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Welkom op Jenapleinschool Zwolle
Deze schoolgids voor schooljaar 2022-2023 geeft u een overzicht van belangrijke
informatie van het onderwijs op de Jenapleinschool.
Jenaplan plus Assendorperplein - dat maakt Jenaplein! De school is al net zo
karakteristiek als het plein. Een levend middelpunt van de wijk. In 1987 richtten een
aantal ouders uit Assendorp een nieuwe school op. Ze wilden een school in Zwolle
met een pedagogische grondgedachte. Na onderzoek kwamen ze uit bij het
jenaplanconcept en stichtten 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
verdiepingen met elk vier of vijf stamgroepen, totaal 13 stamgroepen. Op elke
verdieping zit een ‘bouw’, met een grote tussenruimte waar speelplekken en
werkhoeken zijn gecreëerd. In de groepen staat de kring centraal waar dagelijks de
voorbereiding van de dag begint. 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-
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werkgemeenschap van kinderen, stamgroepleiders en ouders. Dit uitgangspunt is
ook van toepassing op het Assendorperplein. 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.
Peter Petersen: grondlegger van het 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 19201950. 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 sociaalpedagogisch 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.
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Bovenstaande willen we realiseren door ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht te
werken vanuit de twintig basisprincipes van jenaplan. De Jenapleinschool is
aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

Waar staan wij voor
Missie en doelstelling
Wij zijn een inspirerende school voor
kinderen, medewerkers en ouders en
onze omgeving. Dat geeft energie en
betrokkenheid; het houdt ons
nieuwsgierig en in beweging. Wij
maken gebruik van kwaliteiten van
kinderen, van ouders, van
medewerkers en deskundigen. Dit
helpt ons inhoud en betekenis te
geven aan ons onderwijs. Wij maken
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.
Het team heeft de volgende organisatiekernwaarden benoemd:
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Werken in stamgroepen
Wie onze school binnenloopt ziet, net als op een ‘gewone’ basisschool, op elke
verdieping lokalen met een groep kinderen en een leerkracht. Een verschil is dat we
op de Jenapleinschool niet spreken van een ‘jaargroep’, maar van een ‘stamgroep’
En niet van een leerkracht, maar van een stamgroepleider. 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 ondergebracht 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: als jongste, als
middelste of als 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
stamgroepleiders, die wij medewerkers noemen, kunnen meerdere jaren verbonden
zijn aan dezelfde groep.
Ons activiteitenplan: het ritmisch weekplan
In het ritmische weekplan staat vermeld wanneer en hoeveel tijd er wordt besteed
aan de onderdelen gesprek, spel, werk en viering. Dit activiteitenplan omvat alle
activiteiten die in een week plaatsvinden. De activiteiten wisselen elkaar ritmisch af.
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 basisactiviteiten van de
Jenapleinschool.
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Kinderen leren niet alleen door met pen, papier en met hun hoofd bezig te zijn. In
groepsgesprekken leren we elkaar informeren 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.
Tijdens de werkperioden kinderen werken veel samen of zijn zelfstandig aan het
werk. Door samen te vieren, in bijvoorbeeld weekopeningen en -sluitingen, leren we
iets aan elkaar overbrengen vanuit gevoel.
Gesprek
Bij het onderdeel gesprek wordt er in de kring gepraat over wat er leeft onder de
kinderen in de groep en daarbuiten. Kinderen 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 bewegen (bewegingsonderwijs)
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 kinderen van de midden- en de bovenbouw.
Alle groepen spelen buiten op het Assendorperplein en in de eigen Torteltuin. Hier
wordt actief spel gestimuleerd en zorgt de school voor uitdagende
(bewegings)materialen en spelvormen die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren.
Binnen de kringgesprekken komt het onderwerp buitenspelen meerdere keren aan
de orde.
De beweegnorm vanuit het ministerie vraagt dat kinderen elke dag een uur matig
intensief zouden moeten bewegen. Binnen de Jenapleinschool helpen we dit te
realiseren middels het buitenspelen, gymnastiek, schoolzwemmen en
pauzeactiviteiten.
Alle kinderen van de Jenapleinschool hebben twee keer in de
week bewegingsonderwijs. De groepen 1 en 2 in het inpandige beweeglokaal en
één van de lessen wordt verzorgd door een vakleerkracht.
Groepen 3 tot en met 8 hebben bewegingsonderwijs in de gymzaal van het
naastgelegen buurtcentrum “de Enk”. Minimaal één en soms beide lessen worden
verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs en anders door een andere
bevoegde medewerker. De 12 bewegingsleerlijnen worden elk jaar minimaal
aangeboden. Binnen de gymlessen worden de mogelijkheden gebruikt om iedereen
zinvol aan het bewegen te krijgen, om zich verder motorische te ontwikkelen,
nieuwe bewegingsuitdagingen aan te gaan en zich bewegend met anderen te
ontwikkelen.
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8 keer per jaar wordt één gymles van de bovenbouwgroepen vervangen door een
“natte gymles”. De kinderen gaan dan op de fiets een middag naar het CALO
zwembad waar ze zwemactiviteiten krijgen aangeboden.
Werk
Werk is het onderdeel waarin kinderen kennis en vaardigheden opdoen. Het
aanleren van vaardigheden als taal-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. Vanuit verwondering en
nieuwsgierigheid naar de wereld waarin kinderen leven en leren, bereiden we hen
voor 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. Hierbij wordt de leerstof verpakt in een thema als
onderdeel van een project; bijvoorbeeld ‘herfst’ of ‘de ruimte’. 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. Twee keer per jaar is er
een schoolproject, waarbij wij met
de hele school werken aan
hetzelfde thema.
Daarnaast wordt binnen ons
wereldoriënterend onderwijs op
school aandacht besteed aan het
multiculturele karakter van onze
samenleving. 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 vanuit het uitgaan van het
goede in de mens.
Onze kinderen en stamgroepleiders
zijn gewend om bewust de wereld
en maatschappij de school binnen
te halen of met kinderen er samen
op uit gaan, de wereld in.
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Burgerschapsvorming is het helpen vormen van wie je bent (identiteit),
mogelijkheden aanreiken om te kunnen deelnemen aan de samenleving
(participatie) en kennis verwerven van en leren omgaan met de principes van
democratie.
We onderkennen daarbij de volgende invalshoeken:
- Identiteitsvorming aan de hand van projecten zoals levensbeschouwing en
culturen d.m.v. begrippen als respect, verwachting, betrokkenheid,
verantwoordelijkheid, waarden en normen;
- De school als samenleving d.m.v. aandacht voor en waarderen van
verschillen tussen kinderen en stamgroepleiders, aandacht en begrip voor
verschillen tussen cultuur en levensbeschouwing, omgaan met conflicten,
straffen, gelijke behandeling en solidariteit;
- Het hanteren van regels en afspraken (meedoen aan gesprekken in de
stamgroep, nakomen van afspraken die in de stamgroep gemaakt zijn,
spelen en werken in gemengde groepen en met maatjes);
- De school als pedagogisch normatief instituut d.m.v. het bewust ontwikkelen
van een normbesef bij kinderen, bespreekbaar maken en bediscussiëren van
opvattingen en uitingen;
- De school middenin de samenleving d.m.v. contacten met maatschappelijke
en culturele organisaties, musea, acties voor goede doelen;
- Kennis van politieke en maatschappelijke praktijken (monarchie, dictatuur,
democratie, gemeente-, provinciaal- en landelijk bestuur) d.m.v. aandacht
voor actuele gebeurtenissen zoals herdenken en vieren (4 en 5 mei) of
verkiezingen;
- Europees en wereldburgerschap d.m.v. uitwisseling (ontvangen van
internationale studenten) en culturele projecten.
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We maken kinderen bewust van het feit dat de schoolbevolking geen reële
afspiegeling is van de samenleving. Dit om de beeldvorming van kinderen te
verruimen.
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,
hebben we, als stamgroepleiders ook een belangrijke voorbeeldrol te vervullen.
Op onze school geven wij vorm aan bovenstaande middels:
- Schoolvieringen
- Maatjes
- KIVAlessen
- 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 (gebruik van
Nieuwsbegrip teksten en nieuwskring)
Cultuur is een wereldbeelduiting. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze
kinderen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in
hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van actuele kunstzinnige en culturele
diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen (actief, receptief en reflectief).
Wij noemen dit ook wel cultuureducatie. Hier valt beeldende kunst, literatuur, muziek,
dans, drama, audiovisueel en media-erfgoededucatie onder. We zijn aangesloten
bij CMK en ontvangen subsidie voor cultuureducatie. Elk jaar lichten we één aspect
van cultuureducatie eruit. Dat staat centraal tijdens ons schoolproject. Er zijn
workshops, voorstellingen en er wordt aan deskundigheidsbevordering van de
medewerkers gewerkt.
Viering
Samen vieren gebeurt zowel in de groep als met de gehele school. Denk aan
Sinterklaas, Kerst, spelletjesdag en projectviering. 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 vrijdagochtend. Als een groep een presentatie voor de hele school houdt,
mogen de ouders van die groep kinderen komen kijken. Elke stamgroep komt per
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schooljaar één keer aan de beurt om een grote viering te verzorgen. De betreffende
data zijn te vinden op de schoolkalender en worden aangekondigd via Parro.
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
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.

Kwaliteit
Inspectie van het onderwijs
“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel
de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het
onderwijs houdt. Kinderen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het
onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. Wat is
kwaliteit precies? En hoe onderzoekt de inspectie dat? Wat verwachten zij van
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besturen rond kwaliteitszorg en
financieel beheer? Daarover
gaat het onderzoekskader.
Het onderzoekskader bestaat uit:
•

•

een waarderingskader:
Wat onderzoekt de
inspectie?
een werkwijze: Hoe
onderzoekt de inspectie?

Voor het vierjaarlijks onderzoek kunnen zij bij de scholen de volgende activiteiten
uitvoeren:
•
•

Bij de zogenaamde verificatie-activiteiten kijken zij of de sturing op de
kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt.
Onderzoeken naar risico’s nemen zij mee in het vierjaarlijks onderzoek.

Overigens houdt de inspectie ook buiten het vierjaarlijks onderzoek op verschillende
manieren toezicht op de scholen. Zo kan de inspectie naar aanleiding van de
jaarlijkse prestatieanalyse besluiten tot een onderzoek naar risico’s, los van het
vierjaarlijks onderzoek. De inspectie houdt hiermee zicht op mogelijke risico’s
Tegelijkertijd verwacht de inspectie dat besturen de risico’s ten alle tijden zelf in
beeld hebben, als onderdeel van de kwaliteitscyclus.
Het laatste onderzoek besturen en scholen op onze school (of op de
Jenapleinschool)heeft in 2018 plaatsgevonden. Voor nadere informatie:
www.onderwijsinspectie.nl
Opbrengsten van ons onderwijs en ontwikkelingen in 2021-2022
1. Aanbod en Opbrengsten – Zowel de resultaten van de eindopbrengsten van
2022, als het 3-jaars gemiddelde komen uit boven de door de onderwijsinspectie
gestelde norm en zijn daarmee voldoende.
De Inspectie baseert haar oordeel over de basisvaardigheden op de
referentieniveaus voor taal en rekenen. Het percentage leerlingen dat in groep 8 het
minimumniveau voor taal en rekenen beheerst (1F) en het percentage leerlingen
dat in groep 8 het hogere ofwel streefniveau voor rekenen (1S) en taalverzorging en
lezen (2F) haalt.
De Inspectie houdt daarbij rekening met de leerlingpopulatie door de
schoolweging.
De in het schooljaarplan opgestelde doelen ten aanzien van het streefniveau (1S/2F)
hebben we behaald, behalve op het gebied: begrijpend lezen. Op de toets Lezen
(= begrijpend lezen) van het leerlingvolgsysteem scoorden de kinderen uit groep 8 in
januari nog boven het gestelde doel.
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Doel 2022

JPS score 2022

Doel 2023

Doel 2024

Lezen 2F

94,3

86,1

95

95

Rekenen 1S

50

58,3

60

63,6

Taal 2F

52

66,7

64

70,3

Totaal

65,4

70,4

73

76,3

*Gestelde doelen en behaalde eindtoets resultaten 2022

De doelen zijn gehaald door een gericht interventieprogramma in de bovenbouw
op basis van de IEP 0-meting en de IEP resultaten in januari.
2. Didactisch coachen - In een traject van twee jaar leren de medewerkers
planmatig en doelgericht coachen door het geven van specifieke feedback en het
stellen van verdiepende vragen. Hierdoor stimuleert de medewerker het denken van
het kind op een manier die motivatie verhogend en leerbevorderend werkt. De
eerste negen medewerkers hebben het traject didactisch coachen succesvol
doorlopen en hebben het afgesloten met een eindpresentatie, over hun
ontwikkeling, aan alle collega’s. Zes andere medewerkers hebben het eerste jaar
van het traject doorlopen. Ook zij hebben hun ontwikkeling aan de collega’s
gepresenteerd. Ze vervolgen het traject in schooljaar 2022-2023 en een volgende
groep medewerkers start het traject.
3. Portfolio - Ieder kind heeft nu een portfoliomap (plus in de bovenbouw aanvullend
een digitaal portfolio, Mijnrapportfolio). In het portfolio zit nu blokperiode en
stamgroepwerk. In de midden- en bovenbouw is ook de Talentenkaart (IEP)
opgenomen.
Het portfolio wordt gedeeld met de ouders en vormen onderdeel van het
rapportage gesprek.
4. Rekenen – De verbinding in de school tussen de bouwen is verbeterd met name
als het gaat over uitwisseling tussen de bouwen. Zo is de onderbouw is dit jaar meer
actief betrokken bij de werkgroep en heeft er meer overleg plaatsgevonden tussen
midden- en bovenbouw. Er is nog geen sprake van een doorgaande leerlijn v.w.b.
aanbod/doelen en didactiek.
Om bij het rekenonderwijs nog meer aan te sluiten op de leef- en belevingswereld
van kinderen had de werkgroep een doel, geformuleerd in meetbaar resultaat,
gesteld door rekenen vorm te geven in stamgroepwerk. En hiervoor
een doorgaande lijn Levend Rekenen te beschrijven (m.b.v. Dat Telt). Deze
beschrijving is nog niet opgesteld omdat er nog geen sprake is van een doorgaande
leerlijn van het basisaanbod.
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een hoger niveau van het aanbod, waardoor
het voor kinderen meer uitdaging biedt. bv. Door verrijkingsaanbod aan te bieden
(middenbouw) en aan 1S doelen te werken (bovenbouw). Ook hier is nog geen
sprake van een doorgaande lijn en schoolafspraken hierover.
We hebben schoolnormen gesteld (eindopbrengsten) en volgen de lijn passend bij
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ons schoolgewicht. We zien dat de 'winst' in groep 3 t.o.v. de norm groot is en in
groep 8 gering.
5. Taal - Doelen voor taal: Er is sprake van een doorgaande lijn in het aanbod van
groep 1 t/m 8. We hebben ervoor gekozen, op basis van een nulmeting in het team,
om te beginnen met de leerlijnen Vrije tekst en spelling. De beschrijvingen van deze
doorgaande leerlijnen en het handelingsgerichte aanbod zijn nog niet klaar.
6. Implementatie leerlingvolgsysteem IEP – We zijn overgestapt van het
leerlingvolgsysteem van CITO naar het leerlingvolgsysteem van IEP (Inzicht Eigen
Profiel). Voorafgaand aan de afname in januari, hebben we een 0-meting gedaan
in de bovenbouw in oktober. In januari hebben de kinderen uit de middenbouw en
bovenbouw de IEP toetsen gemaakt, met uitzondering van de toets technisch lezen.
Deze hebben we in juni voor het eerst afgenomen.
7. Samen Opleiden & Professionaliseren - We zijn
ingestapt als partner in het traject Samen Opleiden
en Professionaliseren vanuit Hogeschool KPZ; we zijn
opleidingsschool geworden. Samen met een aantal
andere (aspirant) besturen trekken we als partners
op om studenten op te leiden tot leerkrachten met
passie voor onderwijs.
Samen zorgen wij voor een nauwe aansluiting tussen
opleiding en praktijk. Hierdoor wordt de kwaliteit en de
aantrekkelijkheid van de opleiding verhoogd, ontstaat een doorlopende leerlijn voor
leraren in de eerste jaren van hun carrière en wordt uitval van startende leraren
tegengegaan.
Ambities 2022-2023
Met het schoolplan 2020-2023 streven wij naar effectief en goed (’donkergroen’)
Jenaplanonderwijs en naar verbinding tussen de verschillende bouwen, doorlopend
onderwijs van groep 1 t/m groep 8. Om dit te bereiken richten we ons in schooljaar
2022- 2023 op:
Rekenen - Implementatie van een doorgaande leerlijn in aanbod en didactiek aan
de hand van een rekenmethode, resulterend in opbrengsten ten minste op het
niveau wat van onze populatie verwacht mag
worden.
Schoolplan – opstellen van het schoolplan
2023-2027 met daarin onze ambities voor
de komende 4 jaar.
Daarnaast vervolgen we lopende
trajecten didactisch coachen,
portfolio, kwaliteitszorg en Samen Opleiden
en Professionaliseren.
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Uitstroom 2021-2022
vmbo bb/vmbo kb

4

10,8%

vmbo kb/vmbo gl-tl

4

10,8%

10

27,0%

6

16,2%

13

35,2%

37

100%

vmbo gl-tl/havo
havo/vwo
vwo
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Ieder kind is er één
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 hebben wij een interne vertrouwenspersoon en een coördinator
sociale veiligheid. De methode KiVa is in 2017 ingevoerd 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 dus preventief. Het programma kent
ook curatieve onderdelen. Wanneer er zich problemen voordoen zoals pesten,
werken we met de kinderen aan een oplossing. We gebruiken daarvoor het
curatieve deel van KiVa programma. Het KiVa team, bestaande uit drie
stamgroepleiders, coördineert deze interventie. Wekelijks worden er KiVa lessen
gegeven en tweemaal per jaar nemen wij een vragenlijst bij kinderen uit de middenen bovenbouw af (oktober en mei) om het sociale veiligheidsgevoel van onze
kinderen te meten. De uitkomsten worden met de stamgroepleiders besproken
tijdens de pedagogische groepsbespreking.
Pestprotocol
Uitgangspunt van Jenaplanonderwijs is, dat elk kind uniek is en dus verschilt van
andere kinderen. Onze school houdt rekening met die verschillen. Maar daar blijft
het niet bij. We zien het als uitdaging zoveel mogelijk aan het specifieke van elk kind
tegemoet te komen. En daarom richten we ons onderwijs zodanig 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. Om pestgedrag te kunnen
voorkomen/aan te pakken voldoen we aan de volgende voorwaarden:
- Kinderen, stamgroepsleiders, niet onderwijzend personeel en ouders zien pesten als
een probleem. Het pesten gebeurt meestal stiekem en buiten het gezichtsveld van
stamgroepsleiders. Het is belangrijk dat het door ouders, kinderen en anders
betrokkenen zo spoedig mogelijk gemeld wordt bij de stamgroepleider, zodat we er
samen verantwoordelijk voor zijn.
- De Jenapleinschool is gericht op het voorkomen van pesten. Wij werken preventief
tegen pesten door middel van wekelijkse lessen uit de KiVa methode.
- De stamgroepsleiders van de Jenapleinschool kunnen pesten signaleren.
- 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
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wordt kennis omgezet in een vaardigheid om positief met elkaar om te kunnen
gaan.
- 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.
- De Jenapleinschool beschikt over een herkenbare aanpak, namelijk KiVa.
- 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 vertrouwensperso(o)n(en)/of de externe vertrouwenspersoon. Deze
maakt melding bij de klachtencommissie die het probleem onderzoekt, deskundigen
raadpleegt en het bevoegd gezag adviseert.

Het volgen van de ontwikkeling van het kind
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, methode ongebonden toetsen (sinds het schooljaar 2021-2022 het IEPlvs
van Bureau ICE) en observatielijsten. De scores 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. 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
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stamgroep kan worden gegeven, kan de medewerker Passend Onderwijs worden
ingezet.
De Jenapleinschool zet zich in voor kinderen die extra ondersteuning of begeleiding
vragen. De wijze waarop de school daarmee omgaat is vastgelegd in een
procedure, die onderdeel is van het SOP (School OndersteuningsProfiel). 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.
We volgen de ontwikkeling van kinderen in een planmatige cyclus, welke start met
het signaleren (afname van de toetsen). Op grond van een analyse van de toets,
aangevuld met observaties, wordt de onderwijs- en begeleidingsbehoefte 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 periodeplan en weekvoorbereiding). De begeleiding zoals deze in
het periodeplan staat, wordt vervolgens uitgevoerd, en de resultaten van de
interventies worden geëvalueerd, waarna een eventueel vervolg wordt bijgesteld.
Samengevat: de school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de kinderen;
op basis van analyse van verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de
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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.
School ondersteuningsprofiel
Op de website van de
Jenapleinschool staat het
SchoolOndersteuningsProfiel
(SOP). In het kader van Passend
onderwijs voor alle kinderen, is
dit profiel opgesteld om
inzichtelijk te maken waar de
mogelijkheden en de grenzen
van de zorg binnen onze
school, liggen. Het doel is om
ervoor te zorgen dat er ieder
kind de zorg krijgt die hij of zij
nodig heeft. Dit
Schoolondersteuningsprofiel
(SOP) geeft aan welk aanbod
aan onderwijs, zorg en
ondersteuning onze school de (zorg) kinderen kan bieden, waar we grenzen ervaren
en met welke externe zorg onze school deze grenzen beslecht.
Onderwijs aan en begeleiding van het jonge kind
Wij werken in de onderbouw vanuit een groot vertrouwen in kinderen. Wij geloven
dat kinderen spelend leren, waarbij betrokkenheid een voorwaarde is, om je te
kunnen ontwikkelen. Wij gunnen kinderen hun eigen ontwikkeling en tempo en
maken gebruik van de interesse en ontvankelijkheid van het moment. Vanuit deze
overtuiging gaan wij niet rigide om met onze projectplanning. Projecten kunnen
korter of langer duren en er is ruimte voor eigen inbreng vanuit het kind. Cyclisch
werken, de kracht van de herhaling is een methode die binnen deze
leeftijdscategorie beklijft.
Hoe werken we aan doelen?
We werken in de kleuterbouw met thema's (projecten), die gemiddeld drie weken
duren. Projecten worden zo ingepland dat jaarlijks alle SLO-domeinen (www.slo.nl)
aan bod komen.
We hebben een driejarige projectcyclus. Dat wil zeggen dat na drie jaar de
projecten uit het eerste jaar weer aan bod komen. Soms vervangen we een project,
of verleggen het accent. Een aantal projecten komt elk jaar terug (herfst, sint, lente
enz.), eventueel met een ander accent.
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Aan elk project worden (zo veel mogelijk passende) doelen uit de leerlijnen voor
taal, rekenen en motoriek gekoppeld, uit de 1a/2a of de 1b/2b doelen, afhankelijk
van het moment in het jaar. Dit is het zogenaamde beredeneerd aanbod. We
zorgen dat alle doelen in één jaar aan bod komen.
De aan het project gekoppelde doelen krijgen extra aandacht. De fundamentele
doelen als getalbegrip en geletterdheid komen het hele jaar waar mogelijk met
grote regelmaat aan bod.
Hoe signaleren we?
Wij maken gebruiken van checklijsten gebaseerd op de leerlijnen Jonge Kind
(beschreven in Parnassys). Op basis van observaties in kringen en activiteiten door
het jaar heen worden de bevindingen bijgehouden.
De resultaten hiervan worden tijdens de groepsbespreking met IB besproken.
Afgesproken wordt dan voor welk kind extra zorg (ondersteuning/begeleiding) nodig
is.
Bij individuele kinderen kan gebruik gemaakt worden van een SEO-lijst op basis van
de leerlijnen
Hoe krijgen extra aanbod en extra uitdaging vorm?
Bij extra uitdaging wordt gekeken naar de C-doelen, doelen die passen bij de
doorgaande leerlijen en/of verrijkingsdoelen die passen bij het kind, diens (sociaalemotionele) ontwikkeling.
Een deel van het extra aanbod is leerkrachtgebonden. Dit betekent dat de
medewerker op basis van observaties in de dagelijkse praktijk weet wie wat nodig
heeft en reageert vanuit die kennis met de juiste feedback, veelal elke dag,
tussendoor. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het stellen van verdiepende vragen.
Twee keer per week staan er kleine kringen op het rooster, waarin extra aanbod
geboden kan worden. Dit is een kleine setting.
Binnen de onderbouw is een onderwijsassistent werkzaam. De onderwijsassistent
biedt extra ondersteuning aan kinderen, individueel of in kleine groepjes, of
faciliteert de leerkracht om dit vorm te geven. Hierbij wordt gedacht aan extra
uitdaging (eigen project, smartgames, lezen etc.) of extra ondersteuning (fijne
motoriek, BOUW!, rekenspellen etc.)
Hoe wordt dit vastgelegd?
De doorlopende ontwikkelingslijn wordt geborgd door het verslag van de
groepsbespreking met IB. In het (doorlopende) verslag van de groepsbespreking
staat welke kinderen gesignaleerd zijn en hoe het na een periode van observeren of
handelen met ze gaat. Op deze manier wordt planmatig handelen geborgd.
Indien nodig worden de vervolgstappen (zorgniveaus), zoals beschreven in het
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP), gevolgd.
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De medewerker maakt gebruik van de projectplanning en de weekplanning om
(extra) activiteiten voor te bereiden en observaties te noteren.
Voor groep 2 worden in januari en in juni in Parnassys de behaalde leerdoelen
afgevinkt. Op basis hiervan kunnen we evt. ons handelen bijstellen. In juni vullen we
in de groepskaart de bevorderende/belemmerende factoren en de
onderwijsbehoeften in, aan de hand daarvan wordt aan ouders gerapporteerd.
Voor de overige kinderen worden de checklijsten op papier ingevuld.
Hoe krijgt de overdracht naar de middenbouw vorm?
Om een doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen, wordt voor elk kind eind
groep 2 de groepskaart ingevuld. Hier wordt genoteerd wat
bevorderend/belemmerend werkt en wat de onderwijs- en begeleidingsbehoefte is.
Daarnaast is er een mondelinge toelichting op deze informatie (zgn. warme
overdracht)
Kinderen die in oktober, november of december geboren zijn, zgn.
‘najaarskinderen’, stromen in principe na 2 ½ jaar kleuteren door naar de
middenbouw, tenzij we door observatie en het kind te volgen, denken dat het kind
eerder door kan stromen. In beide gevallen bespreken we dit met ouders.
Ondersteuningsteam
Professionals uit de school werken structureel samen met instanties van buiten de
school in het ondersteuningsteam.
De bezetting van het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleiders van de
school, de orthopedagoog vanuit het dienstencentrum De Stroming en de
schoolmaatschappelijk werker vanuit het Sociaal Wijkteam. Zo mogelijk en wenselijk
wordt dit team uitgebreid met o.a. leerplicht, de GGD arts en andere partners uit het
jeugd- en welzijnswerk.
Een belangrijk kenmerk van het multidisciplinaire team is dat het onderdeel is van
een brede netwerkstructuur rond jongeren en gezinnen. Zo worden via het
ondersteuningsteam verbindingen gelegd met de sociale wijkteams om de
gemeentelijke taken wat betreft preventief jeugdbeleid in onderlinge afstemming zo
doelgericht mogelijk uit te voeren. Ook leidt de mogelijkheid van een snelle en
multidisciplinaire probleemtaxatie tot trefzekere efficiënte inzet en een samenhang
in het aanbod op school en/of in de thuissituatie.

23

De vorderingen van het kind
Elk kind dat bij ons op school start, krijgt een eigen portfoliomap. In de bovenbouw
wordt daarnaast nog gebruik gemaakt van "Mijnrapportfolio", een digitaal portfolio
ter aanvulling op de map. Dit is een groeidocument dat de hele schoolperiode met
het kind meegaat. Door middel van dit portfolio wordt de ontwikkeling van het kind
in beeld gebracht.
Regelmatig worden er rapportagegesprekken gevoerd waarin de ontwikkeling en
vorderingen van uw kind met u besproken worden. In de bovenbouw is ook het kind
aanwezig bij deze gesprekken.
Doorstromen of verlengen
In de basisprincipes komt een aantal keren expliciet naar voren dat elk kind uniek is
en recht heeft op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Daaruit vloeit voort dat
kinderen recht hebben op een zo goed mogelijke ontwikkeling, waarbij rekening
gehouden wordt met de eigen mogelijkheden. De ontwikkeling dient ook volgens
een ononderbroken ontwikkelingslijn te gebeuren.
Daarom blijven bij ons op school geen kinderen ‘zitten’; dit zou betekenen dat een
kind een jaar over doet en al aangeboden leerstof nog eens moet maken. Dit is niet
motiverend, bovendien zijn er altijd onderdelen die het kind al wel beheerst. We
kiezen er bij ons op school voor om eventueel kinderen een extra jaar in de
stamgroep aan te bieden. Om een eventuele verlenging van de bouw wordt tijdig
en uitvoerig met ouders besproken en wordt, met argumenten omkleed, op papier
gezet.
Evenmin als het overdoen van een groep, wordt het overslaan van een groep
verstandig geacht. We kiezen ervoor om leerstof in te dikken (=reduceren van
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basisstof) en te verrijken (=verplichte extra stof die toegevoegd wordt aan de
ingedikte basisstof). Daarnaast kan ook andere, meer uitdagende leerstof worden
aangeboden.
(Hoog-)begaafde kinderen
Op de Jenapleinschool kijken we naast kinderen met leerproblemen ook naar
kinderen die een leervoorsprong hebben opgebouwd. We proberen deze kinderen
extra aandacht te bieden door middel van ons zorgtraject. Wij werken hierin samen
met het kenniscentrum HB in Zwolle. Het traject is beschreven 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 Kangoeroe- of
Cnopiusklassen. Het initiatief is ontstaan in samenwerking met andere scholen en ons
samenwerkingsverband de Stroming. Zie voor meer informatie ook de site van ons
samenwerkingsverband PO2305, deelverband de Stroming.
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,
dispenserende, remediërende
en corrigerende maatregelingen
de Jenapleinschool treft voor
kinderen met dyslexie. Wij
werken samen met Connect
logopedie. Zij hebben een
werkplek binnen onze school en
kunnen daarom in het geval van
een dyslexiebehandeling goed
en snel schakelen met de
medewerkers en ouders.
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Na de Jenapleinschool naar het voortgezet onderwijs
De Jenapleinschool hanteert een leerlingvolgsysteem (LVS), met toetsen van het IEP
LVS. Voor de eindtoets van groep 8 gebruik we de IEP eindtoets.
-

Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies tijdens het
rapportagegesprek waarin we samen kijken naar/reflecteren op het advies.

-

Aan het begin van groep 8 organiseren we een VO-avond waar we vertellen
hoe het laatste jaar er voor de kinderen eruit ziet, welke vormen van
voortgezet onderwijs er zijn en attenderen ouders en kinderen op de open
dagen van de verschillende scholen.

-

In februari ontvangen kinderen hun definitieve advies.

-

In april vindt de IEP Eindtoets plaats. Na een paar weken ontvangen we de
leerling rapporten. Mocht de score op de eindtoets hoger uitvallen dan het
advies wat we gegeven hebben, dan kunnen wij ons advies heroverwegen.

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 aansluiting 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 communicatief vaardig zijn.

Organisatiestructuur
Bestuurlijke inrichting (ook wel ‘governance’)
De afgelopen jaren heeft er een bestuurlijke transitie plaatsgevonden. Een
werkgroep bestuurlijke vernieuwing, bestaande uit de voorzitter van het bestuur, de
voorzitter van de MR, 2 medewerkers van de school en de directeur, hebben in
opdracht van het bestuur de transitie voorbereid. Doel van de transitie was om de
Jenapleinschool bestuurlijk te versterken, conform de code goed bestuur Primair
onderwijs. Dit houdt in dat we zorgdragen voor de volgende uitgangspunten:
-

Scheiding tussen uitvoerend en toezichthoudend bestuur.
Het werkgeverschap ligt bij het uitvoerende bestuur (en dus niet bij het
toezichthoudende bestuur).
Het toezichthoudende bestuur bestaat uit ouders en externen.

Op voordracht van een werkgroep heeft het bestuur in het voorjaar van 2021
besloten om over te stappen op het two tier bestuursmodel, een bestuursvorm met
een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht, passend bij de doelstelling van
de bestuurlijke versterking. De Jenapleinschool is in januari overgestapt op deze
bestuursvorm.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Jenapleinschool bestaat in schooljaar 2022-2023 uit:
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Gerdien Pastink Voorzitter
Ingrid Bolier Secretaris
Joost Houtkamp
Erik Nawijn
Martijn Sikkens

Schoolleiding
Sjoerd van Slageren is de directeur-bestuurder van de school en de adjunctdirecteur is Anneke Scholten.
Schoolgrootte en samenstelling van het team
De school bestaat op dit moment uit 324 kinderen. Naast de directeur-bestuurder en
een adjunct-directeur bestaat het team uit 22 stamgroepleiders, 2 intern
begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, een administratief
medewerker en 5 onderwijsassistenten.
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 (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen,
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personeel, organisatie, communicatie). 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, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare
personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting,
arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of
verbouwing van de school.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per
onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van medewerkers.
Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet
Medezeggenschap op Scholen’.
De MR vergadert 6 tot 8 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn in principe
openbaar.
De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke
ontwikkelingen. Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk.
Wij nodigen u uit om (een van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/
opmerkingen en ideeën.
De leden van de MR:
Nienke Kroes Ouder lid
Michelle Gemmink Ouder lid
Harold Wassink Ouder lid
Niels van der Eijk Personeelslid
Ruben Palland Personeelslid
Johan van Lenthe Personeelslid
De MR is bereikbaar via mr@jenapleinschool.nl
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Contacten met ouders
Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school werkt met een vrijwillige ouderbijdrage van € 30 per kind, per jaar. Van
deze bijdrage betaalt de school diverse extra’s zoals bijvoorbeeld schoolfruit , extra
spelmateriaal en activiteiten zoals excursies. De inning vindt plaats in januari d.m.v.
een machtiging.
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 kenmerkend voor het jenaplanonderwijs. Het gaat bij ons niet alleen om
onderwijs, maar ook om de opvoeding. Daarbij hebben we elkaar hard nodig.
Stamgroepleiders staan open voor gesprekken met ouders en waarderen de
inbreng. Samenwerking met ouders 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, in de raad van toezicht en in de
medezeggenschapsraad. Bij het aanname-gesprek worden ouders geïnformeerd
over het belang van de betrokkenheid bij de school. Er zijn werkgroepen waar
ouders zitting in kunnen nemen. Ook in de groepen kunnen ouders geregeld handen spandiensten verlenen, of meedraaien met activiteiten of. Ouders helpen
bijvoorbeeld mee 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 driemaal per jaar plaats en staat aangekondigd als schoonmaakavond. We
betrekken ouders bij onze projecten door hen te informeren over de doelen waar
we aan werken en de manieren waarop ouders zouden kunnen ondersteunen.
Werkgroepen
Binnen de school zijn diverse werkgroepen ingesteld om een aantal taken prettig te
kunnen verrichten. Ouders kunnen meewerken in een werkgroep als zij zich
interesseren voor de betreffende taak. Elke bouw heeft ook specifieke oudertaken.
In elke werkgroep zitten ook een of meer stamgroepleiders (team). Als u
belangstelling 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 werkgroepen: vieringen, schoolkamp, schoolbibliotheek,
schoolkrant Hi-Jena, Torteltuin.
Informatievoorziening
Jaarlijks wordt er een schoolgids en kalender uitgegeven. Veel communicatie vindt
digitaal via Parro plaats. Voor de vakanties brengen we een nieuwsbrief uit. Ouders
worden op verschillende momenten uitgenodigd. Aan het begin van het schooljaar
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voor een stamgroepavond waar
medewerkers informeren over
praktische zaken en de leerplannen
voor het komend schooljaar in de
bouw (onder-, midden- of
bovenbouw).
Ouders bezoeken de momenten waar
de ontwikkeling van hun kind betreft:
- Begin van de bouw (kennismaking)
- Rapportage (2 keer in het jaar)
Ouders worden geïnformeerd als een
kind in aanmerking komt voor één van
de groepjes Passend Onderwijs of als
er een OPP (ontwikkelingsperspectief
plan)wordt opgesteld (inclusief
evaluatiemomenten).
- Kindbesprekingen met IB-er,
orthopedagoog SWV
(samenwerkingsverband) en/of SMW
(schoolmaatschappelijk werk)
Het is onze ambitie om zogenaamde
3-hoek-gesprekken te organiseren
waarbij kind-ouder-school met elkaar
in gesprek gaan. Ook in het kader van
de implementatie van portfolio’s.
Ouders/verzorgers mogen van de school verwachten
-

-

dat zij als volwaardig partner beschouwd worden.
dat school het onderwijs zo effectief mogelijk laat verlopen.
dat ouders geïnformeerd worden over inhoud van ons onderwijs; Aan welke
projecten en doelen werken we? Waar zijn we met de kinderen mee bezig?
dat zij regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van hun kind.
dat zij zichzelf kunnen uitnodigen of uitgenodigd kunnen worden om tijdig
geïnformeerd te worden bij opvallende zaken in het onderwijsleerproces. Bv.
als dit stagneert.
dat zij een eerlijk, open en realistisch beeld geschetst krijgen.

Parro
Parro is een app waarmee we ouder(s) betrekken bij onze projecten, activiteiten en
lesinhoudelijke doelen. We plaatsen nieuwsberichten over de stamgroep, bouw of
school, we plannen de rapportagegesprekken in en doen we oproepjes voor
ouderhulp. Er is ook een mogelijkheid om een-tot-een berichtje te sturen tussen
ouder(s) en stamgroepleider(s). Verder regelen we de privacyvoorkeuren via Parro.
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Een paar afspraken over Parro:
-Medewerkers en ouders gebruiken Parro voor het sturen van berichten aan elkaar.
-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.
-We proberen zo spoedig mogelijk te reageren op een bericht. We garanderen niet
dat dit altijd op dezelfde dag is. Ook onder schooltijd zullen we berichten niet altijd
lezen en erop kunnen reageren.
-Voor het afmelden bijv. wegens ziekte gebruiken we Parro. Als uw kind de volgende
dag nog ziek is, dan graag wederom ziekmelden.

Website
Onze website: www.jenapleinschool.nl
Bereikbaarheid ouders
Aan het begin van het schooljaar vragen we u uw contactgegevens (inclusief
noodnummers) te controleren en, indien nodig, te actualiseren.
Informatievoorziening gescheiden ouders
De informatievoorziening vanuit school over het kind geldt voor beide ouders, ook
als zij niet samenwonen. Verstrekking van schoolinformatie vindt voor de niet met het
gezag belaste ouder alleen plaats indien hij of zij daartoe verzoekt. Het moet dan
om concrete vragen over het kind gaan.
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Gesprekken met ouders
Regelmatig voeren we het gesprek met ouders.
-

-

Het kennismakingsgesprek, als een kind nieuw in de bouw is.
Twee keer per jaar een rapportagegesprek om de vorderingen en de
ontwikkeling van het kind te bespreken.
Als een kind een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) heeft, worden de
(tussen)evaluaties en de nieuwe doelen besproken.
Gesprekken in het kader van verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Tussen de geplande momenten bijv. als externen betrokken zijn zoals
schoolmaatschappelijk werk, medewerkers vanuit Dienstencentrum de
Stroming of hulpverlenende instanties.
Wanneer er aanleiding toe is, op verzoek van school en/of ouder.

Klagen via de juiste weg
In onderlinge contacten kan het wel eens voorkomen dat er problemen dreigen of
ontstaan. Daarom zijn duidelijke afspraken gemaakt over de te nemen stappen bij
de aanpak van mogelijke problemen. (Ook na te lezen op de website).
Gaat het over uw kind in de groep dan is de eerste weg altijd een gesprek met de
stamgroepleider. Leidt dit niet tot een goede oplossing, dan bespreekt u uw zorg
over uw kind nogmaals in een tweede gesprek met de stamgroepleiders én de
intern begeleider samen.
Is ook dit gesprek niet afdoende, 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 eenduidig te worden
geïnformeerd, adviseert en tracht samen met de betrokkenen vervolgens tot een
goede oplossing te komen.
Heeft u een klacht van andere algemene aard, dan kunt direct contact opnemen
met de directeur, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
De klager kan over het probleem contact opnemen met de contactpersoon of de
interne vertrouwenspersoon. Als het probleem niet is of wordt opgelost, kan een
klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie als
bedoeld in artikel 6 van de klachtenprocedure.
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 vertrouwenspersoon
van de geschillencommissie 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 contact opnemen met het meldpunt van de
Onderwijsinspectie: meldpunt inspectie.
Klachtenregeling is op school aanwezig en staat op de website van de school.
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Ondersteuning en partners
Samenwerkingsverband 2305PO
Samenwerkingsverband 2305 PO is een samenwerkingsverband met 24 basisscholen
uit Zwolle, Hasselt, Hattem en Genemuiden met in totaal ongeveer 5000 leerlingen.
Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het bieden van een passend
onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Binnen dit samenwerkingsverband participeert
het deelverband de Stroming.
Passend Onderwijs is uiteraard nodig voor alle kinderen, maar in ons
samenwerkingsverband, in de scholen in de deelregio’s, gaat het in het bijzonder
om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: in reguliere scholen, in scholen
voor speciaal basisonderwijs en in scholen voor speciaal onderwijs (van cluster 3 en
4).
Het samenwerkingsverband gaat uit van het principe: regulier waar het kan,
speciaal waar het nodig is. Het liefst zo thuisnabij mogelijk.
Vertrouwenspersonen
Onze interne vertrouwenspersoon is Iris Bevers. Komend jaar wordt nog een
medewerker opgeleid tot vertrouwenspersoon. Zij zullen vertrouwenspersoon zijn voor
kinderen, ouders en medewerkers. Externe vertrouwenspersoon is Ellen te Winkel. De
externe vertrouwenspersoon is in te schakelen wanneer u of onze medewerkers er
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niet via de reguliere procedure uitkomen of bij klachten van vertrouwelijk aard over
schoolveiligheid en intimidatie. Ellen is te bereiken via ellen@tewinkelentewinkel.nl
Sociale veiligheid
Sinds 2015 is de Wet sociale veiligheid op school van kracht. Met ons sociaal
veiligheid beleid, ons wettelijk erkende anti-pest programma, het monitoren van de
sociale veiligheid, en het hebben van een coördinator sociale veiligheid en een
vertrouwenspersoon voldoen we aan deze wet.

GGD IJsselland
In de basisschoolperiode nodigt de GGD uw kind een paar keer uit of spreekt de
GGD u als ouder voor een gezondheidsonderzoek. De GGD komt ook op school om
voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een
uitnodiging van de GGD via de mail en een herinnering via SMS. Kijk voor informatie
over de werkwijze en de onderzoeken op www.ggdijsselland.nl.
Wat kunnen u verwachten?
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is: gezondheidsonderzoek
► Als uw kind ongeveer 9 jaar oud is: BMR- en DTP-vaccinatie
► In het jaar dat uw kind 10 jaar wordt: HPV-vaccinatie
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is: contact over gezonde groei
► Als uw kind in groep 8 zit: voorlichting over een gezonde leefstijl

34

Online ouderportaal Mijn Kinddossier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken van kinderen onder de 12 jaar
worden opgenomen in het online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier:
• vult u de vragenlijst in
• vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van je kind
• vindt u meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken
• kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen
Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wilt u in Mijn Kinddossier uw
contactgegevens checken?
Waarom komen we op school?
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente
Zwolle heeft onze Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij
te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen
en vaccinaties te geven.
Tussendoor een vraag?
Als ouder weet je het beste hoe het met je kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Of
wilt u praten over opgroeien en opvoeden? U hoeft niet te wachten tot de GGD op
school komt. U kunt ook tussendoor bij de GGD terecht. Hun jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
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Contact Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl

Hogeschool KPZ – Landstede - CALO
Jaarlijks bieden we studenten van de PABO (Hogeschool KPZ), studenten van bijv.
Sociaal Pedagogisch Werk (Landstede) en CALO een plek om op onze school stage
te lopen. Als studenten van andere opleidingen om een stageplaats vragen,
bekijken we of dit in onze organisatie past. Dit om alle studenten zo goed mogelijk te
kunnen begeleiden.
Sponsoring
Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede
komt aan het onderwijs als aan nevenactiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen
extraatjes worden gedaan. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier
met sponsoring willen omgaan, moet de sponsoring aan een de volgende
voorwaarden voldoen: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en
onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag niet de
objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid
van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen
die onze school aan het onderwijs stelt. Bovengenoemde punten vinden hun basis in
het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
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Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel,
ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben ondertekend.
Dit convenant ligt op school ter inzage. Alle sponsoractiviteiten die de school
onderneemt behoeven de goedkeuring van het schoolbestuur en de instemming
van de medezeggenschapsraad. Ouders die een klacht hebben over sponsoring,
uitingsvormen van sponsoring en/of niet akkoord gaan met de weder prestatie die
aan de sponsoring verbonden is, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling.
Partners
Een complete lijst met partners is op school aanwezig.
Connect logopedie
Wekelijks verzorgt een logopedist met een specialisatie dyslexie van Connect
logopedie de begeleiding van enkele kinderen bij ons op school. In groep 2
verzorgen zij de logopedische screening.

Procedures, regels en afspraken
Procedure aanmelding, onderzoek en inschrijving
Ouders kunnen hun kind laten intekenen op een intekenlijst. Hierop intekenen kan
vanaf het moment dat hun kind geboren is.
-Het moment van intekenen heeft geen invloed op toelatingskans.
-Ieder kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) loten we tussen de kinderen die
tussen de 3 jaar en 3 jaar en 3 maanden oud zijn.
-We brengen de ouders van de kinderen die aan de loting hebben meegedaan op
de hoogte van de uitkomst.
-We sturen ouders van ingelote kinderen het inschrijfformulier.
-Uitgelote kinderen tot 3 jaar en 6 maanden loten desgewenst mee in de volgende
ronde.
-Gemiddeld nemen we per kwartaal 10 kinderen aan.
Broertjes/zusjes van kinderen die al op school zitten worden automatisch geplaatst.
Het schoolzorgteam (SZT) onderzoekt zorgvuldig of uw kind extra ondersteuning
nodig zal hebben en of onze school de juiste begeleiding kan bieden. (De school
heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van het kind. Deze termijn
mag met maximaal 4 weken verlengd worden.) Bij twijfel nodigt de school u uit voor
een gesprek. Als wij niet de juiste begeleiding kunnen bieden, is het schoolbestuur er
verantwoordelijk voor dat er een passende school wordt gevonden. Informatie over
passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl en www.dcdestroming.nl
Ziekmelden of afmelden
Voor het afmelden bijv. wegens ziekte gebruiken we Parro. Als uw kind de volgende
dag nog ziek is, dan graag wederom ziekmelden.
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Verzuim
Om zoveel mogelijk verzuim te voorkomen, willen we vragen om afspraken met een
dokter, tandarts etc. buiten schooltijd te plannen.
We beginnen onze dag in de kring om 8.30 uur. Het is fijn als alle kinderen op tijd
aanwezig zijn.
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
aanvraagformulier voor buitengewoon verlof kunt u verkrijgen via Heidi van de
administratie. Op de achterzijde staat vermeld welke richtlijnen volgens de wet
gelden. Vervolgens wordt uw verzoek gehonoreerd of afgewezen. Ongeoorloofd
verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplichtschoolvakanties

Regels voor schorsing en verwijdering
Heel soms gebeurt het dat een kind van school wordt gestuurd. Dit kan tijdelijk zijn
(dit heet: schorsing) of definitief (dit heet: verwijdering). Dit gebeurt alleen als het
kind zich heel slecht gedraagt. Het bestuur van de school neemt hierover een
beslissing. Maar eerst praat het bestuur met de leraar en de ouders. Het bestuur
informeert de ouders mondeling en schriftelijk over het besluit tot schorsing of

38

verwijdering. Ouders kunnen het oneens zijn met het bestuur. Ze moeten dit
schriftelijk aan de school melden. De school moet hier binnen vier weken schriftelijk
op reageren. Daarna kunnen ouders besluiten tot een juridische procedure
(eventueel nog naar de rechter). Als een kind wordt verwijderd, moet het bestuur
binnen acht weken een andere school voor het kind proberen te vinden. Op het
moment dat het bestuur een nieuwe school heeft gevonden, mag het kind definitief
niet meer op de oude school komen. Is er na acht weken nog geen nieuwe school
gevonden? Ook dan mag de school het kind definitief van school sturen. De school
moet in zo’n geval wel kunnen bewijzen dat er serieus naar een andere school is
gezocht.
Vervanging bij ziekte, absentie van medewerkers
Bij ziekte of afwezigheid van een medewerker volgen we deze stappen:
1. Is er intern een collega beschikbaar?
2. Is er iemand via Slim beschikbaar?
3. Geen invaller 1ste dag: groep verdelen, of wanneer tijdig bekend, groep naar
huis.
4. Geen invaller, volgende dagen: groep blijft thuis, waarbij iedere dag een andere
groep thuisblijft.
Een gezonde pauzehap
In het najaar en in het voorjaar krijgen de kinderen gedurende een periode van 6-8
weken, 2 x per week biologisch fruit op school.
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. Meer informatie over een gezonde pauzehap
kunt u vinden op de website van het Voedingscentrum en de Gezonde school.
Verjaardagen en traktaties
Een verjaardag van een kind vieren we in de stamgroep. De jarige mag trakteren op
iets gezonds, zonder suiker en met weinig vet en zonder verschil tussen kinderen en
stamgroepleiders. Gelieve uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uitdelen .
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Overige informatie
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 lesgegeven 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 erop 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 wereldoriënterende
activiteit, afspraken en regels in de groep en samen vieren aan bod. Met name dit
laatste is een specifieke Jenaplan basisactiviteit en daarom dus een onderdeel van
ons curriculum. Onderstaand de lesuren per groep voor het schooljaar 2022-2023:
Groep 1, 2, 3, 4

912,5 uur

Groep 5, 6, 7

982,5 uur

Groep 8

969,5 uur
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Vakantierooster en vrije uren/dagen schooljaar 2022-2023
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Vrijdagmiddag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag & Pasen
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag erna
2e pinksterdag
Studiedag
Vrijdagmiddag
Zomervakantie

dinsdag 4 oktober 2022
17 oktober - 21 oktober 2022
maandag 7 november 2022
23 december 2022
26 december 2022 – 6 januari 2023
donderdag 2 februari 2023
27 februari – 3 maart 2023
woensdag 29 maart 2023
7 april – 10 april 2023
24 april – 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
vrijdag 23 juni 2023
21 juli 2023
24 juli – 1 september 2023

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 t/m 4
8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.30
8.30-14.30
8.30-12.00

Groep 5 t/m 8
8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.30
8.30-14.30
8.30-14.30

Voor-, tussen en naschoolse opvang
Vanwege het continurooster eten alle kinderen in de groep bij hun stamgroepleider.
De kinderen pauzeren een half uur buiten onder begeleiding van Kinderopvang
Doomijn. Periodiek evalueert de school de TSO met alle betrokkenen. De kosten
hiervoor zijn € 65 en worden in twee termijnen geïnd. Om voor- en naschoolse
opvang te regelen voor uw kind, kunt u gebruik maken van een aanbod van
kinderopvangcentra in de buurt of elders.
Schoolkamp
Elk jaar aan het begin van het schooljaar is er een driedaags schoolkamp voor de
kinderen van de midden- en de bovenbouw. We gaan twee nachten slapen in ‘de
Wolfskuil’ in Ommen. Op schoolkamp leren kinderen en stamgroepleiders elkaar 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 schoolkamp op school van belang. Kinderen verheugen zich erop, bereiden
liedjes voor en maken plannetjes. Omdat er elk jaar in de stamgroep weer jongsten
bij komen en de oudsten uit de groep weg gaan, legt het schoolkamp een goede
basis voor het samenleven en het samenwerken in het verdere schooljaar. De
hoogte van de vrijwillige ouderlijke bijdrage aan het kamp wordt aan het begin van
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het schooljaar kenbaar gemaakt. Het wordt in twee termijnen d.m.v. een
machtiging afgeschreven, begin oktober is dit een bedrag van
€ 37,50 en begin april maximaal €37,50. Op basis van werkelijk gemaakte kosten kan
dit bedrag naar beneden bijgesteld worden.
Privacy
Privacy is een mensenrecht, net als het recht op gelijke behandeling en de vrijheid
van meningsuiting. In ons privacy-beleid 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 privacy-rechten die u
als ouder heeft: het recht de gegevensverzameling (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 data-lek
vermoedt, dan kunt u terecht bij Merel: merel@jenapleinschool.nl.
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Schade en vermissing
Gevonden voorwerpen worden tijdelijk binnen de school bewaard. 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.

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.
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 hoofdluis. 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
luizenkam. Als dat na een week niet heeft geholpen, dan pas gebruik maken van
een speciale shampoo. Tevens stelt u de stamgroepleider op de hoogte, zodat
andere ouders er attent op gemaakt kunnen worden dat er hoofdluis ‘heerst’.
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School en omgeving
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 gelegenheid 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 natuurlijk wel na schooltijd even kort met
de stamgroepleider contact hebben. Meestal is het prettig om voor een uitvoeriger
gesprek een afspraak te maken.
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 ‘loopgrenzen’ woont, dan mag hij/zij met de fiets komen:
Oosterlaan-Deventerstraatweg-Leliestraat-Beerninkstraat- AssendorperdijkHardesteinstraat-Weth.Alferinkweg- Schuurmanstraat-Stadsgracht-Stationsweg
Als u uw kind komt brengen of halen, wilt u uw eigen (bak)fiets niet op de weg, in
een parkeerhaventje of voor in- en uitritten, plaatsen?
Ontruimingsplan
Naast elke binnendeur in de Jenapleinschool hangt het ontruimingsplan. Van
iedereen die binnen de school werkt, wordt verwacht de inhoud te kennen en te
kunnen handelen volgens het plan bij een calamiteit.
In het plan staat eenvoudig beschreven hoe we de school (op een zo snel mogelijk
manier) veilig kunnen ontruimen. Eens per jaar wordt er een ontruimingsoefening
gedaan welke in een teamvergadering wordt geëvalueerd.
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Basisprincipe jenaplan
1

Elk mens is uniek; zo is er maar 1. Daarom heeft ieder kind en elke
volwassene een onvervangbare waarde.

2

Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt
zoveel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn,
creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras,
nationaliteit, geslacht, sexuele gerichtheid, sociaal milieu religie,
levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken.

3

Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke
relaties nodig: met andere mensen; met de zintuiglijke waarneembare
werkelijkheid van natuur en cultuur; met de niet zintuigelijk
waarneembare werkelijkheid.

4

Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo
benaderd en aangesproken

5

Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar
mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.

6

Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en
onvervangbare waarde respecteert.

7

Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen
biedt voor ieders identiteitsontwikkeling.

8

Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig,
vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.

9

Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig
aarde en wereldruimte beheert.

10

Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en
culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties
gebruikt.

11

De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van
betrokkenen. Ze wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook
invloed op.

12

In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken
over mens en samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te
maken.

13

In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef-en
belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de
maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier
geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving.

14

In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en
met pedagogische middelen.

15

In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische
afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.

16

In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar
leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te
stimuleren.

17

In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld
door gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op
niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol.

18

In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis
ervaren, ontdekken en onderzoeken.

19

In de school vinden gedrags-en prestatiebeoordeling van een kind zoveel
mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in
samenspraak met hem.

20

In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit
eindigend proces.
Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen
en denken.

