
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Filmopname Jenaplanonderwijs 
De Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) is al 
geruime tijd bezig om de parels van ons 
onderwijsconcept op mooie wijze in beeld te 
brengen. Deze films hebben als doel om 
(toekomstige) stamgroepleiders van 
Jenaplanscholen en andere 
onderwijsgeïnteresseerden te informeren over het 
Jenaplanonderwijs. Daarnaast zijn deze 
Jenaplanfilms ook bedoeld om ouders via de 
website www.jenaplan.nl  te informeren over ons 
mooie onderwijs. 
 

NJPV;  www.jenaplan.nl, Kern van het Jenaplan: 

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit 

verwondering. De school is een leef-

werkgemeenschap waar je leert samenleven. 

Ouders voeden samen met de school kinderen 

op tot mensen die van betekenis zijn voor 

zichzelf, voor anderen en voor een duurzame 

wereld. 

 
Onlangs hebben wij te horen gekregen dat de NJPV 
ook graag op onze school zou willen filmen. Dit 
staat te gebeuren op dinsdag 14 mei aanstaande in 
de stamgroepen Kukeluusjes en Mussen, bij juf 
Lotte en meester Andy. De bedoeling is dat dit 
mooie beelden zal leveren rondom de 
basisactiviteit ‘spreken’. Er zijn in de stamgroepen 
altijd hele mooie gesprekken tussen kinderen en 
tussen stamgroepleider en kinderen. Soms 
ontstaan deze gesprekken spontaan, maar ze 
worden ook regelmatig voorbereid. Al deze 

gespreksmomenten op een dag, bijvoorbeeld in de 
kring of aan een instructietafel, zijn heel 
waardevolle momenten in de ontwikkeling van een 
kind.  
Op de 
opnamedag zal 
de filmploeg 
aanwezig zijn in 
de eerder 
genoemde 
stamgroepen. Er wordt gewoon gefilmd, van 
sfeerbeelden tot het opnemen van 
kringgesprekken. Er ontstaan vanzelf mooie 
momenten die wellicht in de film terecht gaan 
komen. Er wordt namelijk niet alleen op onze 
school gefilmd. De uiteindelijke Jenaplanfilm over 
‘spreken’ zal bestaan uit verschillende 
gespreksmomenten van verschillende scholen. 
En…. het zou uiteindelijk zelfs nog zo kunnen zijn 
dat onze school helemaal niet in de film terecht is 
gekomen, omdat in de montage de beelden toch 
minder goed ingepast kunnen worden. Kortom, een 
mooi avontuur om onze mooie school te laten zien, 
waarbij wij hopen dat onze gesprekspareltjes straks 
in de Jenaplanfilm terecht komen. 
 
Inval voor juf Clementia  
In navolging op het Parrobericht van 26 april j.l. 
kunnen wij  melden dat juf Gea a.s. woensdag 
invalt bij de Kukeluusje.  Juf Marianne van Esch zal 
dan invallen bij de Fazanten. De daarop volgende 
woensdagen in de maand mei zal juf Agnes bij de 
Kukeluusjes invallen.   
Juf Mariska valt in op donderdag en vrijdag bij de 
Vlinders. Wij zijn blij dat ook deze maand de inval in 
de onderbouw weer rond is! 
 
Rekenonderwijs 
De kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs 
op onze school is de afgelopen jaren al flink in 
ontwikkeling geweest. In het schooljaar 2016/2017 
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zijn wij met het gehele team gestart met een 
tweejarig professionaliseringstraject onder leiding 
van Belinda Terlouw van de Katholieke PABO 
Zwolle. Naast een heel aantal nieuwe inzichten op 
het gebied van rekenonderwijs zijn hierin ook de 
eerste stappen gezet naar rekenen in de stamgroep 
door middel van onze projectweken. In deze 
projectweken worden rekenvaardigheden rondom 
o.a. meten, tijd en geld aangeboden, waarbij de 
instructie en verwerking in de stamgroep 
plaatsvindt. Doordat er minder binnen 
afgebakende niveaugroepen wordt gewerkt kunnen 
kinderen werken aan de leerdoelen die juist bij hen 
passen. Leren met én van elkaar, wat wij in onze 
Jenaplanschool graag doen, neemt binnen de 
projectweek een heel duidelijke plaats in, net als 
het leren door het echt te ervaren. De kinderen en 
de stamgroepleiders ervaren deze projectweken als 
zeer prettig. Bijkomend voordeel is dat ook de 
effectieve leertijd toeneemt, er is immers geen 
sprake mee van wisselen tussen verschillende 
niveaugroepen.   

Het huidige rekenen 
in niveaugroepen 
(vanaf groep 3) sluit 
volgens ons niet 
volledig aan bij de 
schoolvisie en 
doelen die wij voor 
rekenen nastreven. 
Dit schooljaar 
hebben wij, onder 
leiding van onze 
rekencoördinator 

Sanna van den Berg, verschillende onderzoeken 
gedaan om de sterke en zwakke punten in ons 
rekenonderwijs zoals dat nu wordt vormgegeven in 
beeld te brengen. Dat heeft ons als team doen 
besluiten om vanaf het komend schooljaar (2019-
2020) het rekenen volledig in de stamgroep te gaan 
aanbieden. Dit houdt in dat kinderen niet meer 
wisselen naar een niveaugroep voor het vakgebied 
rekenen.   
Dit levert vele voordelen op, zoals het toenemen 
van de effectieve lestijd en geen tijd die verloren 
gaat met wisselingen en overdrachten. Daarnaast 
houdt de stamgroepleid(st)er een veel beter zicht 
op de ontwikkeling van het kind op alle gebieden 
en kan hierop eenvoudiger anticiperen gedurende 
de schoolweek. Zo ontstaat er meer tijd voor extra 
instructie en verwerking binnen de stamgroep en 
verweeft de stamgroepleid(st)er de rekendoelen 
met de andere vakgebieden. Daarnaast wordt het 
met én van elkaar leren binnen de stamgroep 

automatisch meer gestimuleerd en krijgt het kind 
de kans om meer op eigen niveau te werken. 
Kortom, dit besluit is niet uit de lucht komen 
vallen.  
Wij zijn inmiddels bezig met het opzetten en 
uitwerken van het stamgroeprekenen, zodat we 
komend schooljaar een goede start met het 
rekenen in de stamgroep kunnen maken. Wij zullen 
u op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen over het rekenen bij ons op school 
door middel van informatie in de Jenapraat en een 
koffie-ochtend op 21 juni, rond 8.30 uur.  
 
Enquête driegesprek en verslag 
Wij zijn erg blij met de feedback die wij hebben 
ontvangen van de ouders/verzorgers via de 
enquête over de verslagen en het voeren van 
driegesprekken.   

Uit de reacties die wij 
gehad hebben is er een 
3,83 (op een schaal van 
5) gescoord op de vraag 
hoe ouders/verzorgers 

het nieuwe verslag hebben ervaren. Waarbij de 1 
score stond voor niet prettig en de 5 voor prettig.   
Daarbij hebben vele ouders/verzorgers ook 
geschreven feedback gegeven. Zo werden door 
sommige ouders/verzorgers de vakjes nog wel 
gemist, zij hebben ervaren dat dit een uitvoeriger 
beeld schetste. Daarentegen vonden vele 
ouders/verzorgers de persoonlijke geschreven 
stukjes erg prettig om te lezen en gaven over het 
algemeen een duidelijk beeld. Ook het bijvoegen 
van de grafieken van de CITO scores was erg 
wennen, het was voor velen uitzoeken hoe je ze 
moest lezen. Maar wanneer je het door hebt, 
geven ouders/verzorgers aan, dat het wel inzicht 
geeft in hoe het gaat m.b.t. de zaakvakken.   
Op de vraag wat ouders/verzorgers vonden van het 
voeren van een driegesprek is er een 3,94 (op een 
schaal van 5) gescoord. Ook daar hebben wij de tips 
en tops van samengevat: ouders/verzorgers 
ervaarden het over het algemeen als zeer positief 
dat het kind betrokken was bij het gesprek, het  
gaat immers over het kind. Er werd nog wel veel 
verschil ondervonden in het voeren van de 
gesprekken in de verschillende groepen. Daarnaast 
is er bij een aantal ouders/verzorgers behoefte om 
ook één op één in gesprek te gaan over de 
ontwikkeling van hun kind met de 
stamgroepleid(st)ers. Wat ouders/verzorgers ook 
bijzonder vonden was hoe goed kinderen zelf 
kunnen verwoorden waar zij sterk in zijn en wat zij 
nog moeten ontwikkelen.   



 
Koffieochtend 10 mei 
Vrijdag is er weer een koffieochtend, aanvang 
8.30 uur. Het thema is Driegesprek en Verslag.  
Eind maart heeft u een enquête kunnen invullen 
rond dit thema. Graag willen wij met jullie van 
gedachte wisselen over de informatie en vragen die 
deze enquête heeft opgeleverd. Aarzel dus niet, 
maar schuif gezellig aan en denk met ons mee! 
Opgave kan via Parro. 
 
Kinderen vrij op 20 mei 
Ter herinnering: op maandag 20 
mei zijn alle kinderen vrij i.v.m. 
een team/studiedag. 
 
 

Agenda 
 
 
 

 
Juni 

30 mei t/m 10 
juni 

Hemelvaart/Pinkstervakantie 

Woensdag 12 juni Hoofdluiscontrole 

Don. 13 t/m 20 
juni 

Vervolg periode Citotoetsen 
groep 3 t/m 8 

Dinsdag 18 juni Jenapraat 

Donderdag 20 
juni 

TSO bijeenkomst 11.30 uur: 
Evaluatie, voor álle TSO 
hulpen 

Vrijdag 21 juni Koffie ochtend, 8.30 uur, 
Thema Stamgroeprekenen. 
Weeksluiting Vlinders/Duiven 

Vrijdag 28 juni Verslag mee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mei 

Maandag 6 mei Weekopening Start 
schoolproject Consumptie 

Dinsdag 7 mei Jenapraat 

Vrijdag 10 mei Koffieochtend, 8.30 uur, 
Thema Driegesprek/verslag. 

Zondag 12 mei Moederdag 

Vrijdag 17 mei Groep 5 Nacht 
Zaterdag 18 mei +/- 8.00 uur einde groep 5 

Nacht. 

Maandag 20 mei Kinderen vrij, studiedag 
team 

Dinsdag 21 mei Jenapraat 

20 t/m 23 mei Avondvierdaagse 

Vrijdag 24 mei W.S. Kukeluusjes/Mussen 
Dinsdag 28 mei Oudervereniging ( OV) 

Woensdag 29 mei BB feestdag 

Ma/di/woe 27, 28, 
29 mei 

Periode Citotoetsen 


