schoolkamp een goede basis voor 
het samenleven en het samenwerken in het verdere schooljaar. 
Het kampgeld voor midden- en bovenbouw van totaal €70,00 
per jaar (verplichte bijdrage) wordt in twee termijnen d.m.v. een 
machtiging afgeschreven begin oktober en begin april.



R 12 

(Aanvankelijk) lezen
Voor het aanvankelijk lezen gebruiken we op onze school de 
methode ‘Veilig leren lezen’. Hiermee leren de kinderen niet al-
leen lezen, maar deze methode helpt ze ook om andere aspec-
ten van de taal te ontwikkelen, zoals het spreken, luisteren en 
de woordenschat. Ons streven is om op verschillende niveaus in 
een gesloten driejarige stamgroep, te werken om optimaal aan 
de leesbehoefte van de kinderen te voldoen. Wanneer de kin-
deren eenmaal met aanvankelijk lezen zijn begonnen, is het van 
groot belang dat u thuis interesse toont en uw kind stimuleert. 
Voorlezen of samen een stukje lezen bevordert de beleving en 
het taalgevoel van uw zoon of dochter in hoge mate. 
Vanaf groep 4 vindt het voortgezet technisch lezen plaats. 
Leeskilometers maken is hierbij het belangrijkste doel. Hiertoe 
passen wij diverse leesstrategieën toe en er wordt vooral véél 
gelezen in goede en aantrekkelijke boeken. Behalve een goed 
leesniveau ontwikkelen is leesplezier beleven ook een kerndoel!  
We zijn trots op onze schoolbibliotheek, gerund door kinderen 
en ouders. Vanaf de middenbouw mogen de kinderen hun 
favoriete leesboek presenteren in de leeskring. Deze boekpro-
motie leert een leerling eveneens iets te presenteren aan een 
grotere groep en doet een beroep op zijn/haar communicatie-
ve vaardigheden.

Begrijpend lezen
Het doel van het technisch lezen is niet alleen dat de kinderen 
met plezier lezen, maar ook de teksten begrijpen. Vanaf groep 
4 bieden wij begrijpend lezen mondeling aan, waarna kinderen 
vanaf groep 5 de informatie schriftelijk verwerken. In de boven-
bouw richt de aandacht zich steeds meer op het begrijpend/
studerend lezen om tot goede studievaardigheden te komen. 
Om aan te sluiten bij de actualiteit en de belevingswereld van 
de kinderen maken wij niet alleen gebruik van de methode 
“Nieuwsbegrip”, maar laten wij ons ook inspireren door infor-
matieve teksten die aansluiten bij onze projecten omtrent 
wereldoriëntatie. 

Schrijven
Voor het (aanvankelijk) schrijven gebruiken we de methode 
‘Schrijven in de basisschool’. Hiermee leren kinderen schrijven 
in een goed leesbaar handschrift en in een acceptabel tempo. 
De leerlingen kunnen vaak zelfstandig aan de slag. 

Spelling
Tot voor kort was ons spellingonderwijs vooral gericht op het 
foutloos schrijven, waarvoor wij de methodiek “Zo Leren Kinde-
ren Lezen en Schrijven” van drs. Jose Schreven hanteerden. In 
schooljaar 2017-2018 hebben wij deze methodiek aangevuld 
met de methode Staal. Daarnaast passen kinderen de geleerde 
spellingregels toe in zelfgemaakte teksten. In alle groepen 
werken we met tekstenboeken. Elke week wordt er aan een 
tekst gewerkt die past bij het project dat in die periode aan de 
orde komt. Het komend jaar gaan we onze leerlijnen steviger 
verbinden met de projecten en zal spelling nog nadrukkelijk aan 
bod komen in de toepassing ervan.

Rekenen 
We rekenen met de methode ‘Wereld in getallen’ en kunnen 
die in een online omgeving (Gynzy) inzetten. De kinderen wer-
ken daarbij op een tablet of Chromebook (ook) aan hun eigen 
doelen. Om de ontwikkeling van kinderen te volgen maken we 
gebruik van de methodegebonden toetsen. Daarnaast maken 
we gebruik van het ‘drieslagmodel’, waarin betekenisverlening 
geven aan de getallen, letten op een goede uitvoering (stra-
tegie gebruik) en refl ectie centraal staat. Beide databronnen 
geven ons informatie om ons onderwijsaanbod aan te passen 
aan de behoeften van de kinderen. 

Wereldoriëntatie 
Wereldoriëntatie vormt het hart van ons Jenaplanonderwijs. 
Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid naar de wereld waarin 
kinderen leven en leren, willen wij hen voorbereiden op de we-
reld van morgen. Daarom bieden wij vakken als aardrijkskunde 
en geschiedenis en natuuronderwijs thematisch aan. Deze 
projecten worden per bouw voorbereid en aangeboden. Twee 
keer per jaar is er een schoolproject, waarbij wij met de hele 
school werken aan hetzelfde thema. Ook levensbeschouwelijke 
vorming, burgerschapsvormig en werken aan de vaardigheden 
die de 21e eeuw van ons vraagt, zijn binnen de projecten opge-
nomen. 

CONTEXT
waarbinnen resultaten behaald worden//
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Expressieactiviteiten
Het grootste deel van alle expressieactiviteiten is gekoppeld 
aan onze projecten. We besteden hier ruime aandacht aan. 
Er wordt getekend en geschilderd, maar ook met materialen 
als klei en hout gewerkt. Ook geven wij druktechnieken een 
belangrijke plek binnen het expressieaanbod. Er is op onze 
school een speciale druktechnieken kast met daarin tientallen 
druk technieken waar het team uitgebreid in is geschoold. 
Tevens zijn er projecten waarin dans, muziek en drama en 
poëzie centraal staan.    

Lichamelijke opvoeding
Beweging voor kinderen vinden wij een basisactiviteit. Twee-
maal in de week gymmen de kinderen op school, waarvan een 
keer met een vakleerkracht. Het komend jaar zullen deze lessen 
met een extra dag worden uitgebreid. De werkdrukmiddelen die 
vanuit het rijk beschikbaar zijn gesteld, heeft het team onder 
meer hiervoor ingezet. 
De gymlessen voor de midden- en bovenbouw worden gegeven 
in de gymzaal van wijkcentrum ‘De Enk’. De onderbouw gymt 
in onze inpandige speelzaal. Douchen is voor de kinderen van 
de midden- en bovenbouw niet meer verplicht. De kinderen 
gymmen op  blote voeten en dragen gymkleding. De kleuters 
gymmen in ondergoed en hemd. Elke dag, als het weer het toe-
laat, kunnen kinderen buitenspelen. Er is op het plein toezicht 
door enkele stamgroepleiders. Als het nodig is wordt het bui-
tenspelen besproken in de groep als er sprake is van ruzies of als 
kinderen buitengesloten worden.`

Burgerschapskunde
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen nadenken over hun rol 
als ‘burger’. Het gaat hierbij om basiswaarden (en normen)  
richting verdraagzaamheid en zorg voor medemensen, voor 
dieren en voor het milieu. Burgerschapskunde komt in ver-
schillende projecten aan de orde. Naast aandacht voor bur-
gerschapskunde binnen de lessen, hebben we hierin ook een 
belangrijke voorbeeldrol te vervullen. Daarnaast is er een nieuw 
schoolproject, het project Lentekriebels. Dit zal jaarlijks in alle 
groepen plaatsvinden. Een week lang wordt dan in alle groepen, 
aangepast aan de leeftijd, relationele en seksuele vorming ge-
geven. Het project heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 
8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren 
seksueel verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een 

respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. 
Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs 
omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke verande-
ringen, voortplanting, diversiteit en (digitale) weerbaarheid. Het 
gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. 
Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen. Zie voor 
de datum van het project lentekriebels onze kalender.

Sociale veiligheid en sociaal emotionele ontwikkeling
Sinds 2015  is de Wet sociale veiligheid op school van kracht. 
Scholen zijn verplicht om;
1. Een sociaal veiligheid beleid op te stellen
2. Een wettelijk erkend anti- pest programma te gebruiken
3. De sociale veiligheid van kinderen te monitoren
4. Er moet een coördinator sociale veiligheid zijn op de school
5. Er moet een vertrouwenspersoon aanwezig zijn binnen de 
school.

Binnen de school zijn hebben wij Iris Bevers als interne ver-
trouwenspersoon en Maaike Wichers als coördinator sociale 
veiligheid. De methode KiVa is in 2017 ingevoerd om zo plan-
matig aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de ons 
toevertrouwde kinderen te werken. Daardoor is de sociale vei-
ligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals 
pesten effectief voorkomen. KiVa werkt dus preventief, maar 
het programma kent ook curatieve onderdelen, wanneer er 
zich toch problemen voordoen. Dan zijn er leerkrachten uit het 
KIVA-team (Maaike, Astrid en Iris) die middels een aanpak voor 
verbetering in de situatie proberen te zorgen, zodat het voor 
ieder kind veilig voelt om naar school te gaan. Het anti-pest-
protocol is te vinden op de website. Wekelijks worden er KiVa 
lessen gegeven in alle groepen en twee maal per jaar nemen 
wij een vragenlijst bij kinderen uit de midden- en bovenbouw 
af (oktober en mei) om het sociale veiligheidsgevoel van onze 
kinderen te meten.
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Aanmelding, onderzoek en inschrijving
Voor aanmelding, onderzoek en inschrijving geldt een stan-
daard procedure in het kader van de wet op Passend Onder-
wijs. Nieuwe ouders worden van harte uitgenodigd voor een 
informatieavond en een rondleiding tijdens schooluren. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de administratie van de school: 
038-4228240.

4 jaar… en dan naar school!
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind 
extra ondersteuning nodig heeft. Vanaf vier jaar is ieder kind, 
mits de ouders de uitgangspunten van de Jenapleinschool 
onderschrijven, welkom op onze school. Bij de aanname van 
nieuwe leerlingen wordt de volgende procedure gehanteerd: 
De aanmeld- en inschrijfprocedure is als volgt: 

RDe ouder meldt zich bij de school, minimaal 10 weken voor 
de gewenste inschrijfdatum. 

RDe school gaat in gesprek met de ouder, om na te gaan of de 
benodigde ondersteuning kan worden geboden. Vervolgens 
kan de ouder het aanmeldingsformulier invullen. 

RDe school heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toe-
lating van het kind. Deze termijn mag met maximaal 4 weken 
verlengd worden.

RDe school informeert de ouder(s) over het besluit.

RIndien het kind toegelaten kan worden, wordt door de  
ouder(s) het inschrijfformulier ingevuld. 

RAls dit niet het geval is, is het schoolbestuur ervoor verant-
woordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend 
mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt voor het kind.  
 
De procedure is ook na te lezen op www.dcdestroming.nl 

 
 

Aanmelding
Ouders bellen/nemen contact op met school. Op de admini- 
stratie wordt een aantekening gemaakt van het (bel)contact.  
De datum van (bel)contact bepaalt de plaats op wachtlijst.  
De procedure wordt toegestuurd (mail). Alle belangstellende 
ouders worden op de eerstvolgende informatieavond uitgeno-
digd. Daar presenteert de school zich, met als doel een helder 
beeld te schetsen van de school.
Na de informatieavond kunnen ouders zich opgeven voor een 
rondleiding op school. Dit is onder schooltijd. 
Na de rondleiding kunnen de ouders een inschrijfformulier 
meekrijgen. Dit formulier moet binnen een week geretour-
neerd worden. Nu is de inschrijving definitief als er plaats is.
Bij de berekening of er plaats is gaan we uit van de groeps-
grootte van 40 kinderen in groep 1, op 1 oktober. Mocht er 
geen plek zijn, dan komt uw kind op de wachtlijst.

Kennismaking voor aanname
Op het moment dat het kind 3.9 is, ontvangen ouders een aan-
meldformulier betreffende de ontwikkeling van hun kind op 
diverse gebieden, welke ze moeten invullen en retourneren aan 
de school (binnen 2 weken terug op school). Ouders geven aan 
of er mogelijk extra zorg nodig is voor hun kind. Hierbij moet 
bijgevoegd zijn het observatieverslag van de peuterspeelzaal 
of kinderopvang en/of evt. andere instanties waar het kind 
voorschools verbleven is (oppashuis, mkd, ziekenhuis etc).  
Ook verslagen van externe instanties (logopedie, specialistische 
hulp) moeten bijgevoegd worden; ouders hebben hierin infor-
matieplicht.
De school ontvangt deze gegevens (10 weken voor datum 
inschrijving) en bestudeert of er sprake is van mogelijke zorg. 
Ouders krijgen zo spoedig mogelijk bericht of de aanmelding 
omgezet kan worden tot inschrijving. Binnen 6 of 10 weken 
geeft de school aan of de leerling wordt toegelaten en bij een 
positieve beslissing volgt inschrijving.
 
Op het moment dat er zorg vermoed wordt, volgt nader onder-
zoek: school neemt contact op met de instanties waarbij het 
kind verbleven is (+ evt observatie) en probeert in kaart te 
krijgen wat het kind nodig heeft, waarop de school kan bepalen 
of zij dit deze kinderen kan bieden.
 

PROCEDURES//
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Zo nodig wordt het CTT ingeschakeld om mee te kijken naar 
de onderwijsbehoeften en evt. passende onderwijsplek. Als je 
als school besluit om het kind niet toe te laten, dan heeft de 
school de plicht om aan te geven waar het arrangement wel 
kan plaatsvinden (dit kan een andere basisschool zijn, of een 
school voor SO). 
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De Jenapleinschool zet zich in voor kinderen die extra zorg 
vragen. De wijze waarop de school daarmee omgaat is vast-
gelegd in een procedure, die onderdeel is van het SOP (School 
Ondersteunings Profiel). Daarin is tevens opgenomen hoe het 
contact met de betrokken ouders wordt onderhouden. Het zo 
vroegtijdig mogelijk signaleren van problemen in de doorgaan-
de ontwikkeling bij kinderen, is voor het kind en de begeleiding 
in school van groot belang. De extra aandacht die gewenst is 
wordt altijd in samenspraak met de ouders vastgelegd, bespro-
ken en geëvalueerd.

Visie en afspraken
De school besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg (zorg 
voor kinderen). Om goed zicht te krijgen op (zorg)kinderen 
gebruikt de school o.a. methode gebonden toetsen, landelijke 
toetsen(cito) en observatielijsten. De citoscores zijn indicatief: 
ook aan andere aspecten van het kind besteden we aandacht. 
De zorg richt zich vanuit het inspectiekader op het verbeteren 
van de leer- en sociale prestaties, door te sturen op didactische 
en pedagogische vaardigheden van de stamgroepleiders.  
Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte worden zoveel 
mogelijk in de groep door de eigen stamgroepleider begeleid. 
Hierbij is sprake van adaptiviteit: instructie, tempo en verwer-
king worden aangepast aan wat het kind nodig heeft. Hulp aan 
kinderen wordt voornamelijk gegeven binnen de stamgroep. 
Wanneer het nodig is dat uw kind extra begeleiding krijgt die 
niet in de stamgroep kan worden gegeven, kan de medewerker 
Passend onderwijs worden in gezet. 

Het volgen van de ontwikkeling van het kind 
De school heeft als taak ieder kind te begeleiden en te stimule-
ren 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 obser-
veren en regelmatig te toetsen. Er worden op de Jenaplein-
school verschillende toetsen gebruikt uit diverse methoden, 

ter controle of de kinderen de aangeboden leerstof voldoende 
beheersen. De gegevens bewaart de stamgroepleider in de 
klassenmap en digitaal. Per jaar worden halverwege en aan 
het eind van een schooljaar diverse leergebieden getoetst met 
landelijke genormeerde Cotan toetsen die deel uitmaken van 
ons kindvolgsysteem. De actie en interventie hangt af van de 
onderwijsbehoefte die het kind heeft. Deze onderwijsbehoefte 
komt tot stand door een analyse te maken van de toetsen van 
het kindvolgsysteem, de methode gebonden toetsen en obser-
vaties die de stamgroepleider heeft tijdens de lessen. Met het 
landelijk kindvolgsysteem Cito krijgt de school op eenvoudige 
wijze betrouwbare informatie over de voortgang van de kinde-
ren. Wij zijn door het afnemen van deze toetsen beter in staat 
verantwoorde beslissingen te nemen over de voortgang van het 
onderwijsleerproces. 

Werken met het kindvolgsysteem start met het afnemen en 
nakijken van toetsen. De stamgroepleider stelt na een analyse 
van de toets vast wat de onderwijsbehoefte van het kind is en 
de groep en verwerkt dit in een groepsoverzicht. Op grond 
daarvan wordt er een groepsplan opgesteld, waarin aange-
geven wordt hoe er aan de onderwijsbehoefte van het kind 
tegemoet gekomen gaat worden in de komende periode, 
welke concrete acties dit vergt, hoe de stamgroepleider dit 
organiseert, evalueert, etc. In een groepsplan zijn alle kinderen 
van de stamgroep opgenomen en er wordt gestreefd naar het 
bieden van zorg aan subgroepen, waarbij kinderen met een 
zelfde onderwijsbehoefte zoveel mogelijk geclusterd worden 
(bijvoorbeeld d.m.v. het inzetten van een verkorte/verlengde 
instructie).
We volgen binnen de ontwikkeling van kinderen in een plan-
matige cyclus, welke start met het signaleren (afname van de 
toetsen). Op grond van een analyse van de toets, aangevuld met 
observaties, wordt de onderwijsbehoefte bepaald (analyse). 
Vervolgens wordt bekeken hoe we aan deze onderwijsbehoefte 
tegemoet kunnen komen en wat dit betekent voor de dagelijkse 
organisatie binnen de les (opstellen groepsplan). De begeleiding 
zoals deze in het groepsplan staat wordt vervolgens uitgevoerd, 
en de resultaten van de interventies worden geëvalueerd, waar-
na een eventueel vervolg wordt bijgesteld. 

Samengevat: de school gebruikt een samenhangend systeem 
van instrumenten en procedures voor het volgen van de pres-

ZORG VOOR KINDEREN//
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taties en de ontwikkeling van de kinderen; op basis van analyse 
van verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg 
voor zorgkinderen; de school voert de zorg planmatig uit; de 
school gaat de effecten van de zorg na; de school beschrijft de 
zorgstructuur in de schoolgids. 

(Hoog-)begaafde kinderen
Op de Jenapleinschool kijken we naast kinderen met leerproble-
men ook graag naar kinderen die een leervoorsprong hebben 
opgebouwd. We proberen deze leerlingen extra aandacht 
te bieden door middel van ons zorgtraject. Wij werken hierin 
samen met het kenniscentrum HB in Zwolle Het traject is be-
schreven in het protocol leervoorsprong en hoogbegaafdheid, 
dat te vinden is op de website van de Jenapleinschool. In dit 
protocol wordt beschreven op welke wijze de signalering en 
diagnostisering bij een leervoorsprong plaatsvindt. Ook wordt 
beschreven op welke wijze de Jenapleinschool tegemoet komt 
aan deze specifieke onderwijsbehoefte van kinderen. Dat kan 
enerzijds een extra passend aanbod op de school zelf zijn, of 
als een kind daarvoor in aanmerking komt deelname aan de 
Cnopiusklassen. 
De Cnopiusklassen zijn voor hoogbegaafde kinderen vanaf 
groep 6. Het initiatief is ontstaan in samenwerking met andere 
scholen en ons samenwerkingsverband de Stroming. 
Wekelijks komen de kinderen in kleine groepen bij elkaar voor 
een lesprogramma met voldoende uitdaging en diepgang. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de Russische taal, wiskundelessen en 
de behandeling van complexe onderwerpen als sterrenkunde 
en architectuur. De gespecialiseerde leerkrachten zorgen ook 
voor ‘huiswerk’ en ‘schoolwerk’. Deze opdrachten worden door 
de kinderen zelfstandig thuis en op school gemaakt en de vol-
gende week door de leerkracht van feedback voorzien. Kinderen 
gaan met plezier naar de Cnopiusklassen en voelen zich er op 
hun plek, zij vinden het fijn om met elkaar samen te werken en 
elkaar te ontmoeten (peers). Ouders zijn vooral blij met de extra 
aandacht voor ‘leren leren’ en het plannen van werk. 

Dyslexie 
Op de Jenapleinschool werken wij volgens ons dyslexieprotocol.
In dit protocol staat beschreven wat er onder dyslexie wordt 
verstaan en op welke wijze de verschillende zorgroutes lopen 
in de onderbouw, in groep 3 en in groep 4 t/m 8. Ook staat hier 
beschreven op welke wijze de ouders kunnen helpen in het 

zorgproces. Er wordt beschreven wanneer een kind voor dyslexie 
screening in aanmerking komt en welke compenserende, dis-
penserende, remediërende en corrigerende maatregelingen de 
Jenapleinschool treft voor kinderen met dyslexie. Het dyslexie 
protocol is te vinden op de website van de Jenapleinschool. Wij 
werken intensief samen met Connect logopedie. Zij hebben een 
werkplek binnen onze school en kunnen daarom in het geval 
van een dyslexie behandeling goed en snel schakelen met de 
medewerkers en ouders.

Advies bij overgang of doubleren
Heel zorgvuldig wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het 
kind. De stamgroepleider streeft met de ouders weloverwogen 
tot een goed en gezamenlijk besluit te komen in het belang van 
het kind. Bij ernstige twijfel of een kind over kan naar de vol-
gende groep is het advies van de school bindend. 

Naar het voortgezet onderwijs
Wij volgen na groep 8 de kinderen nog 3 jaar om te beoordelen 
of het VO advies van goede kwaliteit was. Er is een goede aan-
sluiting naar het voortgezet onderwijs in Zwolle. Wij krijgen van 
de VO scholen vaak te horen dat onze kinderen een grote mate 
van zelfstandigheid hebben, kunnen plannen, goed kunnen 
samenwerken, een onderzoekende houding hebben en zeer 
gespreksvaardig zijn. De Jenapleinschool hanteert een kind-
volgsysteem (LVS), met genormeerde landelijke toetsen van 
Cito en neemt per 2015-2016 formeel deel aan een verplichte 
eindtoets voor kinderen van groep 8. We maken gebruik van de 
IEP eindtoets.

Adviesgesprek
Wij verwachten dat u uw kind mee neemt naar het advies- 
gesprek, omdat we belangrijk vinden dat:

R Kinderen worden betrokken
R We samen reflecteren/kijken naar het advies
R Kinderen hun eigen resultaat zien
R We kinderen meenemen in hun schoolproces
R Het kind zich in zijn/haar waarde gelaten voelt
R Relatie kind-ouder-school samen wordt ervaren
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School ondersteuningsprofi el 
Op de website van de Jenapleinschool staat het schoolonder-
steuningsprofi el (SOP). In het kader van Passend onderwijs voor 
alle kinderen, is dit profi el opgesteld om inzichtelijk te maken 
waar de mogelijkheden en de grenzen van de zorg binnen onze 
school liggen. Het doel is om er voor te zorgen dat er ieder kind 
de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. 
Dit Schoolondersteuningsprofi el (SOP) geeft aan welk aanbod 
aan onderwijs, zorg en ondersteuning onze school  de (zorg)
leerlingen kan bieden, waar we grenzen ervaren en met welke 
externe zorg onze  school deze grenzen beslecht. 

Pestprotocol (uitgebreide versie op website)
Uitgangspunt van Jenaplanonderwijs is dat elk kind uniek is en 
dus verschilt van andere kinderen. Onze school houdt dan ook 
rekening met die verschillen. Maar daar blijft het niet bij. We zien 
het als uitdaging zoveel mogelijk aan het specifi eke van elk kind 
tegemoet te komen. En daarom richten we ons onderwijs zoda-
nig in, dat kinderen hun eigen mogelijkheden leren ontdekken 
en toepassen. 
Een veilige en stimulerende omgeving is voorwaardelijk om 
kinderen onderwijsinhoudelijk en sociaal-emotioneel maximaal 
uit te kunnen dagen en prikkelen. Omdat pestgedrag een veilig 
schoolklimaat tegenwerkt, beperkt het de optimale ontwikke-
ling van de kinderen. Daarom bestempelen we pestgedrag als 
zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Om pest-
gedrag te kunnen voorkomen/aan te pakken voldoen we aan de 
volgende voorwaarden:

R Kinderen, stamgroepsleiders, niet onderwijzend personeel 
en ouders zien pesten als een probleem. Het pesten gebeurt 
meestal stiekem en buiten het gezichtsveld van stamgroepslei-
ders. Het is belangrijk dat het door ouders, kinderen en anders 
betrokkenen zo spoedig mogelijk gemeld wordt bij de stam-
groepsleider, zodat we er samen verantwoordelijk voor zijn.
R De Jenapleinschool wil pesten voorkomen. Wij werken
preventief tegen pesten door middel van wekelijkse lessen uit 
de KiVa methode.
R De stamgroepsleiders van de Jenapleinschool kunnen 
pesten signaleren. De stamgroepsleiders nemen naar aan-
leiding daarvan ook duidelijk stelling.
R Op de Jenapleinschool praten we niet alleen over pesten, 
maar passen afspraken en omgangsregels toe in concreet 

gedrag en in concrete situaties. Op deze wijze wordt kennis 
omgezet in een vaardigheid om positief met elkaar om te 
kunnen gaan.
R In de houding van alle stamgroepleiders lezen kinderen af, 
dat er respect is voor elkaar en voor alle kinderen op de 
Jenapleinschool. Wij laten in ons gedrag duidelijk zien wat 
de Jenapleinschool verstaat onder een veilige school.
R De Jenapleinschool beschikt over een herkenbare aanpak, 
namelijk KiVa.
R Als ouders/verzorgers menen dat de school in gebreke is 
gebleven bij het oplossen van een pestprobleem volgens dit 
protocol, dan kunnen zij contact opnemen met onze interne 
vertrouwenspersoon Iris Bevers (IB-ruimte) en/of de externe 
vertrouwenspersoon is Sanny van der Velde (06-14768665). 
Deze maakt melding bij de klachtencommissie die het pro-
bleem onderzoekt, deskundigen raadpleegt en het bevoegd 
gezag adviseert.

Verwijsindex
De verwijsindex is een registratiesysteem voor stamgroepleiders, 
hulpverleners en begeleiders die met kinderen of jongeren tot 
23 jaar werken. Als zij zich zorgen maken over een kind, bijvoor-
beeld als er problemen zijn op school, binnen het gezin of met 
de gezondheid of persoonlijke ontwikkeling, dan vermelden zij 
in de verwijsindex de naam, het adres en de geboortedatum van 
het kind. Er wordt géén informatie opgenomen over de inhoud 
van de zorgen. De verwijsindex past binnen de Wet bescherming 
persoonsgegevens en er zijn afspraken gemaakt over de bevei-
liging van de index. De ouders worden hierover geïnformeerd. 
Meer info op www.verwijsindex.nl
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Groep 1 & 2 Groep 3 & 4 Groep 5 t/m 8

Maandag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30

Dinsdag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30

Woensdag 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30

Donderdag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30

Vrijdag 8.30 - 12.00 8.30 - 12.00 8.30 - 14.30

onderbouw middenbouw bovenbouw

R start

         

Schooltijden

Verantwoording schooltijden
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les 
krijgen over 8 schooljaren. Hiervan moeten in de eerste 4 
schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les gegeven zijn. 
de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die 
overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en 
bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. 
De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op 
dat scholen voldoende uren onderwijs geven. 
Het eten en drinken tussen de middag ( lunchtijd) is lestijd. De 
pauzetijd in de ochtend is ook lestijd, aangezien wij dit als een 
pedagogisch moment zien, waar in de stamgroep aandacht 
besteed wordt aan groepsvorming door samen te eten en 
drinken. Daarbij komen ook omgangsvormen,  een dagelijkse 
taal- of wereld oriënterende activiteit, afspraken en regels in 
de groep en samen vieren aan bod. Met name dit laatste is een 
specifi ek Jenaplan speerpunt en daarom dus een onderdeel van 
ons curriculum.

Onderstaand de lesuren per groep voor dit schooljaar:
Groep 1 & 2 926 uur
Groep 3 & 4 926 uur
Groep 5 t/m 8 1000 uur
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Afspraken in de school
Over allerlei zaken maken we binnen de Jenapleinschool af-
spraken. Praktische afspraken om ervoor te zorgen dat alles 
zo soepel en prettig mogelijk verloopt. Sommige afspraken 
worden gemaakt met de kinderen in de stamgroep. Andere 
afspraken zijn bedoeld voor de ouders met betrekking tot hun 
kind(eren). 
 
R Kinderen brengen en ophalen 
We beginnen graag op tijd. Vanaf 8.20 uur gaat de schooldeur 
open. De lessen beginnen om 8.30 uur. De ouders krijgen ge-
legenheid de kinderen te brengen in de groep, om ook op deze 
manier betrokken te blijven bij het werk en de activiteiten. De 
kinderen komen na schooltijd met de stamgroepleider weer 
naar buiten. Ophalen uit de groep is niet nodig. U kunt natuur-
lijk wel na schooltijd even kort met de stamgroepleider contact 
hebben. Meestal is het prettig om voor een uitvoeriger gesprek 
een afspraak te maken. 

R Verjaardagen en traktaties
Een verjaardag van een kind is ook op school een leuke ge-
beurtenis waaraan in elke groep op een eigen wijze aandacht 
wordt besteed. Wel zijn hiervoor speciale afspraken. Gezonde 
traktaties (zonder suiker en weinig vet) en zonder verschil tus-
sen kinderen en stamgroepleiders zijn welkom. Uitnodigingen 
voor kinderfeestjes bij voorkeur niet uitdelen op school. Dit kan 
teleurstellend zijn voor de kinderen die niet zijn uitgenodigd.

R Gruiten en gezonde pauzehap
Twee maal in de week krijgen de kinderen in de pauze ‘grui-
ten’. Gruiten staat voor groente en fruit. Op deze manier leren 
kinderen (nieuw) fruit en groente eten en stimuleren we een 
gezonde hap in de pauze. Op de overige dagen is het beleid dat 
uw kind zelf een gezonde pauzehap meeneemt: fruit/boterham 
en/of drinken zonder suiker. Vooral bij de kleuters is het handig 
dat de bekers en de bakjes zijn voorzien van een naam.
Een gezonde pauzehap bestaat uit een boterham en/of groente 
en fruit, en water, thee zonder suiker of halfvolle melk. Ouders 
worden zo nodig door de stamgroepleiders aangesproken op 

meegebrachte pauzehappen- en dranken van hun kind. Meer 
informatie over een gezonde pauzehap kunt u vinden op de 
website van het Voedingscentrum en de Gezonde school.

R Gym
De onderbouw gymt in onze inpandige speelzaal. Douchen 
is voor de kinderen van de midden- en bovenbouw niet meer 
verplicht. De kinderen gymmen op blote voeten en dragen 
gymkleding. De kleuters gymmen in ondergoed en hemd en 
douchen niet.  
 
R Fietsen
Fietsen kunnen worden gestald in de fietsenrekken rondom 
de boom op het Assendorperplein. Om ervoor te zorgen dat 
er voldoende stallingruimte is, hebben we afgesproken dat 
kinderen zoveel mogelijk lopend naar school komen. 
Als uw kind buiten de volgende ‘fietsgrenzen’ woont, dan mag 
hij/zij met de fiets komen: 
Oosterlaan-Deventerstraatweg-Leliestraat-Beerninkstraat-
Assendorperdijk-Hardesteinstraat-Weth.Alferinkweg-
Schuurmanstraat-Stadsgracht-Stationsweg

R Ziekmelden of afmelden
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden afwezig is, 
gelieve dat te melden via een apart telefoonnummer. Belt u 
(038) 4220302, dan kunt u uw mededeling inspreken. Mocht 
een kind niet aanwezig zijn en wij hebben niets vernomen, dan 
bellen we om 9.00 uur op om te horen wat de reden is van af-
wezigheid. Ziekmelding gaat niet via de medewerker. 
 

RSchade en vermissing
Gevonden voorwerpen worden tijdelijk binnen de school be-
waard. De school kan echter niet aansprakelijk worden gesteld 
in geval van schade aan, of vermissing van kleding, schoenen, 
mobieltjes, fietsen en/of andere waardevolle voorwerpen.

R Buitengewoon verlof
Voor de kinderen kan in bijzondere gevallen verlof worden 
aangevraagd in geval van verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte 
of overlijden van een naast familielid. Een lang weekend of 
een dagje eerder of langer vakantie valt hier niet onder. Een 
aanvraag formulier voor buitengewoon verlof kunt u verkrijgen 
via Heidi van de administratie. Op de achterzijde staat vermeld 

PRAKTISCHE INFORMATIE//
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welke richtlijnen volgens de wet gelden. Vervolgens wordt uw 
verzoek gehonoreerd of afgewezen. Ongeoorloofd verzuim 
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

R Schoolverzekering
Alle kinderen zijn vanuit de school verzekerd, voor schade 
die zijzelf oplopen of anderen bezorgen, voor de tijd die zij op 
school verblijven. Materiële schade die door verwijtbaar gedrag 
wordt veroorzaakt wordt niet door de verzekering gedekt. Ook 
ouders zijn verzekerd voor zover zij kinderen begeleiden, zoals 
bij het schoolkamp en excursies. Wanneer ouders kinderen 
vervoeren in hun eigen auto is de school niet aansprakelijk voor 
schade. Een eigen inzittendenverzekering is dan ook gewenst.

R Hoofdluis
Ons streven is om alle kinderen van elke stamgroep na iedere 
vakantie te controleren op hoofdluis door een ‘hoofdluisouder’. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij de stamgroepleider van uw 
kind. Daarnaast vragen we van u om uw eigen kind met grote 
regelmaat (en in ieder geval wekelijks) te controleren op hoofd-
luis. Wanneer u hoofdluis constateert, is het voor de andere 
kinderen van groot belang dat u meteen uw kind behandelt. 
Advies GGD: 3 maal daags kammen met  een neten- en luizen-
kam. Als dat na een week niet heeft geholpen, dan pas gebruik 
maken van een speciale shampoo. Stelt u tevens de stamgroep-
leider op de hoogte, zodat andere ouders attent gemaakt 
kunnen worden op het mogelijke “verhoogd risico”. 

R Vervanging bij ziekte, absentie van leerkrachten 
Ook stamgroepleiders worden weleens ziek. Hoe gaan we daar 
dan mee om op school? Samengevat komt het erop neer dat 
we eerst proberen om het intern op te lossen. Bijvoorbeeld de 
duo collega te vragen dagen te ruilen of extra te werken. Lukt 
dat niet dan zijn we aangesloten bij verschillende bemidde-
lingsbureaus zoals Ditiswijs en Exellentflex die over een inval-
pool beschikken. Tijdens bijvoorbeeld een griepgolf is ook de 
spoeling daar soms dun. Daar komt nog bij dat er in toenemen-
de mate überhaupt te weinig leerkrachten zijn. Op die momen-
ten beslissen we of we een groep opdelen of niet. In een ex-
treem geval (bijvoorbeeld wanneer er een tweede dag opnieuw 
geen vervanging gevonden kan worden) zou het zo kunnen zijn 
dat een groep naar huis gestuurd wordt. Dat hebben we geluk-
kig nog niet of nauwelijks meegemaakt.

R Regels voor schorsing en verwijdering 
Is er sprake van ontoelaatbaar gedrag dat voor het kind en de 
omgeving gezien wordt als een bedreiging, dan heeft de school 
de mogelijkheid een kind te schorsen of te verwijderen. Uiter-
aard zal getracht worden alles te doen om het niet zover te laten 
komen. Bij signalen die de richting uitgaan van dergelijk gedrag 
zullen de ouders op tijd geïnformeerd worden en nauw betrok-
ken worden om het tij te keren.  

R Klagen via de juiste weg 
In onderlinge contacten kan het wel eens voorkomen dat er 
problemen dreigen of ontstaan. Daarom zijn duidelijke afspra-
ken gemaakt over de te nemen stappen bij de aanpak van 
mogelijke problemen. (ook na te lezen op de website).
R Gaat het over uw kind in de groep dan is de 1e weg altijd 
een gesprek met de stamgroepleider.
R Levert dit geen voldoening op, dan bespreekt u uw zorg over 
uw kind nogmaals in een 2e gesprek met de stamgroepleiders 
én de intern begeleider samen. 
R Levert bovenstaande geen goede oplossing? 
Dan kunt u, nadat u dit uiteraard kenbaar heeft gemaakt bij de 
stamgroepleider én intern begeleider, contact opnemen met 
de directeur. De directeur gaat met allen om de tafel om een-
duidig te worden geïnformeerd, adviseert en tracht samen met 
de betrokkenen vervolgens tot een goede oplossing te komen.
R Heeft u een klacht van andere algemene aard, dan kunt 
direct contact opnemen met de directeur.
R Ten slotte is er de mogelijkheid uw klacht neer te leggen bij 
het schoolbestuur en/of externe vertrouwenspersoon, ervan 
uitgaande dat u daarvoor met de directeur een gesprek heeft 
aangevraagd.

Vertrouwenspersoon
Onze interne vertrouwenspersoon is Iris Bevers. Zij is er voor 
kinderen, ouders en medewerkers. Sinds dit schooljaar hebben 
we een nieuwe interne vertrouwenspersoon: Herman Riphagen. 
De externe vertrouwenspersoon is in te schakelen wanneer u of 
onze medewerkers er niet via de reguliere procedure uitkomen 
of bij klachten van vertrouwelijk aard over schoolveiligheid en 
intimidatie. Herman Riphagen is werkzaam bij de IJsselgroep. 
Hij is te bereiken via 088-0931170.

 



Klachtencommissie
Onze school is aangesloten bij Stichting Geschillencommissie 
Bijzonder Onderwijs (GCBO). Klachten kunnen bijvoorbeeld 
gaan over de begeleiding van kinderen, de schoolorganisatie, 
seksuele intimidatie en discriminatie. Bij de vertrouwensper-
soon kunt u het probleem aanhangig maken. Deze gaat na of 
uw klacht op de juiste manier is aangekaart binnen de school. 
Bij ernstige klachten of meldingen als seksuele intimidatie of 
misbruik en ernstig psychisch of lichamelijk geweld kunt u con-
tact opnemen met het meldpunt van de Onderwijsinspectie: 
0800-8050. 
 
Privacy 
Privacy is een mensenrecht, net als het recht op gelijke behan-
deling en de vrijheid van meningsuiting. In ons privacybeleid 
op onze website kunt u lezen hoe wij als school omgaan met de 
gegevens die wij (en bedrijven in opdracht van ons) over uw kind 
verzamelen. Graag wijzen wij u op de twee belangrijkste priva-
cyrechten die u als ouder heeft: het recht de gegevensverzame-
ling (dossier) in te zien en het recht te beslissen over de privacy 
van hun kind. Wij hebben uw expliciete toestemming nodig om 
foto’s en andere persoonsgegevens van uw kind te gebruiken. 
Dat regelen we via de app Parro. Meer informatie leest u in de 
Bijsluiter Privacy die op de website staat en te verkrijgen is als 
flyer bij de administratie. Wij doen ons uiterste best ieders recht 
op privacy na te leven. Als iets eenmaal gedeeld is, bijvoorbeeld 
een foto in Parro, dan ligt de verantwoordelijkheid bij u. 

Daarom vragen wij u: Ga respectvol om met beeldmateriaal 
en persoonsgegevens van kinderen en medewerkers op onze 
school. 

Verspreid geen beelden waar anderen herkenbaar op staan of 
andere persoonsgegevens. Vraag eerst om toestemming. 

Als u vragen of opmerkingen heeft, als u iets ziet wat niet klopt 
of een datalek vermoedt, dan kunt u terecht bij Merel: 
merel@jenapleinschool.nl. 
 
 
 
 

Reguliere ouderbijdrage
Onze school werkt met een vrijwillige ouderbijdrage van €50,-
per kind, per jaar. Van deze bijdrage betaalt de school diverse 
extra’s zoals bijvoorbeeld gruiten, extra activiteiten als museum- 
bezoek of andere uitstapjes. Maar ook de aanschaf van extra 
speelmateriaal komt uit deze bijdrage. De inning vindt plaats 
in 2 termijnen (oktober en april) van 30 euro, d.m.v. een mach-
tiging.
 
TSO: Ouders betalen daarnaast vrijwillig €50,- per jaar voor 
bijdrage in kosten voor toezicht tijdens de tussenschoolseop-
vang. Het toezicht wordt verzorgd door Doomijn. Omdat de 
school met een continurooster werkt is de school ook op dat 
moment verantwoordelijk voor de kinderen. Voor de inning in 
twee termijnen (oktober en april) van €25,-, wordt gebruik ge-
maakt van een machtiging. Het is ook mogelijk in 4 termijnen 
te betalen, de betaaldata zijn dan 1 oktober, 1 januari, 1 april 
en 1 juli. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit 
doorgeven via administratie@jenaplein.nl 

Ouders in de school
Op de Jenapleinschool voelen kinderen, stamgroepleiders en 
ouders zich thuis. Van ouders wordt een actieve betrokkenheid 
gevraagd. Betrokkenheid van ouders bij de school is kenmer-
kend voor het Jenaplanonderwijs. Het gaat bij ons niet alleen om 
onderwijs, maar ook om de opvoeding. Daarbij hebben we el-
kaar hard nodig. Stamgroepleiders staan open voor gesprekken 
met ouders en waarderen de inbreng. Samenwerking met ou-
ders is essentieel als het gaat over het onderwijs, de begeleiding 
en de opvoeding van kinderen. Ook door belangstelling voor 
en medewerking aan activiteiten is er voor ouders in de school 
een rol. Van hen wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van 
de Jenapleinschool onderschrijven. Ouders hebben een actieve 
plaats in de school. Het schoolbestuur bestaat uit ouders en 
in de medezeggenschapsraad hebben drie ouders zitting. Bij 
het aannamegesprek worden ouders al geïnformeerd over het 
belang van de betrokkenheid bij de school. Er zijn werkgroepen 
waar ouders zitting in kunnen nemen. Zo zijn er bijvoorbeeld de 
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werkgroepen schoolkamp, vieringen en activiteiten waar ou-
ders samen met stamgroepleiders een taak hebben. Ook in de 
groepen kunnen ouders geregeld meedraaien met activiteiten 
of hand- en spandiensten verlenen. Vele ouders helpen mee 
bijvoorbeeld als ‘leesouder’, als ‘luizenouder’ of ‘timmerouder’. 
Aan het begin van en gedurende het schooljaar kunnen ouders 
zich opgeven voor diverse schoolactiviteiten waaraan zij willen 
deelnemen. De schoolschoonmaak door ouders vindt drie maal 
per jaar plaats en staat aangekondigd als schoonmaakavond. 
We zijn ouders ook intensiever gaan betrekken bij onze projec-
ten door hen te informeren over de doelen waar we aan werken 
en de manieren waarop ouders zouden kunnen ondersteunen. 
Dat doen we door een speciale app genaamd Parro.

Werkgroepen
Binnen de school zijn diverse werkgroepen ingesteld om een 
aantal taken prettig te kunnen verrichten. Ouders kunnen mee-
werken in een werkgroep als zij zich interesseren voor de betref-
fende taak. Elke bouw heeft ook specifieke oudertaken en deze 
worden per nieuwsbrief bekend gemaakt. In elke werkgroep 
zitten ook een of meer stamgroepleiders (team). Als u belang-
stelling heeft om deel te nemen aan een van onderstaande 
werkgroepen, kunt u contact opnemen met de administratie en 
wordt u in contact gebracht met de juiste persoon. Enkele werk-
groepen: vieringen, schoolkamp, website, schoolbibliotheek.

Nieuwsbrief digitaal 
Elke maand komt er op vrijdag digitaal een nieuwsbrief uit, 
hierin vindt u met name nieuws over de school. Groeps- of 
bouw aangelegenheden worden via Parro verstuurd. 

Parro
Parro is een app waarmee we ouder(s) intensief betrekken 
bij onze projecten, activiteiten en lesinhoudelijke doelen. We 
plaatsen nieuwsberichtjes over de stamgroep of bouw, we 
plannen de rapportagegesprekken in en doen we oproepjes 
voor ouderhulp. Er is ook een mogelijkheid om een-op-een be-
richtjes te sturen tussen ouder(s) en stamgroepleider(s). Verder 
regelen we de privacyvoorkeuren via Parro. 
Parro is onderdeel van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Het 
sluit aan op onze visie rondom ouderbetrokkenheid, communi-
catie en privacy en werkt platform-onafhankelijk (iOS, Android, 
Windows Phone, webversie). Als u de app heeft gedownload, 

wordt er een koppelcode gevraagd. Deze ontvangt u per mail 
na het intakegesprek in de onderbouw of vraag een nieuwe aan 
bij de stamgroepleider.   

Een paar afspraken over Parro: 
R We gebruiken het platform om een gesprek mogelijk te 
maken. Het gesprek zelf voeren we als we elkaar in de ogen 
kunnen kijken en echt aandacht hebben voor elkaar.  
R We zijn niet altijd online. Soms werkt even langskomen 
beter. Buiten werktijden en na  schooltijden zijn de collega’s 
beperkt bereikbaar, ze hebben dan de aandacht voor uw 
kind(eren). 
R Ziekmeldingen gaan via het gebruikelijke telefoonnummer: 
(038) 4220302

Wilt u meer weten, dan verwijzen we u graag naar de website 
van Parro: https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ou-
ders. Hier zijn ook handige instructiefilmpjes te vinden.
 

 

Voor-, tussen en naschoolse opvang
Vanwege het continurooster eten alle kinderen in de groep bij 
hun stamgroepleider. De kinderen pauzeren een half uur bui-
ten onder begeleiding van Kinderopvang Doomijn. Naschoolse 
opvang vindt deels plaats in het naastgelegen Wijkcentrum ‘De 
Enk’ en deels op school. Om voor- en naschoolse opvang te re-
gelen voor uw kind, kunt u gebruik maken van een aanbod van 
kinderopvangcentra in de buurt of elders, op uw eigen initiatief. 
Periodiek evalueert de school de TSO met alle betrokkenen.

 
 

VOOR- EN Na 
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Uitstroom 2018-2019
Van de 42 kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, 
gaat afgerond 5% naar een VMBO school, 14% naar een dak-
pan vmbo KB/gl-tl, 29% naar een dakpan vmbo gl tl/havo en 
38% naar een dakpan havo/vwo en 14% naar het vwo.

Resultaten en evaluatie van ons onderwijs in 2018-19
De Jenapleinschool hanteert het Cito leerlingvolgsysteem (LVS). 
Met deze methode volgen we ieder kind alle acht jaren lang. 
Twee keer per jaar wordt er getoetst en de gegevens worden be-
waard in dit LVS. Zo hebben we het kind in beeld en kunnen we 
de ontwikkeling goed bijhouden. Twee à drie keer per jaar zijn 
er gesprekken met ouders over de ontwikkeling en resultaten. 
Naast rapportagegesprekken is er mogelijkheid, indien gewenst 

of nodig, extra gesprekken te voeren met de stamgroepleider. 
Deze gegevens biedt ons als school ook mogelijkheden om ons 
onderwijsaanbod te evalueren en bij te stellen, daar waar wij dat 
nodig vinden. Twee keer per jaar bespreken de medewerkers 
gezamenlijk in de bouw de opbrengsten van de vakgebieden 
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. We 
bekijken wat de eff ecten van onze plannen waren en spreken 
verbeteracties af, welke zich vertaalt in doelen voor de komende 
periode. We zetten de resultaten zowel af tegen de landelijke 
norm, als door de Jenaplein gestelde doelen. Omdat groei en 
ontwikkeling belangrijke kernwaarden in ons onderwijs zijn, 
streven wij ieder half jaar naar een hogere leeropbrengst voor 
onze kinderen. De resultaten verschillen per vakgebied en leer-
jaar; daarom zullen er ieder half jaar andere accenten gelegd 
worden. Hieronder leest u de  refl ectie op de resultaten van de 
middentoetsen van het CITO LOVS (jan./feb. 2019), de analyse 
en voornemens daarbij. De resultaten van de eindtoetsen zijn 
op kind-, groeps- en bouwniveau geanalyseerd. De schoolrap-
portage is nog niet afgerond.

ONS ONDERWIJS
evaluatie en ambities//

Groep Aantal Score pro/bb bb/bk kb/gl-tl gl-tl/h h/v vwo
Ali Baba’s 12 81,5 0% 0% 25% 42% 17% 17%
Hobbits 8 85,,5 0% 0% 13% 25% 38% 25%
Witches 10 83,5 0% 10% 10% 20% 50% 10%
Zevensprong 12 82,8 0% 8% 8% 25% 50% 8%

School 42 83,1 0% 5% 14% 29% 38% 14%
IEP-landelijk 52.424 81,8 1% 9% 17% 26% 24% 22%

ADVIES SCHOOLTYPE
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83 82

Taalverzorging 80 80
Lezen 80 85
Rekenen 80 79
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Welke aandachtspunten zijn er (nog)? 
R Implementatie Gynzy
R Is er sprake van een trend als het gaat om een dip in resulta-
ten groep 4 (specifiek spelling)?
R Behoefte vanuit middenbouw om duidelijk te krijgen mbt 
de correctiecriteria spelling groep 3 (bv. omkeringen)
R Trendanalyses meenemen bij overdracht van midden- naar 
bovenbouw en niet alleen resultaten van E5 (en M5).

In de evaluatie en presentatie in de bouw en nader hand als we 
de schoolrapportage in het team bespreken, beantwoorden we 
de vraag: Hoe gaan wij in de volgende periode hierop inzetten? 
Een paar voorbeelden hiervan zijn:  
R Inrichten groepskaart (stimulerende- en belemmerende 
factoren en onderwijs- en begeleidingsbehoefte)
R Van groepsplannen naar periodeplannen waarbij het accent 
meer komt te liggen op het werken met doelen. Cursussen 
kunnen meer geïntegreerd worden in stamgroepwerk.
R Tijdens pedagogische groepsgesprekken bij het kopje 
‘didactisch’, met de medewerker te inventariseren welke 
kinderen in mei/juni adaptief getoetst dienen te worden en 
hoe. De verantwoordelijkheid lag al bij de medewerker maar 
hierdoor ook het eigenaarschap.
R Gebruik van vaardigheidsscores, niveauwaardes en referen-
tieniveaus

Alle verbeterplannen zijn ondergebracht in Schoolmonitor.
Per project zitten de volgende deelnemers: uit iedere bouw een 
medewerker en een lid van het MT om de doorgaande lijn te 
waarborgen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen
Voorafgaand aan de toetsperiode hebben we afspraken over de 
afname van de toetsen en de verwerking ervan met het team 
doorgenomen. Na de toetsperiode hebben de medewerkers 
de toetsen geanalyseerd en hun resultaten gepresenteerd en 
toegelicht in een bouwoverleg. Wat opviel, is dat afzonderlijke 
stamgroepen de norm op sommige aandachtsgebieden niet 
haalden. Door ze te bespreken in de bouw, kwam het gesprek 
op gang; wat heb je gedaan om dit resultaat te behalen? Welke 
factoren liggen aan de scores ten grondslag? (kindkenmerken, 
aanbod methode, aanpak leerkracht, kwaliteit instructie, 
groepsprocessen). Vervolgens zijn de eerste contouren ge-
schetst om het onderwijs te verbeteren (verbeterplannen).

Wat constateren wij?
Overall laat het overzicht een positief beeld zien m.u.v. tech-
nisch lezen groep 3 en 6, spelling groep 6 en werkwoordspel-
ling groep 7 en 8.
Het is goed dat we ook op groeps- en kindniveau de resultaten 
bekeken hebben en welke factoren aan de scores ten grondslag 
lagen. Dan vallen ook de resultaten van groep 4 op. Met het 
team hebben we meer op detailniveau op de onderdelen tech-
nisch lezen, spelling, rekenen & wiskunde en begrijpend lezen 
geanalyseerd en analyses besproken met bestuur en team. 
Tevens worden schoolrapportage gedeeld met de onderwijsin-
spectie.

Een paar punten ter illustratie.

Rekenen & wiskunde:
“Voor alle groepen is de invoering van Gynzy van invloed ge-
weest op de organisatie en het aanbod. Dit is niet zozeer zicht-
baar op de resultaten per leerjaar als wel op  individuele kinde-
ren en/of leerjaren in stamgroepen. Over het algemeen moest 
(te) laag ingestapt worden omdat voorwaardelijkheden eerst 
beheerst moesten worden. (implementatie).” 

Spelling: 
“In de groepen waar Taalblobs is ingezet, is dat van positieve 
invloed op de resultaten geweest.” 
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Ambities voor schooljaar 2019-2020  
Het komend jaar zal vooral in het teken staan van het borgen 
van de kwaliteitsslag die er in de afgelopen 2 jaar is gemaakt. 
Daarnaast zal het op pijl houden van onze eindopbrengsten 
een doel zijn. 
Het team zal verder werken aan een aantal zaken die zij zelf 
hebben gekozen, onder 4 pijlers:

RVerbinding met de omgeving
RGedeelde lespraktijk
RRijke leeromgeving
RGoed-beter-best

Een greep uit de projecten waaraan gewerkt zal worden; 
ouderbetrokkenheid (werken met een portfolio), werken in 
doelen bij rekenen, taal integreren in projecten, bestuurlijke 
samenwerking vorm geven, waarderend onderzoeken (IPB) 
invoeren, Passend onderwijs in de stamgroep geven en niveau 
instructies in de stamgroep verhogen.

 DOELEN, VERBETERPUNTEN 
EN AMBITIES//
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JAARKALENDER
Jenapleinschool

21 tot 25 oktober   Herfstvakantie

23 december tot 3 januari   Kerstvakantie

17 februari tot 21 februari  Voorjaarsvakantie

10 tot 13 april    Paasvakantie

27 april tot 8 mei    Meivakantie

21 en 22 mei    Hemelvaartsdag

1 juni     Tweede pinksterdag

4 juli tot 16 augustus   Zomervakantie

Vakanties 2019-2020

//

Vrijdag 6 december

Maandag 24 februari

Donderdag 9 april

Dinsdag 2 juni

studiedagen 2019-2020



JAARKALENDER
2019-2020 aug/September

26 R1e schooldag 27 28 29 
 
 
 

Stamgroepavond

30 31 01

02 03 04 05 
 
 
 

06 07 08

09      RSchoolkamp 10      RSchoolkamp 11      RSchoolkamp 12      RSchoolkamp 13      RSchoolkamp 14 15

16      17     18      19      20     21 22

23 24 25 26 27 28 29

Ma Di Woe Do Vr Za Zo

37

38

39

36

RDe meest actuele data vindt u in onze nieuwsbrief  of op www.jenapleinschool.nl

//19

35
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JAARKALENDER
2019-2020 sept/oktober

30       Koffieochtend 01 02                  Kinder-
                   boekenweek

03                  Kinder-
                   boekenweek

04                  Kinder-
                   boekenweek
            Viering Knuffels

05                 Kinder-
                   boekenweek

06                 Kinder-
                   boekenweek

07                  Kinder-
                   boekenweek

08                  Kinder-
                   boekenweek

09                  Kinder-
                   boekenweek

10                  kinder-
                   boekenweek

11                  Kinder-

                  boekenweek 
12                 Kinder-
                   boekenweek

13                  Kinder-
                   boekenweek

14 15 16

Tafeltennistoernooi 
grp 4/5/6

17 18    Viering Witches 19 20

21  RHerfstvakantie 22  RHerfstvakantie 23  RHerfstvakantie 24  RHerfstvakantie 25  RHerfstvakantie 26 27

28 29 
 
 

30 31

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
40

41

42

43

44

//19
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JAARKALENDER
2019-2020 november

01 02 03

04 05 
 
 
 

06 07 08                  Viering
                 Kleine Bevers

        

09 10

11          Week van de                    
mediawijsheid

12         Week van de                    
mediawijsheid

13          Week van de                    
mediawijsheid

Handbaltoernooi 
grp 5/6

14          Week van de                    
mediawijsheid

Panelavond

15          Week van de                    
mediawijsheid 

Koffieochtend

Viering
                      Platvoetjes

16 17

18 19 
 
 
 

Schoonmaakavond

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29                  Viering
                  Bruine Beren

30

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
44

45

46

47

48

//19
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JAARKALENDER
2019-2020 december

01

02 03 04 05 Sinterklaasviering         
             (door Alibaba’s)

06         RStudiedag 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 
 
 
 

Kerstviering

20 21 22

23     RKerstvakantie 24    RKerstvakantie 25    RKerstvakantie

1e Kerstdag

26    RKerstvakantie

2e Kerstdag

27    RKerstvakantie 28    RKerstvakantie 29  RKerstvakantie

30    RKerstvakantie 31    RKerstvakantie 
                  Oudjaarsdag

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
48

50

51

52

01

49

//19
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JAARKALENDER
2019-2020 januari

01    RKerstvakantie 
              Nieuwjaarsdag

02    RKerstvakantie 03    RKerstvakantie 04 05

06       Koffieochtend 07 08 09 10  11 12

13          RStart Cito      
toetsweken

14 15 16 17 18 19

20 21 22

Schoolzwem-
kampioenschap 
grp 3 t/m 8

23 24 25 26

27 28 
 

29 30 31

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
01

02

03

04

05

//20
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JAARKALENDER
2019-2020 februari

   

01 02

03 04 05 06

Rapportage  
middag/avond

07                  Viering 
                            Wonka’s

08 09

10 
 
 

Rapportage  
middag/avond

11 12 13 14                  Viering 
                  Zevensprong

15 16

17 Voorjaarsvakantie 18 Voorjaarsvakantie 19 Voorjaarsvakantie 20 Voorjaarsvakantie 21 Voorjaarsvakantie 22 23

24         RStudiedag 25 26 27 28 29

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
05

06

07

08

09

//20
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01

02 03       Koffieochtend 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13                  Viering 
                     Keepvogels

14 15

16        Lentekriebels 17        Lentekriebels 18        Lentekriebels 19        Lentekriebels 20        Lentekriebels 21 22

23       Schoolproject 24       Schoolproject 25       Schoolproject 26       Schoolproject 27       Schoolproject 28 29

30       Schoolproject 31       Schoolproject

JAARKALENDER
2019-2020 maart

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
09

10

11

12

13

//20

14
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30       Schoolproject 31       Schoolproject 01       Schoolproject 02       Schoolproject 03       Schoolproject         04 05

06       Schoolproject     07       Schoolproject     08 09         RStudiedag 10       Goede vrijdag 11 12           1e Paasdag

13            2e Paasdag  14         IEP eindtoets
            

15           IEP eindtoets 16 17        Koningsspelen 18       19

20 21 22 23       Koffieochtend 24      Viering Hobbits 25           26

27      RMeivakantie 
 
                    Koningsdag

28      RMeivakantie 29      RMeivakantie 30      RMeivakantie

JAARKALENDER
2019-2020 april

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
14

16

17

18

15

//20
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JAARKALENDER
2019-2020 mei

RMeivakantie RMeivakantie RMeivakantie RMeivakantie 01      RMeivakantie 02 

  

03 

04

Dodenherdenking

05      Bevrijdingsdag 06 07 08       09 10

11 12 13 Schoolkorfbal 
grp 5-8

14 15                  Viering 
    Fantastische Vossen

16 17

18               Start Cito 
                     toetsweken

19 20 21   Hemelvaartsdag 22                   Dag na 
           Hemelvaartsdag

23 24

25 26 27 28

Panelavond

29 30 31      1e Pinksterdag

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
 18

19

20

21

22

//20
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JAARKALENDER
2019-2020 juni

01 2e Pinksterdag 02         RStudiedag 03 04 05     Viering Minpins 06 07

08 09 10 11 12  13 14    

15 16 
 
 
 
 

17 18

Rapportage 
middag/avond

19                  Viering             
Flitspoppers

20 21

22

Rapportage 
middag/avond

23 24                 Wendag 25               Wendag/ 
Sportdag

High Tea groep 8

26       Koffieochtend 27 28

29 30  

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
23

24

25

26

27

//20
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01                Afscheid 

                             groep 8             
02               03                  Laatste  

                       schooldag
04 05

06 RZomervakantie 07 RZomervakantie 08 RZomervakantie 09 RZomervakantie 10 RZomervakantie 11 12

13 RZomervakantie 14 RZomervakantie 15 RZomervakantie 16 RZomervakantie 17 RZomervakantie 18 19

20 RZomervakantie 21 RZomervakantie 22 RZomervakantie 23 RZomervakantie 24 RZomervakantie 25 26

27 RZomervakantie 28 RZomervakantie 29 RZomervakantie 30 RZomervakantie 31 RZomervakantie

JAARKALENDER
2019-2020 juli

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
27

29

30

31

28

//20
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01 02

03 RZomervakantie 04 RZomervakantie 05 RZomervakantie 06 RZomervakantie 07 RZomervakantie 08 09 

10 RZomervakantie 11 RZomervakantie 12 RZomervakantie 13 RZomervakantie 14 RZomervakantie 15 16

17 R1e Schooldag 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

JAARKALENDER
2019-2020 augustus

Ma Di Woe Do Vr Za Zo
 31

32

33

34

35

//20

36
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SCHOOLGIDS 
JENAPLEINSCHOOL 2019-20

Jenapleinschool
Enkstraat 69, 8012 VA Zwolle
Postbus 762, 8000 AT Zwolle
(038) 4228240
jenaplein@jenapleinschool.nl


