
Ontdek en er 
gaat een wereld 

voor je open

Peter Petersen (1884-1952) werkte als hoogleraar in de opvoedkunde 
aan de Universiteit van Jena (Duitsland). Hij was een onderwijsvernieuwer, 
die zich afzette tegen de klassieke school, omdat die geen rekening 
hield met de verschillen tussen kinderen. Petersen hechtte veel waarde 
aan het opvoeden in groepsverband. Zijn vernieuwende ideeën heeft hij 
teruggebracht tot twintig Jenaplan basisprincipes.

Op De Ontdekking vertalen wij deze basisprincipes naar de wensen en eisen 
van de maatschappij van nu. Naast een goed ontwikkeld kennisniveau, 
helpen wij onze leerlingen bij de ontwikkeling van vaardigheden als 
ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, 
verantwoorden en mediawijs zijn.

PETER PETERSEN

www.deontdekking.pcboapeldoorn.nl

Wij vormen een Brede School 
Samen met verschillende partners in onze wijk 
vormen wij een Brede School. We organiseren allerlei 
activiteiten: spel, sport, cultuur: alles komt aan bod. 
Kinderboerderij “Laag Buurlo” is onze belangrijkste 
partner in de wijk. Op De Ontdekking bieden wij 
vernieuwend Jenaplanonderwijs en opvang aan 
voor kinderen van 2 tot 13 jaar.  We werken met een 
continurooster en hechten veel belang aan gezonde 
voeding en een gezonde levensstijl.

Bent u nieuwsgierig naar ons Jenaplanonderwijs? 
Kom gerust een keer langs en ontdek het zelf!

De Ontdekking PC Jenaplanschool 
is onderdeel van:
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Elk kind heeft de natuurlijke behoefte 
om de wereld te ontdekken. Wij moti-
veren, prikkelen en dagen kinderen 
uit om op ontdekking te gaan. Ons 
onderwijs is levend; kinderen leren 
vanuit ervaringen!  De eigen inbreng 
van kinderen maakt ons onderwijs 
betekenisvol. Kinderen mogen zijn wie 
ze zijn, ontwikkelen wat ze kunnen en 

Wij denken in doelen
De stamgroepleider komt in gesprek 
met het kind tot een eigen gekozen 
(eind) doel. ‘Wat wil je leren? Wat 
is jouw talent? Wat wil jij later 
worden?’ De eigen gekozen doelen 
staan centraal bij al het leren. Door te 
ondernemen en te plannen worden 
de doelen behaald. Zo zijn kinderen 
verantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling. Bij ons weet een kind 
waarom het leert! 

De wereld ontdekken 
Het hart van ons onderwijs is 
wereldoriëntatie! Vanuit de actualiteit 
geven wij thema’s vorm. Je leert de 
wereld niet kennen vanuit een boek, 
je moet de wereld in om hem te 
ontdekken. Door kritische vragen te 
stellen en door zelf op onderzoek te 
gaan leren kinderen meer!  Kinderen 
komen in contact met mensen, 
dieren en dingen. Ze werken in de 
schooltuintjes, verzorgen de dieren 
en gaan regelmatig op excursie. Een 
mooie wereld begint bij jezelf!

Peter Petersen was zijn tijd ver vooruit!

Vaardigheden ontwikkelen
voor het leven, doe je op 

De Ontdekking! 

Peter Petersen

hun talent ontdekken. Er is aandacht 
voor de ontwikkeling van eigenwaarde 
en zelfvertrouwen. Wij leren onze 
kinderen zelfbewust te zijn, zodat ze 
zich staande kunnen houden in de 
wereld van nu en later!

Werken en leren in de stamgroep 
Bij ons op school leren en werken 
de kinderen met elkaar in de 
stamgroep. In een stamgroep zitten 
kinderen van verschillende leeftijden 
bij elkaar. Een kind is een keer jongste 
en oudste en ervaart dus verschillende 
rollen. Kinderen leren vanuit onder-
linge verschillen en expertise van en 
met elkaar, daarbij is uitleggen aan een 
ander de ultieme vorm van leren. De 
stamgroepleider is er om de kinderen 
te stimuleren en te bege leiden in dit 
proces. Ook ouders zijn onderdeel van 
onze samenleving. Wij zorgen voor 
een sfeer waar kinderen en ouders 
zich thuis voelen.

Levend Leren


