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Inleiding 

Inleiding 

Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan 
verbeteringen van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de 
onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. In het schoolplan staan welke keuzes voor de 
komende jaren worden gemaakt: de doelen voor de komende jaren. Vanuit het schoolplan worden 
de jaarplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het schoolplan staat daarmee aan de basis van 
onze cyclus plannen, uitvoeren en evalueren (Plan-Do-Check-Act). 
Ons schoolplan is opgesteld door de directie en team van de school en ter goedkeuring voorgelegd 
aan de Medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de 
school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten- en actieplannen voor de 
komende vier jaar. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde 
beschrijving naar bijlagen. 
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1. Algemene gegevens 
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2. Missie en visie van de school 

2.1. Jenaplanonderwijs 

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 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, -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 Jenaplan-onderwijs.  

 

2.2. Missie en visie 

Wij zijn een inspirerende school 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 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:  

• 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 onder schrijven van het 
jenaplanonderwijs en dit ondersteunen. 
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2.3. Kernwaarden van onze school 

De kernwaarden van onze school zijn: 

• Inspiratie 

• Groei/ontwikkeling 

• Betrokkenheid 

• Samenwerken 

• Speelsheid 

• Kwaliteit 
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3. Sterkte - zwakte analyse 
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4. Doelen voor de komende jaren 

4.1. De grote doelen voor de komende drie jaar 

De komende drie jaar staan in het teken van het kanaliseren van de bevlogenheid van de 
medewerkers, met behoud van de bevlogenheid. We koersen op effectief Jenaplanonderwijs met 
hogere opbrengsten, verbinding tussen de verschillende bouwen en duidelijkheid in de organisatie. 
Elke doelstelling en iedere ontwikkeling spiegelen we aan onze missie en visie / Jenaplan. 
 
1. Didactisch handelen - Medewerkers leren didactisch te coachen; planmatig en doelgericht 
coachen, waardoor de medewerker het denken van de leerling stimuleert op een manier die 
motivatie verhogend en leerbevorderend werkt. 
2. Rekenen - Van rekenen in leerjaren naar handelingsgericht rekenen in de stamgroep op basis van 
leerlijnen.  
3. Portfolio + rapportagegesprekken -- Alle kinderen hebben een eigen portfolio. Er is een 
(ondersteunende) doorgaande leerlijn reflecteren, zichtbaar in de groepen en de leerlingen werken 
aan doelen zoals vermeld in portfolio, waardoor ze inzicht hebben in de eigen leerproces. 
4. Kwaliteitszorg – Organisatie-, overleg- en besluitvormingsstructuur (professioneel statuut); 
herinrichting managementteam, inrichting schoolzorgteam, vaststellen vergaderstructuur, 
vaststellen besluitvormingsprocedure. 
5. Taal – Handelingsgericht aanbod in de stamgroep vanuit leerlijnen (inzet taalgidsen) 
6. Spel – Herijken aanbod. 
7.Viering – Herijken aanbod. 
8. Wereld oriëntatie (stamgroepwerk) en begrijpend lezen - Herijken aanbod.  
 
Het bestuur van Stichting Jenapleinschool is voornemens om zich bestuurlijk te versterken. Dit wil 
het bestuur bewerkstelligen d.m.v. een versterkte bestuurlijke organisatie als éénpitter, of door een 
fusie met Openbaar Onderwijs Zwolle. Voor 1 januari 2021 is er een keuze gemaakt uit de twee 
opties.  
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5. Onderwijskundig beleid 

5.1. Stamgroepen 

Wij werken met stamgroepen. 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 op de benedenverdieping. Groep 3, 4 en 5 zijn 
ondergebracht in de middenbouw op de eerste etage en groep 6, 7 en 8 zitten in de bovenbouw op 
de tweede etage. 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.  

 

5.2. Ritmisch weekplan 

Het weekrooster van een Jenaplanschool wordt het ritmisch weekplan genoemd. Ritmisch geeft aan 
dat activiteiten volgens een planmatige structuur uitgevoerd worden. Wisseling tussen inspanning en 
ontspanning, individueel en groepswerk, praten en luisteren, voorbereiden en uitvoeren.  
De bouwstenen voor deze afwisseling zijn ontleend aan het dagelijkse leven. De vier activiteiten 
spreken, spelen, werken en vieren vormen de basis van het ritmisch weekplan. 

 

5.3. Gesprek, spel, werk, viering 

Gesprek, spel, werk en viering vormen de basisactiviteiten van de Jenapleinschool. 

Gesprek 
In onze school is er een analogie tussen gesprekken thuis en die op school. Het gaat hierbij om: 
samen overleggen en beslissen, bespreken (delen en verdiepen) van ervaringen en meningsvorming. 
Het goede gesprek is een groeibevorderende relatie voor iedere betrokkene. Gesprekken vinden ook 
op informele wijze plaats tussen werkende en spelende kinderen, tussen medewerkers en kinderen. 
Waar nodig oefenen we luister- en spreekvaardigheden. Veel gesprek vindt in de kring plaats met als 
doel: kennis verwerven, uitwisselen en ontwikkelen van meningen, besluiten, verwerven van sociale 
en communicatieve vaardigheden, houdingen en bijdragen aan het ontwikkelen van een positief 
zelfbeeld, kritisch zijn en kunnen genieten van de inbreng van anderen. 
 
Spel  
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 ruimte 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 groene speelplein De Torteltuin biedt daarnaast ook volop kansen om spelend en bewegend te 
leren.  
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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 kinderen 
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 Jenaplanonderwijs. De 
vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs worden geïntegreerd aangeboden in 
projecten. Hierbij wordt de leerstof verpakt in een thema als onderdeel van een project. De kinderen 
trekken regelmatig ‘de wereld’ in en zijn op deze manier ontdekkend en onderzoekend bezig. Voor 
de gebieden wetenschap en techniek werkt de school ook samen met andere (middelbare) scholen 
en bedrijven.  
 
Viering 
Peter Petersen: “Vieren is een oervorm van communicatie, namelijk samen met anderen actief naar 
buiten toe optreden.” Petersen geeft aan, dat er voor een viering een echte aanleiding moet zijn. 
Feest en viering zijn voor hem oer-verschijnselen van het menselijk bestaan, die het mensen mogelijk 
maken specifieke ervaringen op te doen. “Willen we echt aandacht geven aan het samenleven, dan 
dient viering een kenmerkende plek in het schoolleven in te nemen,” aldus Petersen. 
Aanleidingen voor vieringen op de Jenapleinschool zijn: nationale gedenkdagen, jaarfeesten, 
herdenkingen, verjaardagen, begin -en afsluiting van perioden (bijvoorbeeld: week, project, thema).  

 

5.4. Maatjes en maatjesgroepen 

Ieder kind dat als jongste in een stamgroep komt, wordt gekoppeld aan een oudste kind. Beide 
kinderen vormen ‘maatjes’ voor een bepaalde periode van het schooljaar. Hiermee streven we naar 
een gevoel van veiligheid bij de jongste kinderen uit de stamgroep en leren we de oudste kinderen 
verantwoordelijkheid te dragen.  
De Jenapleinschool heeft 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. 

 

5.5. Onderwijsaanbod 

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 aspecten 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 kinderen eenmaal met aanvankelijk lezen zijn 
begonnen, stimuleren wij het lezen in de thuissituatie. 
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. We gebruiken Bouw! als interventieprogramma. 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 boekpromotie leert een leerling eveneens iets 
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te presenteren aan een grotere groep en doet een beroep op zijn/haar communicatieve 
vaardigheden.  
 
Begrijpend lezen 
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 methoden 
Nieuwsbegrip en Junior Einstein, maar laten wij ons ook inspireren door informatieve 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 
Voor ons spellingsonderwijs gebruiken wij de methodiek “Zo Leren Kinderen Lezen en Schrijven” van 
drs. Jose Schreven in combinatie 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.  
 
Rekenen 
We rekenen met de methode ‘Wereld in getallen’ en kunnen die in een online omgeving (Gynzy) 
inzetten. De kinderen werken 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 (strategie gebruik) en reflectie 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 
wereld 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 opgenomen. 
 
Expressieactiviteiten 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op 
kunstzinnige en 
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele 
kunstzinnige en 
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden wij het van belang 
dat onze 
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij in aanraking komen met vormen 
van beeldende kunst, van 
muziek, van taal en beweging, drama en cultureel erfgoed en daarop kunnen reflecteren. 
Het grootste deel van alle expressieactiviteiten is gekoppeld aan onze projecten. We besteden hier 
ruime aandacht aan.  
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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. Tweemaal in de week gymmen de kinderen 
op school, waarvan een keer met een vakleerkracht. De gymlessen voor de midden- en bovenbouw 
worden gegeven in de gymzaal van wijkcentrum ‘De Enk’. De onderbouw gymt in onze inpandige 
speelzaal. Elke dag, als het weer het toelaat, kunnen kinderen buitenspelen. Er is op het plein 
toezicht door enkele stamgroepleiders. Als het nodig is wordt het buitenspelen besproken in de 
groep als er sprake is van ruzies of als kinderen buitengesloten worden. 

 

5.6. Actief burgerschap 

Opleiden tot ‘goede’ burgers is een pijler van ons onderwijs. Wij doen dit vanuit respect en zorg, 
vanuit betrokkenheid en aandacht, vanuit kwaliteit en meesterschap, vanuit openheid en 
transparantie, vanuit optimisme en solidariteit, in gezamenlijke verantwoordelijkheid en we gaan uit 
van het goede in de mens. Onze kinderen en stamgroepleiders zijn gewend om de wereld en de 
maatschappij de school binnen te halen en er samen op uit gaan, de wereld in.  
Wij scheppen een sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn/haar uiterlijk, taal en 
culturele achtergrond. De kennis en achtergrond van de kinderen zelf gebruiken we in de stamgroep 
om van elkaar te leren. Vanuit betrokkenheid werken we aan verbondenheid met mensen, dingen, 
planten, dieren en de wereld groeien.  
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen nadenken over hun rol als ‘burger’. Het gaat hierbij om 
basiswaarden (en normen) richting verdraagzaamheid en zorg voor medemens, voor dieren en voor 
het milieu. Burgerschapskunde komt in verschillende projecten aan de orde. Naast aandacht voor 
burgerschapskunde binnen de lessen, zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie..  
Op onze school geven wij vorm aan bovenstaande middels:  
- Schoolvieringen  
- Aandacht aan het multiculturele karakter van onze samenleving o.a. binnen ons onderwijs op het 
gebied van wereldoriëntatie 
- Maatjes  
- KiVa lessen  
- Projecten  
- Deelname aan de Week van de Lentekriebels  
- Inzetten voor goede doelen (bv. Tijdens de kerstviering)  
- Inzetten voor projecten die bijdragen aan acties voor een beter milieu en duurzaamheid  
- Excursies  
- Kamp  
- Jeugdjournaal  
- Gesprek in de stamgroep over maatschappelijke onderwerpen (o.a. met gebruik van teksten van 
Nieuwsbegrip en het organiseren van nieuwskringen) 
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5.7. Sociale veiligheid en sociaal emotionele ontwikkeling 

 
Wij hebben een interne en externe vertrouwenspersoon en een coördinator sociale veiligheid. We 
werken met de methode KiVa om zo planmatig aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de ons 
toevertrouwde kinderen te werken. Daardoor is de sociale veiligheid op school versterkt en worden 
groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. KiVa werkt preventief, maar het programma 
kent ook curatieve onderdelen, wanneer er zich toch problemen voordoen. Dan zijn er leerkrachten 
uit het KiVa-team 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-pestprotocol 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.  

 

5.8. Extra ondersteuning  

De Jenapleinschool zet zich in voor kinderen die extra zorg vragen. De wijze waarop de school 
daarmee omgaat is vastgelegd 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 doorgaande 
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, besproken en 
geëvalueerd.  
 
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 verwerking 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. 
 
SOP: 
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/SOP%202019-2020.pdf 

  

file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/SOP%202019-2020.pdf
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/SOP%202019-2020.pdf
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6. Personeelsbeleid 

6.1. Personeelsbeleid  

Onze school is een Jenaplanschool. Wij spreken, spelen, werken en vieren vanuit het concept 
Jenaplanonderwijs. In dit concept staan verbindingen centraal; de relatie van het kind met zichzelf, 
de relatie van het kind met de ander en het andere en de relatie van het kind met de het 
onzichtbare. Het Jenaplanconcept is een sociaal-pedagogisch en didactisch concept, waarbij het 
welzijn van het kind voorwaarde is voor optimaal kunnen leren. Dat houdt in dat de cognitieve en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind centraal staan.  
 
De ontwikkeling, die wij voor onze kinderen wensen, streven wij ook na voor ons personeel. Elk 
beleid dat wij opstellen is hierop afgestemd.  
 
Daarom richten wij ons op de ontwikkeling van alle medewerkers binnen onze school, zodat zij 
toegerust zijn om een sociaal bewuste, actieve, individuele bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
ons onderwijs.  
Bij het ontwerpen van ons personeelsbeleid hebben wij twee modellen als onderlegger gebruikt, die 
goed aansluiten op onze visie op ontwikkeling. Waarderend onderzoek is het eerste model. In 
waarderend onderzoek wordt uitgegaan van een methodische werkwijze waarbij we op basis van 
onze ‘beste’ verhalen en ervaringen een lonkend perspectief schetsen waar we naartoe werken. 
Onze individuele en gemeenschappelijke ambities vormen hierbij de basis om ontwikkeling mogelijk 
te maken. Het tweede model is gebaseerd op het gedachtegoed van Wouter Hart en Marius Buiting. 
De bedoeling van de organisatie staat in dit model centraal bij de zoektocht naar hoe systemen en 
mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim benutten van de kracht van 
allebei.  
 
De kracht van ieder mens in onze organisatie, met haar kwaliteiten en talenten, bepaalt tenslotte 
voor het grootste deel de kracht van onze school en zorgt ervoor dat wij onze missie, elke dag weer, 
in de leefwereld samen vorm kunnen geven;  
 
Een inspirerende school zijn voor kinderen, ouders, medewerkers en onze omgeving. 
 
Personeelsbeleid Jenapleinschool: 
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-
%20Jenapleinschool/Personeelsbeleid%20Jenapleinschool.pdf 
Taakbeleid Jenapleinschool: 
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-
%20Jenapleinschool/Taakbeleid%20Jenapleinschool%20.pdf 

  

file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Personeelsbeleid%20Jenapleinschool.pdf
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Personeelsbeleid%20Jenapleinschool.pdf
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Personeelsbeleid%20Jenapleinschool.pdf
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Taakbeleid%20Jenapleinschool%20.pdf
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Taakbeleid%20Jenapleinschool%20.pdf
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Taakbeleid%20Jenapleinschool%20.pdf
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7. Kwaliteitszorg 

7.1. Kwaliteitszorg 

In ons kwaliteitsbeleidsplan plan staat beschreven hoe de Jenapleinschool de kwaliteitszorg heeft 
ingericht. Hierbij worden de onderdelen personeel, onderwijs, financiën en huisvesting in verbinding 
gebracht met als doel het beste onderwijs voor elk kind zoals omschreven in de later volgende 
definitie van goed onderwijs. De kwaliteitszorg op de Jenapleinschool doet recht aan de ambities van 
de school en sluit aan bij de eisen die de Inspectie van het Onderwijs aan de kwaliteitszorg stelt. In 
dit plan staat niet alleen beschreven hoe het systeem van kwaliteitszorg in elkaar zit op de 
Jenapleinschool, het geeft ook precies aan welke activiteiten met welke instrumenten wanneer 
worden uitgevoerd. De uitvoering van activiteiten is daarbij cyclisch uitgezet in een vierjaren cyclus 
(gelijk aan de cyclus van de schoolplannen).  
 
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Kwaliteitsbeleidsplan.pdf 

  

file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Kwaliteitsbeleidsplan.pdf
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Kwaliteitsbeleidsplan.pdf
file:///C:/Users/DirectieJenapleinsch/OneDrive%20-%20Jenapleinschool/Kwaliteitsbeleidsplan.pdf
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8. Overig beleid 

8.1. Beleid materiële en financiële bijdragen 

Wij aanvaarden geen materiële en/of geldelijke bijdragen anders dan de vrijwillige ouderbijdragen. 
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Meerjarenplanning 

Projecten 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

Ontwikkelen: Rekenen    

Ontwikkelen: Portfolio    

Ontwikkelen: Kwaliteitszorg    

Ontwikkelen: Taal    

Ontwikkelen: Spel    

Ontwikkelen: Viering    

Ontwikkelen: Viering    

Ontwikkelen: Wereldoriëntatie en 
begrijpend lezen 

   

Ontwikkelen: Didactisch handelen    
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De grote doelen voor de komende drie jaar 

Rekenen 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

   

 

 

De grote doelen voor de komende drie jaar 

Portfolio 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

   

 

 

De grote doelen voor de komende drie jaar 

Kwaliteitszorg 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

   

 

 

De grote doelen voor de komende drie jaar 

Taal 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

   

 

 

De grote doelen voor de komende drie jaar 

Spel 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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De grote doelen voor de komende drie jaar 

Viering 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

   

 

 

De grote doelen voor de komende drie jaar 

Viering 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

   

 

 

De grote doelen voor de komende drie jaar 

Wereldoriëntatie en begrijpend lezen 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

   

 

 

De grote doelen voor de komende drie jaar 

Didactisch handelen 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

   

 

 


