
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag 2.0 

Al jaren werken wij op school met een zelfde 

verslag en gespreksvorm. De tijd heeft echter niet 

stilgestaan en wij willen als school graag inhaken op 

de huidige mogelijkheden en kansen binnen 

verslaglegging in het onderwijs. Vanuit onze 

Jenaplanvisie vinden wij het belangrijk dat kinderen 

eigenaarschap ervaren over hun eigen leren en 

ontwikkeling. Een kritische houding en zelfreflectie 

zijn daarbij belangrijke pijlers. In dat kader werken 

wij toe naar een kinderportfolio waar het verslag 

onderdeel van uitmaakt.  

Alle 

kinderen 

krijgen een 

nieuwe 

uitvoering 

van het 

verslag, 

met als 

grootste 

verandering dat de stamgroepleider een geheel 

geschreven verslag aanlevert en er geen 

niveaublokjes meer worden gebruikt. Of te wel: 

een verslag op maat, kindgericht. Het driegesprek, 

waarover wij in de vorige Jenapraat verteld 

hebben, past in deze lijn van eigenaarschap op weg 

naar het kinderportfolio. Hoe dat kinderportfolio er 

in de toekomst precies uitziet, dat weten wij nu nog 

niet, behalve dat het zal aansluiten bij het 

eigenaarschap van het kind en dat het de 

ontwikkeling op het terrein van de vakgebieden die 

wij als school belangrijk vinden, gedurende de 

schoolloopbaan van de leerling helder in beeld zal 

brengen. Het kind zal daar zelf veel input voor 

leveren met daarnaast de gesprekken met u als de 

ouders/verzorgers. Uw rol als ouder/verzorger zal 

daarbij steeds belangrijker worden. Ontwikkeling 

speelt zich namelijk niet alleen af op school, ook 

thuis…. 

 

Driegesprek, 10 minutengesprek en Verslag 

Vrijdag krijgen de kinderen hun verslag mee naar 

huis.  

De kinderen van groep 1 van de Kukeluusjes en de 

Vlinders worden besproken in een 10-

minutengesprek. Ouders/verzorgers van de 

kinderen van de instroomgroep de Vuurvliegjes 

hebben geen 10 minutengesprekken maar hebben 

persoonlijke afspraken gemaakt met Wendy of die 

volgen binnenkort. 

De ouders/verzorgers van de  groepen 2-8 voeren 

een driegesprek met de stamgroepleider en hun 

kind. De kinderen bereiden op school hun bijdrage 

aan het driegesprek voor. Wij gaan er dus van uit 

dat alle gesprekken doorgaan, anders  heeft uw 

kind de voorbereiding voor niets gedaan.  U kunt 

thuis ook zelf het gesprek voorbereiden aan de 

hand van 

het verslag 

(in het 

verslag vindt 

u daarvoor 

een 

handreiking)

.  

Wat betreft 

gescheiden 

ouders: wij doen het gesprek één keer en stellen 

het bijzonder op prijs als beide ouders bij het 

gesprek aanwezig kunnen zijn. Lukt dat niet dan 

gaan wij er vanuit dat de aanwezige ouder verslag 

doet aan de afwezige voogd. Partners die geen 

ouderlijk gezag hebben kunnen alleen na 

toestemming van beide  voogden bij het gesprek 

aanwezig zijn. 
We draaien dit jaar een pilot wat betreft de 

gesprekstijden. Mochten de tijdstippen een 

probleem zijn, wilt u dan contact opnemen met de 

stamgroepleider. 

De organisatie van de driegesprekken en 10-

minutengesprekken verloopt via Parro. 
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Ouderhoek en TSO informatie 

Heeft u al gezien dat wij een speciale ouderhoek 

hebben ingericht in de hal? Daar zullen in de 

toekomst geregeld koffieochtenden plaatsvinden. 

Daar staat ook een kast voor de TSO met daarin 

o.a. de TSO map. In deze map vindt u de 

handleiding TSO met de taakomschrijvingen. Sinds 

kort staan in die map ook de notulen van de TSO 

overlegmomenten. Neem gerust een kijkje! 

 

Verkeer/parkeerwachters.  
Vindt u het ook belangrijk dat 

uw kind veilig de school bereikt 

en heeft u af en toe een 

momentje voor of na schooltijd 

vrij om als parkeerwacht bij 

school aanwezig te zijn, dan 

stellen wij dat bijzonder op 

prijs! De gele hesjes van de 

parkeerwachters blijken 

namelijk te werken: men wordt 

scherper op verkeersveiligheid. 

U kunt zich melden bij Winifred ( 

directie@franciscus-nunspeet.nl) of bij Linda 

Nieuwenhuizen.  
 

Gevonden voorwerpen 
In de week van de driegesprekken zullen wij alle 

gevonden voorwerpen uitstallen op het podium. 

Mogelijk zit er ook iets van uw kind bij…. Loopt u er 

even langs? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                 Carnaval 
                                                 Vrijdag is het zover…      

ALAAAAF!! We gaan carnaval vieren in de school. In 

het Carnaval nieuwsbericht dat vorige week is 

verstuurd in Parro, vindt u alle informatie voor dit 

schoolfeest. U komt toch ook gezellig met ons 

feesten?! 

 

JenaLAB 

Wij streven als school naar een passend aanbod 

van onderwijs aan al onze leerlingen. Wij scherpen 

daarbij het aanbod binnen de stamgroepen aan 

zodat waar nodig adaptief gewerkt kan worden en 

onderwijs op maat gegeven kan worden. Daartoe 

zetten wij structureel de hulp van 

onderwijsassistent Cobie in en ook hulpouders 

dragen hun steentje daarbij aan. Nu gaan wij vanaf 

februari een pilot starten met een uniek aanbod in 

onderwijsland: het JenaLAB. LAB is de afkorting van 

laboratorium, dat staat voor onderzoekplaats, 

proeftuin. 

 
Het JenaLAB bevindt zich in de Schaapskooi (bij de 

BB ingang). Later zal dit LAB zich uitbreiden tot 

meerdere ruimtes in de school. Het JenaLAB 

bestaat uit een SpeurLAB( voor kinderen die meer- 

en hoogbegaafd zijn), een DoeLAB ( voor kinderen 

die vooral praktisch, ambachtelijk aan het werk 

willen) en een MeLAB (voor kinderen met een 

hulpvraag op soc.emot.gebied). Ook biedt het 

JenaLAB een rustige plek voor kinderen om zich 

terug te trekken. Later zullen er nog meer LABs 

volgen, zoals een KleuterLAB. Het JenaLAB wordt 

aangestuurd door Tom , onze IB-er. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die, evt. tegen 

vrijwilligersbetaling, willen helpen bij de 

begeleiding van de kinderen in het JenaLAB. U kunt 

hiervoor contact opnemen met Tom. 

 

Open Dagen en informatieavonden. 

Aanstaande zaterdag 16 februari is er een Open 

Dag bij veel kinderopvang en basisscholen in 

Nunspeet. Ook onze school doet mee. Kent u 

mensen die een school zoeken voor hun kind(eren) 

en nieuwsgierig zijn naar de werkwijze en sfeer op 

onze school, nodig hen dan uit voor een bezoekje 

bij ons op school op zaterdag 16 februari. De Open 

Dag is van 10.00 tot 14.00 uur.  

 
Donderdag 21 maart is er ook een Open Dag. Dan 

is er een gewone lesdag en kunnen 

belangstellenden de praktijk van ons Jenaplan 

onderwijs zien en ervaren.  



’s Avonds is er om 19.30 uur een informatie avond 

voor iedereen die meer over het Jenaplanonderwijs 

te weten wil komen. Deze avond is voor mogelijke 

nieuwe ouders-verzorgers die er aan denken om 

hun kind bij ons op school te doen. Ook is deze 

avond een ‘inburgeringsavond’ voor nieuwe 

ouders/verzorgers van de school; zij zullen een 

persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij vinden het 

belangrijk dat alle ouders/verzorgers van onze 

school goed geïnformeerd zijn over onze 

onderwijsvisie en het reilen en zeilen op onze 

Jenaplanschool. Alle overige ouders/verzorgers zijn 

ook van harte welkom op deze avond. 

Opgave kan t.z.t. via Parro. 

 

Koffie ochtend 

Afgelopen woensdag is er een koffie ochtend 

geweest. Er was een mooie opkomst van 

enthousiaste en betrokken ouders-verzorgers. Het 

was een inspirerende ochtend waarbij duidelijk is 

geworden dat er behoefte is aan meerdere 

koffieochtenden in het 

jaar. Het plan is om 

maandelijks een koffie 

ochtend te plannen, op 

wisselende dagen. De 

eerstvolgende 

koffieochtend is op dinsdag 26 maart om 8.30 uur. 

U bent allen van harte welkom. 

 

    

    

AgendaAgendaAgendaAgenda    

    

FebruariFebruariFebruariFebruari 

 

Donderdag 14 

februari 

Valentijnsdag 

Vrijdag 15 februari Carnaval en Verslag mee  

Zaterdag 16 februari OPEN DAG 

Maandag 18 

februari 

Weekopening Kukeluusjes 

Van 18 t/m 21 

februari 

Driegesprekken 

(ouder/kind) 

Vrijdag 22 februari Studiedag, kinderen vrij 

Ma. 25 febr. t/m 3 

mrt. 

Voorjaarsvakantie 

    

 

Maart 

Dinsdag 5 maart Jenapraat 

Woensdag 6 maart Hoofdluiscontrole 

Vrijdag 8 maart Weeksluiting 

Duiven/Dassen 

Maandag 11 maart Weekopening Herten (13.05 

uur)  

Start schoolproject 

Streetwise 

Zaterdag 16 maart NLDoet 

Dinsdag 19 maart Jenapraat 

Donderdag 21 maart Open Dag (hele dag) 

en ’s avonds (19.30 uur) 

informatieavond over het 

JP onderwijs. 

Vrijdag 22 maart Weeksluiting Fazanten/ 

Mussen 

Maandag 25 maart Weekopening Vlinders 

Vrijdag 29 maart Op bezoek bij… (l.l. op 

bezoek bij andere 

stamgroep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


