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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van De Ontdekking PC Jenaplanschool
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Ontdekking PC Jenaplanschool
Schopenhauerstraat 277
7323MB Apeldoorn
 0553663540
 http://www.deontdekking.pcboapeldoorn.
nl/
 deontdekking@pcboapeldoorn.nl

Schoolbestuur
Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 5.500


Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Sander Zwetsloots

szwetsloots@pcboapeldoorn.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn.

Aantal leerlingen
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Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

137

2020-2021

Het leerlingenaantal ligt de afgelopen jaren rond de 130. Het aantal kinderen dat op school zit is hoger
dan op grond van de gemeentelijke prognose werd verwacht. De school is aantrekkelijk voor ouders,
omdat het een kleine, christelijke school is met een duidelijke visie, een goede sfeer, een prettig sociaal
klimaat, een enthousiast team en meelevende en meewerkende ouders. Een steeds groter wordende
groep ouders kiest bewust voor Jenplanonderwijs, omdat elk kind wordt gezien en mag zijn wie hij is.
Ook zijn ouders enthousiast over het feit dat kinderen leren samenwerken en over de aandacht op
school voor wereldoriëntatie en cultuur.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Sfeervol & kleinschalig

Wereld oriëntatie

Jenaplan

Vernieuwend

Christelijk

Missie en visie
De Ontdekking PC Jenaplanschool als onderdeel van een groter geheel
Samen Het Verschil Maken
De basisschool. Niet zomaar een schoolperiode, maar de tijd waar je als kind de basis krijgt voor de rest
van je leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je speelt. Wat je droomt. Wij geloven dat elk kind het recht
heeft om terug tekijken op een leuke, zinvolle tijd op de basisschool. Waar je les krijgt van bevlogen
mensen. Wij zijn PCBO. Wij zijn een organisatie waarin 27 basisscholen in Apeldoorn samenwerken.
Samenwerken met ouders, medewerkers en leerlingen om het beste in kinderen naar boven te halen.
Iedere school doet dat vanuit zijn eigen karakteren zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een school
die bij u en uw kind past. Dat is de kracht van PCBO. Onze normen en waarden worden gevormd door
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het christelijk geloof. Uw kind is welkom ongeacht uw achtergrond. We geloven in de kracht van anders
zijn. Dat elk kind bijzonder is en unieke talenten heeft. Dat elk kind het verschil kan maken. Dat elk kind
het recht heeft op aandacht en ondersteuning om talenten te ontdekken. En dat het de taak van PCBO
is om dát mogelijk te maken. In het belang van het kind. We geloven inde kracht van het verschil, maar
nooit ten koste van ‘samen’. Want samen kom je verder dan alleen. En inspireer je elkaar. Dat geldt voor
de scholen, voor de medewerkers en voor de leerlingen. Samen hebben we meer slag kracht, samen
kunnen we leren van onze ervaring en samen kunnen we de kinderen het beste onderwijs geven. PCBO
: Ruimte voor groei. We staan garant voor goed onderwijs. Taal, lezen en rekenen zijn op orde. Maar u
mag meer verwachten. We geven ruimte voor groei in een veilige omgeving. Zo laten we samen elk
kind vanuit zijn of haar kracht groeien tot wat het kan zijn. We dagen kinderen uit
medeverantwoordelijk te zijn voor hun ontwikkeling en hun talenten te benutten. Zo zetten we in op de
brede ontwikkeling van het kind:onderwijs voor hart, hoofd en handen. Voor nu, maar ook voor de
maatschappij van morgen. Dat zijn wij.
Wij zijn PCBO.
Motto van De Ontdekking PC Jenaplanschool
‘Ontdek…..en er gaat een wereld voor je open'.
Missie
Onze school is een veilige gemeenschap waar kinderen meer dan alleen kennis en vaardigheden
opdoen. Kinderen krijgen volop de gelegenheid zelfvertrouwen en positief gedrag te ontwikkelen. Wij
geven het onderwijs vorm vanuit onze missie “Ontdek en er gaat een wereld voor je open”. Door samen
doelen te stellen kunnen kinderen tot ontplooiing komen en zichzelf laten zienmet al hun
mogelijkheden en talenten. Kinderen leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren,
reflecteren en verantwoordelijk zijn. Zorg dragen voor zichzelf, de ander en de wereld zijn voor ons
belangrijke jenaplankern kwaliteiten. Wij gaan uit van de kracht van de stamgroep waarin kinderen
leren van en met elkaar.
Visie
Visie - protestants christelijke identiteit
Wij zijn een protestants christelijke ontmoetingsschool. Het christelijke karakter van onze school is
terug te zien gedurende de hele dag en in het samen beginnen van de dag met een gebed of een lied,
het vertellen van bijbelverhalenen het samen vieren van de christelijke feesten. Samen gaan we in
gesprek over de normen en waarden van ons geloof en wat het betekent voor de omgang met elkaar in
de samenleving van nu. Wij verwachten van ouders dat zij de protestants christelijke identiteit van de
school respecteren, zoals wij kinderen en ouders respecteren met een andere achtergrond.
Visie - jenaplan identiteit
De Ontdekking PC Jenaplanschool is een gecertificeerde jenaplanschool. We werken volgens de ideeën
en inzichten van Peter Petersen (de grondlegger van het jenaplanonderwijs), vertaald naar de wensen
en eisen van de maatschappij van nu.
De 20 basisprincipes van het jenaplanonderwijs vormen het uitgangspunt van ons onderwijs,
geconcretiseerd in de 6 kwaliteitskenmerken:
De Jenaplanschool is
1. Ervaringsgericht
2. Ontwikkelingsgericht
3. Een leef- en werkgemeenschap
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4. Wereldoriënterend
5. Kritisch
6. Zinzoekend
De 20 basisprincipes
Het kind en zichzelf
1. Elk mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare
waarde.
2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit teontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt
door: zelfstandigheid, kritisch
bewustzijn, creativiteit en gericht op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit,
geslacht, seksuele 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 zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur; met de niet zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid.
4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waarmogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en cultuur vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo
benaderd en aangesproken. Het kind en de ander
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.
Het kind en de wereld
11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de
maatschappij beïnvloed en heefter zelf ook invloed op.
12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving
tot (ped)agogisch uitgangspuntvan hun handelen te maken.
13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan deleef- en belevingswereld van de kinderen als
aan de cultuur goederen 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, werk, spel en viering.
16. In de school vindt overwegend heterogene groepering vankinderen 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 isexpliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van dekinderen
een belangrijke rol.
18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaatsin met als basis ervaren, ontdekken en
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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 veranderingen en verbeteringengezien als een nooit eindigend proces. Dit
proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.
De 7 Jenaplanessenties
1. Ondernemen
2. Organiseren
3. Samenwerken
4. Creëren
5. Presenteren
6. Reflecteren
7. Verantwoorden
(8. Mediawijs zijn)
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

De Ontdekking is een IKC, een Integraal Kindcentrum. Waar samen met kinderopvangorganisatie
Kindercentrum en VVE-peuterspeelszaal STPA wordt samengewerkt in het vormgeven van voor en na schoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar.
Daarnaast is de Ontdekking een Brede school.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 uur

2 uur

15 min

15 min

45 min

45 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

Taal
Lezen
Rekenen/wiskunde
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing

Bij de kleuters wordt er veel in de hoeken gewerkt. Er wordt ook dan aandacht besteed aan taal,
rekenen en wereldoriëntatie.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

6 uur

6 uur

8 uur

7 uur

7 uur

7 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
1 uur

1 uur

1 uur

Onder wereldoriëntatie verstaan wij onder andere: topo, creatieve vakken, natuur & techniek, biologie,
geschiedenis, aardrijkskunde

Extra faciliteiten
Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.
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2.2

Het team

De kleine kwaliteit is ontwikkelpunt en hier besteden we nu extra aandacht aan.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het
taalgebruik

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Wetenschap en
Technologie

Verlof personeel
In eerste instantie intern, daarna vanuit de invalpool van PCBO Apeldoorn.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het
gebouw van de school. Met Partou .

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Zie bijgevoegde document Jaarverslag 2020/2021.

Hoe bereiken we deze doelen?
Wij werken systematisch via een jaarplanning aan onze gestelde doelen. Hiervoor gebruiken wij het
programma WMK. Werken met Kwaliteitskaarten. Vanuit verschillende metingen en evaluaties testen
wij of onze doelen zijn behaald, stellen we bij of passen we onze koers aan. Samen vieren we wanneer
we doelen hebben behaald en vieren we successen.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Zie schoolgids.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

3

Gedragsspecialist

3

Intern begeleider

3

Onderwijsassistent

5

Rekenspecialist

5

Specialist hoogbegaafdheid

3

Taalspecialist

5

ICT

5

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Kanjertraining

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Via Kanvas

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Roest

kroest@pcboapeldoorn.nl
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vertrouwenspersoon

Roest

kroest@pcboapeldoorn.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

School als gemeenschap
Onze school wordt gevormd door drie groepen mensen: de kinderen, hun ouders en het team van
stamgroepleiders. Wij willen graag dat deze drie groepen een gemeenschap vormen. Elke groep heeft
daarin z’n eigen rol en verantwoordelijkheid, maar door de samenwerking tussen de verschillende
groepen ontstaat een hechte gemeenschap. Kenmerkend voor de gemeenschapszin, die wij nastreven,
is dat iedereen zich vanuit zijn eigen positie mede verantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen op
school. Daarbij is goede communicatie tussen de verschillende groepen van wezenlijk belang. We
verwachten hierbij van u als ouder dat u deze visie onderschrijft en ondersteunt.
Ouderhulp
Op onze school kunnen we niet zonder de hulp van ouders. U kunt daarbij denken aan hulp bij het
maken van de schoolkrant, het trainen voor bepaalde sporten, lezen met kinderen, keukelen,
technieklessen, het meefietsen naar sportwedstrijden en excursies, helpen met het startfeest,
schoolkamp, enzovoort. Ook voor het geven van gastlessen zijn ouders van harte welkom.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Parro en nieuwsbrief
Via Parro.nl krijgen ouders via eigen mailadres een bericht als er een nieuw item is geplaatst. Via dit
digitale systeem ontvangt u de nieuwsbrief die maandelijks op donderdag uitkomt en andere
informatie over school en van de stamgroepleider over allerlei activiteiten. In de nieuwsbrief worden
actuele zaken aangekondigd zoals:
&bull; excursies en andere activiteiten;
&bull; vergaderingen van Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR);
&bull; vakanties.

Klachtenregeling
Klachtenregeling Per 1 augustus 1999 is de onderwijswet gewijzigd in verband met de invoering van het
schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de kwaliteitswet genoemd. Volgens deze
wetgeving kunnen ouders en kinderen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het
nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Een ieder die deel uitmaakt van de school
kan een klacht indienen. De regeling is alleen van toepassing als men meteen klacht niet ergens anders
terecht kan. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling
overleg tussen ouders, kinderen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Is
dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk, dan kan een beroep worden gedaan op deze
klachtenregeling. Op iedere PCBO-school ligt een exemplaar van de regeling ter inzage, waarin ook
staat aangegeven hoe een klacht ingediend moet worden. In het kader van de klachtenregeling is er per
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school een contactpersoon aangesteld. Voor nadere informatie inzake de taak van dec ontactpersoon
verwijzen wij u naar de klachtenregeling. Contactpersoon voor onze school is mevrouw K. Roest.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Ouderpanel
Website, Facebook, Twitter, Instagram
Stamgroepouder

•
•
•
•
•

Ouderpanel
Een of twee keer per jaar komt een ouderpanel bijeen. Dit is een wisselende groep ouders die
uitgenodigd wordt om te praten over allerlei zaken die onze school betreffen.
Website, Facebook, Twitter
Op onze website, op Facebook, Twitter of Instagram kunt u aller hande informatie vinden over de
school. Onder het kopje Nieuws vindt u de meest recente informatie. De nieuwsbrieven staan er op,
algemene informatie, de kalender, et cetera. Ook worden er regelmatig foto’s op gezet van activiteiten
op school. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen. De informatie is vooral bedoeld voor
nieuwe ouders. Ga naar: deontdekking.pcboapeldoorn.nl
Stamgroepouders
In elke groep is een ouder actief als stamgroepouder. Die zorgt voor de organisatie van hulp bij
activiteiten, zoals begeleiding bij excursies, hulp bij het startfeest en andere zakenbetreffende de
stamgroep. Stamgroepouders assisteren bij feesten en helpen met opruimen. Ook zijn zij
aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders. Ouders worden hiervoor door de stamgroepleider benaderd.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

Excursies

•

Pasen

•

Schoolplein
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•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt:
Aantal kinderen Ouderbijdrage
1 € 30,
2 € 55,
3 kinderen of meer € 75.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Ziekte
Als uw kind ziek is wilt u dat dan schriftelijk (per e-mail) of telefonisch doorgeven aan de
stamgroepleider? Wij zijn dan niet ongerust. Berichten per telefoon graag vóór 8.30 uur doorgeven.
Telefoon: 055 - 366 35 40.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlofaanvragen kan via een formulier in aanvraag bij de directeur van de school.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij denken in doelen
Ieder kind is eigenaar van zijn leren. Wij gaan op zoek naar de intrinsieke motivatie van ieder kind. Waar
loop jij warm voor? Wat is jouw talent? Wat wil jij later worden? Waar ligt jouw interesse? De
stamgroepleiders gaan in gesprek met het kind en samenstellen ze een individueel, zelfgekozen
einddoel op. In onze spreektaal, LTD genoemd. Dat staat voor Lange Termijn Doel. Een kind weet nu
waarom het leert!
Voor het opstellen van de kinddoelen nemen wij tussenresultaten af. Deze analyseren wij en de
analyses komen terug bij het kindgesprek en vormen de basis van het vervolgwerk. Daarnaast starten
we ook elk stamgroepjaar met verschillende anlaysetoetsen. Om het startniveau te bepalen en zo de
themacursus in te richten.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.
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5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

36,8%

vmbo-b / vmbo-k

5,3%

vmbo-k

26,3%

vmbo-(g)t

10,5%

vmbo-(g)t / havo

5,3%

havo

10,5%

vwo

5,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Vertrouwen

Positieve benadering

Kanjertraining
De aanpak volgens de ‘Kanjertraining’ zorgt voor vertrouwen, veiligheid, rust en respect tussen
kinderen, tussen kinderen en stamgroepleiders en tussen stamgroepleiders onderling. Sinds enkele
jaren werken we met de sociaal-emotionele methode ‘Kanjertraining’. Het belangrijkste doel van de
Kanjertrainingis dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft
het kind minder last van sociale stress. Gebleken is dat veel kinderen na het volgen van de
Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De
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verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties,
waardoor er tijd en energie vrij komt. De Kanjertraining is schoolbreed ingevoerd. De positieve
effectenzijn dagelijks merkbaar op school. De afspraken worden geleerden in de school gehanteerd,
ook bij de BSO. Verder worden erin alle groepen groepsregels gehanteerd die elk jaar samen met de
kinderen worden afgesproken.
Pestprotocol
Daarnaast hanteren we een pestprotocol. Als onderdeel hiervan gebruiken de groepleiders een
preventieprotocol. Alle groepleiders zijn gericht op het zo vroeg mogelijk signaleren van mogelijke
pestgedrag. Als dit het geval is, worden de stappen doorlopen volgens het pest- en preventieprotocol.
Beide exemplaren liggen op school ter inzage.

Werkwijze Sociale opbrengsten
We hebben gekozen voor de Kanjermethode, omdat deze uitgaat van de kracht van een groep. Dit past
mooi binnen onze visie m.b.t. het functioneren van een stamgroep.
Op De Ontdekking zitten de kinderen in een stamgroep. Een stamgroep is een groep met kinderen uit
twee of drieleerjaren of groepen. Je zit dus niet in groep 5, maar ineen middenbouwstamgroep. De hele
stamgroep voelt zich verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in die stamgroep. Daar helpen we
elkaar ook bij. Samen maken we plannen en voeren die uit. We weten dat kinderen veel van elkaar leren
en daar maken we graag gebruik van. Leren is een ingewikkeld proces. En leren doe je zelf. Aan de
opvoeders de taak om ervoor te zorgen dat kinderen veel leerkansen krijgen. Kinderen zien andere
kinderen als voorbeeld, willen ook graag kunnen wat andere kinderen kunnen en willen het graag
goeddoen. Dat gaat het beste in een omgeving waar je uitgedaagd wordt en waar je je veilig voelt.
De stamgroep is je thuisgroep. Daar mag je zijn wie je bent, daar deel je lief en leed, daar voel je je
thuis. In een sterk individualiserende maatschappij is de Jenaplanschool voor veel kinderen de enige
plaats waar ze kunnen leren samenleven. Acht jaar lang leren samenleven en leren samenwerken. In
zo'n stamgroep oefen en ervaar je hoe het is om jongste, middelste of oudste te zijn. Iedere rol met een
eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hulp vragen en bieden. Kinderen ervaren wat het is om iets
nog niet te kunnen. Kinderen ervaren wat het is om nieuw in een groep te komen. En als de oudsten
eens willen laten zien hoe belangrijk ze zijn, hoef je alleen maar te zeggen: “Weet je nog toen jij de
jongste was…”Kinderen zitten twee of drie jaar in de stamgroep bij dezelfde stamgroepleiders. Twee of
drie jaar de tijd om samen te werken aan ontwikkeling. Twee of drie jaar de tijd om een relatie op te
bouwen, elkaar te begrijpen. En die relatie is nodig voor de ontwikkeling, want “zonder relatie geen
prestatie”. De kinderen van de stamgroep zitten elke dag meerdere keren in de (vaste)kring. Dat is de
plek waar de groep overlegt, leert, plannen maakt, speelt en viert. Het leren van vaardigheden gebeurt
in kleinere groepen. Kinderen leren basisvaardigheden van en aan elkaar in tafelgroepen. Het gaat er
steeds om dat tafelgroepen zo zijn samengesteld dat je er veel profijt van hebt en dat je er veel van
kunt leren in de breedste zin van het woord. Ook komen kinderen aan de groepstafel zitten om uitleg te
krijgen. Heel vaak helpen en instrueren kinderen elkaar en is de stamgroepleider meer de regisseur van
groepjes lerendekinderen. Kinderen met specifieke talenten worden ingezet om andere kinderen
nieuwe vaardigheden te leren. En het zijn niet altijd de besten die iets mogen uitleggen en helpen. Juist
voor een kind dat niet zo goed leest is het een uitdaging om te gaan voorlezen aan jongere kinderen.
Eerst goed oefenen en dan mooi voorlezen. Dan ben je belangrijk, dan wil je het goeddoen!
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6

Schooltijden en opvang

De schooltijden zijn dagelijks van: 8.30 - 14.30 uur.
De schooldeuren gaan open om 8.20 uur.
Op woensdag voor alle kinderen van 8.30 - 12.15 uur.
Groep 1/2 gaat alleen vrijdagmorgen naar school van 8.30 - 12.15 uur.
Op vrijdagmiddag gaat de midden- en bovenbouw naar school (groep 3 tot en met 8).

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 19:00

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 19:00

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:15

-

12:15 - 19:00

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 19:00

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 19:00

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou Kinderopvang, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Partou Kinderopvang, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Partou, buiten het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Meivakantie

30 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

09 juli 2022

21 augustus 2022
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