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Voorwoord 

Een leven lang leren!  

Voor jullie ligt het schooljaarverslag van Jenaplanschool St. Willibrordus te Oude Pekela van 

het schooljaar 2019-2020. 

Zoals we in ons schoolplan hebben beschreven staat in ons onderwijs ‘een leven lang leren’ 

of ‘levend leren’ centraal, onderwijs vanuit welbevinden en betrokkenheid waarbij we de 

kinderen voorbereiden op het echte leven. Het eerste jaar van ons schoolplan is voorbij en 

we kijken terug op een veelbewogen jaar. Naast de doorontwikkeling van de stichting en 

daarmee het afscheid van onze teamleider hebben we het echte leven leren kennen tijdens 

de sluiting van de scholen vanwege de corona. Dichter bij het echte leven leren konden wij 

bijna niet komen. Niet alleen doordat we met ons allen even stil stonden bij ons leven en er 

op konden reflecteren maar ook doordat het onderwijs door ging, thuis, in het echte leven. 

We zagen kinderen die op de meest creatieve manieren aan hun doelen werkten, ouders 

met engelengeduld en collega’s die hun schouders eronder staken om de kinderen de 

mogelijkheid te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Maar het allerbelangrijkste 

was wel om het gevoel van samen te behouden in deze toch wel eenzame tijd. En ik kan niet 

anders dan trots zijn wanneer ik zeg dat dit is gelukt, groeps-quizzen, stamgroepwerk, 

samenwerken en zelfs weekvieringen zijn er gerealiseerd! 

 

De realiteit van de corona-tijd is ook dat er dingen niet mogelijk waren. In dit verslag zul je 

merken dat doelen niet volledig behaald zijn vanwege de regels rondom corona. Deze 

doelen nemen we mee naar volgend schooljaar om ze verder te ontwikkelen en af te 

ronden. 

 

Het eerste deel van dit verslag omvat de borgingstaken. Korte taken om te onthouden en 

een evaluatie van het eerste jaar van de vier programmalijnen van ons schoolplan.  

Daarna volgt de evaluatie van de projecten van het afgelopen schooljaar. Deze projecten 

bepalen we aan het begin van het schooljaar met het team. Met welke 

onderwijsontwikkelingen gaan we aan de slag? Welke doelen stellen we onszelf voor het 

komende schooljaar? Deze doelen hebben we gepresenteerd in ons schooljaarplan. Tijdens 

het schooljaar evalueren we regelmatig hoe het staat met deze doelen zodat we aan het 

eind van het schooljaar een goede procesgerichte eindevaluatie kunnen maken. Deze 

eindevaluatie beschrijven we in dit schooljaarverslag.    

 

 

Jenaplanschool St.Willibrordus  

Marion Setz (directie) 22-06-2020   
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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

BHV cursus jaarlijks inplannen / herhalen 
september plannen van de herhalingscursus  BHV coordinator  

 
Door corona verplaatst van april 2020 naar september 2020. 

  
 

Levend Taalonderwijs  

We willen ons taalonderwijs levend maken door aan te sluiten bij wat leeft in de groep. Taal is dan 
niet meer een op zichzelf staand vak maar is geintegreerd in het totale onderwijs. Op deze manier 
hopen we dat er meer intrinsieke motivatie is bij de kinderen. Dit doen we mede door samen met de 
kinderen de doelen te bepalen. Dit zijn groepsdoelen maar ook individuele doelen.  

oktober evalueren leerlijnen Taalcoordinator 

 
Geëvalueerd. 

Zie document evaluatie leerlijnen. 

  
januari evalueren leerlijnen Taalcoordinator 

 
Geëvalueerd. 

Zie document evaluatie leerlijnen. 

  
maart evalueren leerlijnen Taalcoordinator 

 
Geëvalueerd. 

Zie document evaluatie leerlijnen. 

  
juni Evalueren van de leerlijnen levend taalonderwijs Taalcoordinator 

 
Geëvalueerd. 

Zie document evaluatie leerlijnen. 
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Klassenvergadering en kinderraad 

Er is regelmatig een klassenvergadering in alle groepen.De punten vanuit de klassenvergadering die 
de gehele school aangaan komen terug in de kinderraad. Kleuters sluiten ook aan bij de kinderraad. 
De kinderraad vergadert minimaal 5x per jaar. 

november document why-how-what aanvullen/aanscherpen Team 

 
Het document is aangescherpt. De kinderraad loopt niet goed genoeg. Taken worden 
niet uitgevoerd. Notulen worden vergeten. 
Marion mailt direct na de vergadering het team met de acties uit de kinderraad. 
Tussen twee vergaderingen door wordt er een werkmoment ingepland om de acties uit 
te voeren. 

  
februari evaluatie in team hoe klassenvergadering en kinderraad nu 

loopt. 
Team 

 
De notulen die de kinderen moeten maken worden vergeten of niet gemaakt. Marion 
maakt vanaf nu de actielijst zelf en deelt deze met team. Team deelt deze weer met de 
kinderen. Maximaal 2 punten inbrengen per groep, dan hebben we namelijk 14 
agendapunten!!! 

  
 

WHY-HOW-WHAT 
april aanscherpen documenten Adjunct-directeur 

 
Geëvalueerd 
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1.5 IDENTITEIT; jaarlijkse evaluatie 
 
juni Evaluatie schoolplan (identiteit) Directie 

 In het schooljaar 2019-2020 hebben we aan twee doelstellingen gewerkt vanuit ons 
schoolplan: 
 

1. in 2023 ervaren ouders ons als een organisatie waar aandacht is voor de mens als 
geheel;  

 We hebben mede door de trajecten katholieke identiteit en KIVA veel gesproken over een 
open en growth mindset en we zijn hierin als team gegroeid. Ook in de relatie met ouders is 
er mede door de corona-tijd een betere driehoek gevormd. Ouders zijn een veel 
belangrijkere rol gaan spelen in de schoolsituatie van de kinderen.  
 
 2. in 2023 is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in de brede vorming in het 
onderwijs en de opvang; 
 
 Iedereen is welkom en verdient een kans, zelfs meerdere. We hebben net als eerdere jaren 
een aantal zij-instromers mogen verwelkomen waarbij het gelukt is om hun welbevinden en 
betrokkenheid te verhogen. Kinderen uit Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Winschoten, 
Bellingwolde, Groningen en Kenia die allemaal door de andere kinderen zonder oordeel en 
zorgzaam zijn ontvangen. Daarnaast zijn de eerste gesprekken gevoerd om kinderen die naar 
een vorm van speciaal onderwijs gaan, één dag in de week bij ons onderwijs te laten volgen. 
Er zijn afspraken gemaakt over KIVA, deze staan in het why-how-what document. Deze 
afspraken worden volgend schooljaar geëvalueerd als borgingstaak. 
 
Doelstelling 1 nemen we mee naar schooljaar 2020-2021, doelstelling 2 hebben we afgerond. 
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1.6 ONTWIKKELING; jaarlijkse evaluatie 
 
juni evaluatie schoolplan (ontwikkeling) Directie 

 In het schooljaar 2019-2020 hebben we aan één doelstelling gewerkt vanuit ons schoolplan: 
 

1. in 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen binnen ons 
eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld; 

 
 Rekenonderwijs; De uiteindelijke gewenste situatie is nog niet behaald. We willen van twee 
documenten naar één document voor de leerlijnen. We willen graag zo dicht mogelijk bij de 
kerndoelen (en dus TULE) blijven. Twee collega's zijn betrokken bij het maken van een 
nieuwe rekenopleiding. Zij zijn bezig om de leerlijnen te finetunen. De leerlijnen moeten ook 
uitgebreid worden naar kleuters. De rekenopleiding zal bestaan uit 10 bouwstenen, deze 
willen we volgend schooljaar in het team aanbieden onder begeleiding van Freek. Daarnaast 
moeten alle collega's het document kennen. Er moet geïnvesteerd worden in materialen. 
 
 Tekstbespreking; We willen dit traject continueren. Door de corona is dit onderdeel van ons 
onderwijs minder aan bod geweest. Komend schooljaar willen we de  
 kerndoelen ( en dus TULE) bekijken van taal en een leerlijn tekstbespreking maken. Wat doe 
je tijdens de tekstbespreking van de vrije tekst en wat bij stamgroepwerk. 
 
We nemen de beide subdoelstellingen van deze doelstelling mee naar schooljaar 2020-2021. 
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1.7 ORGANISATIE; jaarlijkse evaluatie 
 
juni Evaluatie schoolplan (organisatie) Directie 

 In het schooljaar 2019-2020 hebben we aan twee doelstellingen gewerkt vanuit ons 
schoolplan: 
 

1. In 2023 is de organisatie zodanig ingericht dat deze aansluit bij onze 
gepersonaliseerde visie op onderwijs en opvang; 

 Bijna alle collega's hebben nu een presentatieportfolio. Komend schooljaar gaan we aan de 
slag met een startgesprek en maken we daarmee een start met een  
 ontwikkelportfolio. We zullen de ontwikkeling hiervan voorzetten in het traject 
medewerkers ervaren de professionele ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid voor  
 hun eigen ontwikkeling gepresenteerd in een portfolio. 
 
 2. In 2023 bieden we medewerkers een passend begeleidingstraject aan en 
opleidingsmogelijkheden; 
 
 Op dit moment hebben we twee collega's die de opleiding identiteit volgen, zij hebben 
samen met de identiteitscoördinatoren de vieringen voor volgend jaar  
 ingepland met als doel de vieringen die we al doen te verbeteren maar ook nieuwe 
vieringen toe te voegen. Daarnaast zijn er twee collega's samen met een collega  
 vanuit het cluster en met Freek bezig een nieuwe rekenopleiding te ontwikkelen. De 
expertise die ze hierin opdoen kunnen we in de beide scholen en wellicht verder in het 
cluster etc. inzetten. 
 
Doelstelling 2 nemen we mee naar schooljaar 2020-2021, doelstelling 1 hebben we 
afgerond. 
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1.8 OMGEVING; jaarlijkse evaluatie 
 
juni Evaluatie schoolplan (omgeving) Directie 

 In het schooljaar 2019-2020 hebben we aan één doelstelling gewerkt vanuit ons 
schoolplan: 
 

1. In 2023 hebben we samenwerkingspartners in onze regio en (ver) daar buiten; 
 We nemen dit traject mee naar volgend schooljaar. Er is dit jaar te weinig actief aan dit 
traject gewerkt. Met het speciaal basisonderwijs is er wel een goed contact  
 gelegd. Hier zijn we aan het onderzoeken hoe we kinderen de kansen van onze school en 
van het speciaal onderwijs tegelijkertijd kunnen bieden. 
 
We nemen deze doelstelling mee naar het schooljaar 2020-2021 
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Evaluatie projecten 

Hierna volgt van elke project waar we afgelopen jaar aan gewerkt hebben de evaluatie.  
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

REKENONDERWIJS; In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons 

didactisch handelen binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een 

goed beoordeeld 

Aanleiding voor dit project 

We willen onze kinderen een optimale ontwikkeling bieden en ze vormen tot kritische, zelfstandige 
burgers met ruime bagage aan kennis die verantwoordelijkheid durven te nemen voor de dingen die 
ze doen. 

 
Tijdsplanning 

oktober Rekenonderwijs; 1e evaluatie Rekengids 

 
De domeinen die we aanbieden zijn soms levend en soms cursorisch. Dit wisselt per 
schooljaar. Van te voren is het lastig te bepalen welke domeinen je levend of cursorisch 
aanbiedt. We evalueren steeds de leerlijnen, hierdoor hebben we zicht op welke leerlijnen 
zijn aangeboden en of deze voldoende zijn aangeboden. De doorgaande lijn is klaar. 
Collega X gaat met het team kijken naar Bareka en een voorstel maken voor de rest over 
hoe we Bareka gaan gebruiken. 

  
januari Rekenonderwijs; 2e evaluatie Rekengids 

 
Rekenprof; aangeven bij Collega X waar je tegen aanloopt. Doelen die wel in onze 
leerlijnen staan maar niet in rekenprof kunnen we aangeven bij rekenprof. We hebben 
geconstateerd dat er in de bovenbouw hiaten zitten vanuit de middenbouw door het 
werken met rekenen in het verleden. Nu zien we door deze aanpak dat de opbouw beter 
is in de middenbouw. We moeten aan de slag met de leerlijnen t.o.v. IEP (wanneer we 
met Iep blijven werken). Leerlijnen IEP naast onze leerlijnen leggen en dan één document 
maken. Collega X heeft uitleg gegeven over Bareka. Bareka gebruiken we alleen bij 
kinderen waarvan je specifieker wil weten waar ze staan in hun rekenontwikkeling.  

  
Meetbare resultaten 

Er ligt een doorgaande lijn voor rekenen waarin alle collega's de leerlijnen kennen. 
In deze doorgaande lijn is helder welke onderdelen levend en welke cursorisch worden aangeboden. 
De basis hiervoor is ons why-how-what format. Deze ligt er voor rekenen. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Er zijn twee documenten waarin de leerlijnen van rekenen staan. Vanuit deze leerlijnen kunnen we 
het rekenonderwijs levend of cursorisch aanbieden. Er kunnen geen vaste leerlijnen aangewezen 
worden voor cursorisch of voor levend rekenen. Dit hangt af van welke leerlijnen aansluiten bij het 
stamgroepwerk. De leerlijnen zijn voldoende om het rekenonderwijs aan te bieden, rekenprof is 
ondersteunend. Het tijdschrift 'volgens Bartjens' is een waardevolle aanvulling en zit precies tussen 
levend en cursorisch rekenen in. De why-how-what is klaar. Dit is een levend document en zal dus 
volgend jaar weer besproken worden. 
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Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 blinken we uit op het gebied van pedagogisch klimaat en zijn wij intern tevreden over ons 
didactisch handelen. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

De uiteindelijke gewenste situatie is nog niet behaald. We willen van twee documenten naar één 
document voor de leerlijnen. We willen graag zo dicht mogelijk bij de kerndoelen (en dus TULE) 
blijven. Twee collega's zijn betrokken bij het maken van een nieuwe rekenopleiding. Zij zijn bezig om 
de leerlijnen te finetunen. De leerlijnen moeten ook uitgebreid worden naar kleuters. De 
rekenopleiding zal bestaan uit 10 bouwstenen, deze willen we volgend schooljaar in het team 
aanbieden onder begeleiding van onderwijsbegeleiding Jenaplan. Daarnaast moeten alle collega's het 
document kennen. Er moet geïnvesteerd worden in materialen. 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

TEKSBESPREKING; In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons 

didactisch handelen binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een 

goed beoordeeld 

Aanleiding voor dit project 

We willen onze kinderen een optimale ontwikkeling bieden en ze vormen tot kritische, zelfstandige 
burgers met ruime bagage aan kennis die verantwoordelijkheid durven te nemen voor de dingen die 
ze doen. 

 
Tijdsplanning 

oktober TEKSTBESPREKING; 1e evaluatie Taalcoordinator 

 
Bovenbouw: In de Wolven en de Dassen worden er nu wekelijks tekstenkringen en tekst 
besprekingen gehouden. Vorig jaar lukte dit niet structureel. Het bespreken van de 
teksten gaat nu veel via: Toneel, raps, liedjes maken, om-en-om lezen etc. De 
besprekingen worden opgebouwd via het principe van de flat (fundering, begane grond, 
1e etage etc.) Hoe bouw je een tekst op? De leerlingen vinden de tekst besprekingen veel 
leuker. Bij de Wolven wordt geen gebruik meer gemaakt van Nieuwsbegrip, maar wordt 
het begrijpend lezen via de tekst van de week en via teksten vanuit de leerkracht gedaan. 
De Dassen maken nog wel gebruik van Nieuwsbegrip.  

  
januari TEKSTBESPREKING; 2e evaluatie Taalcoordinator 

 
In de bovenbouw wordt geen gebruik meer gemaakt van nieuwsbegrip, alles gaat via 
teksten van kinderen en van de stamgroepleider. Collega X is gestart met close-reading 
om te kijken of dit geschikt is voor de gehele bovenbouw en misschien wel voor de 
middenbouw.  
In de middenbouw is er wekelijks een tekstbespreking, er wordt veel drama ingezet. De 
middenbouw begint nu met een titel i.p.v. de titel aan het eind. We merken het verschil 
nog niet. We gaan meer informatie verzamelen over close reading. 

  
Meetbare resultaten 

Aan het eind van het jaar zeggen we ons lidmaatschap op nieuwsbegrip op. 
Aan het eind van het jaar hebben we een why-how-what beleid op tekstbespreken. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Het lidmaatschap op nieuwsbegrip is opgezegd. Begrijpend lezen wordt nu aangeboden door de 
tekstbespreking in de cyclus van de vrije tekst ons levend taalonderwijs. Bij het stamgroepwerk 
wordt close reading gebruikt. Het why-how-what document is klaar, het is een levend document en 
zal dus volgend schooljaar weer besproken worden. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
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In 2023 blinken we uit op het gebied van pedagogisch klimaat en zijn wij intern tevreden over ons 
didactisch handelen. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

We willen dit traject continueren. Door de corona is dit onderdeel van ons onderwijs minder aan bod 
geweest. Komend schooljaar willen we de kerndoelen ( en dus TULE) bekijken van taal en een leerlijn 
tekstbespreking maken. Wat doe je tijdens de tekstbespreking van de vrije tekst en wat bij 
stamgroepwerk. 
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Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

OUDERBETROKKENHEID 3.0; In 2023 ervaren ouders ons als een 

organisatie waar aandacht is voor de mens als geheel 

Aanleiding voor dit project 

Op onze school is er aandacht voor de mens als geheel, toch merken we dat de openheid (zonder 
oordeel kijken) beter kan. 

 
Tijdsplanning 

september OUDERBETROKKENHEID 3.0; 1e evaluatie Team 

 
De startgesprekken en huisbezoeken zijn gestart. De huisbezoeken blijken (blijven) zeer 
waardevol. Vanuit de onderbouw worden de startgesprekken minder waardevol 
ervaren, te meer omdat de ouders dagelijks gezien worden. In de middenbouw en 
bovenbouw doen de leerlingen de startgesprekken, waarbij terug en vooruit gekeken 
wordt. De afspraken worden direct vastgelegd. Er zijn niet direct meer arrangementen. 
November 2019; inpakavond sinterklaas middenbouw en onderbouw. Ouders maken 
een surprise voor hun eigen kind. De opkomst kan groter, de betrokkenheid tijdens 
deze avond was hoog. 

  
januari OUDERBETROKKENHEID 3.0; 2e evaluatie Team 

 
Er is een vast moment geweest voor de oudergesprekken. Vanuit team en ouders toch 
wel behoefte aan één moment om je in te kunnen schrijven voor de gesprekken. 
Eigenlijk zijn er met alle ouders arrangementen gemaakt en zijn de oudergesprekken 
onderdeel van de arrangementen. Niet alle ouders komen tijdens dit vaste moment 
omdat ze de stamgroepleider(s) al gesproken hebben tijdens een ander gesprek. Het 
eerste groepsportfolio van middenbouw en bovenbouw is gemaakt.  

  
Meetbare resultaten 

Aan het eind van dit schooljaar is er een document ouderbetrokkenheid why-how-what. 
Aan het eind van dit schooljaar werken alle kinderen met het ontwikkel- en presentatieprotfolio van 
social schools inclusief leergesprek. 
Aan het eind van dit schooljaar is er met alle ouders en kinderen een individueel 
gespreksarrangement gerealiseerd. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

De corona-tijd heeft ook goede dingen gebracht. Alle kinderen van de midden- en bovenbouw weten 
hoe ze in social schools moeten werken met het portfolio. In de onderbouw weten een aantal 
kinderen (en een heleboel ouders) dit. Volgend schooljaar gaan we dit verder ontwikkelen.  
Alle ouders hebben een individueel arrangement. Daarnaast hebben we twee keer per jaar een vast 
moment voor de oudergesprekken waar ouders zich op mogen inschrijven. 
Het document ouderbetrokkenheid is er nog niet, maar kan met de informatie uit dit traject volgend 
schooljaar gemaakt worden en aangescherpt. 
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Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 zijn er vanuit gelijkwaardigheid gesprekken met een open en growth mindset. 
Het educatief partnerschap zien we terug in de driehoek ouder-kind-school. 
In de samenwerking met collega's onderling zien we een professionele cultuur waarbij men elkaar op 
persoonlijke titel op gedrag aanspreekt. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

We hebben mede door de trajecten katholieke identiteit en KIVA veel gesproken over een open en 
growth mindset en we zijn hierin als team gegroeid. Ook in de relatie met ouders is er mede door de 
corona-tijd een betere driehoek gevormd. Ouders zijn een veel belangrijkere rol gaan spelen in de 
schoolsituatie van de kinderen.  
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Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

KIVA; In 2023 is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in 

de brede vorming in het onderwijs en de opvang 

Aanleiding voor dit project 

We willen graag de katholieke jenaplan-identiteit in stand houden. Vanuit het katholieke geloof 
willen we dat de normen en waarden, maar vooral het respectvol omgaan met elkaar en elkaars 
spullen een nadrukkelijkere plek krijgen binnen onze school. Daarnaast willen we ruimte bieden voor 
andere identiteiten. 

 
Tijdsplanning 

november KIVA; 1e evaluatie Team 

 
Startbijeenkomst is geweest. Iedereen heeft een diploma/bewijs van deelname 
gekregen. Met begeleiding KIVA een afspraak maken hoe we dit verder in de school 
inzetten. 

  
Meetbare resultaten 

Iedereen is (weer) KIVA geschoold. 
Aan de hand van de scholing hebben we binnen het team afspraken gemaakt over hoe we om willen 
gaan met KIVA in de vorm van een "gedragsprotocol" why-how-what. 
Er zijn twee ouderavonden geweest om ouders mee te nemen in onze doelen zoals hierboven 
genoemd. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Iedereen is KIVA geschoold. Het Why-how-what document is klaar. Dit is een levend document. Door 
de corona zal dit document volgend jaar extra besproken worden. Er zijn, mede door corona, geen 
ouderavonden geweest. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is in onze jenaplanschool iedereen welkom en maken wij gebruik van de verschillen in 
identiteit. Kinderen leren de wereld om zich heen kennen door te leren van en met elkaar over de 
verschillende geloofsovertuigingen. Iedereen is weer KIVA -geschoold en in het team zijn afspraken 
gemaakt over de inzet van KIVA in combinatie met normen en waarden en respectvol handelen. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Iedereen is welkom en verdient een kans, zelfs meerdere. We hebben net als eerdere jaren een 
aantal zij-instromers mogen verwelkomen waarbij het gelukt is om hun welbevinden en 
betrokkenheid te verhogen. Kinderen uit Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Winschoten, Bellingwolde, 
Groningen en Kenia die allemaal door de andere kinderen zonder oordeel en zorgzaam zijn 
ontvangen. Daarnaast zijn de eerste gesprekken gevoerd om kinderen die naar een vorm van speciaal 
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onderwijs gaan, één dag in de week bij ons onderwijs te laten volgen. Er zijn afspraken gemaakt over 
KIVA, deze staan in het why-how-what document. Deze afspraken worden volgend schooljaar 
geëvalueerd als borgingstaak. 
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Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

KATHOLIEKE IDENTITEIT; In 2023 is de aandacht voor (verschillen in) 

identiteit geborgd in de brede vorming in het onderwijs en de opvang 

Aanleiding voor dit project 

We willen graag de katholieke jenaplan-identiteit in stand houden. Vanuit het katholieke geloof 
willen we dat de normen en waarden, maar vooral het respectvol omgaan met elkaar en elkaars 
spullen een nadrukkelijkere plek krijgen binnen onze school. Daarnaast willen we ruimte bieden voor 
andere identiteiten 

 
Tijdsplanning 

november KATHOLIEKE IDENTITEIT; 1e evaluatie identiteitscoordinator 

 
Collega X en Collega X zijn met de opleiding gestart. Pastoor X is geweest voor de 
voorbereiding van de kerstviering in de kerk. Hij is aanwezig bij de voorbereiding en gaat 
na de viering mee naar school. Tevens is hij tijdens de middag op school bij alle collega's 
langs geweest om kennis te maken. De bovenbouw wil graag n.a.v. een vrije tekst naar 
de kerk voor een rondleiding. Collega Y en Collega Y zijn naar de identiteitsmiddag 
geweest, deze ging met name over ouderbetrokkenheid. Er zijn ideeën besproken over 
hoe om te gaan met armoede.  

  
Meetbare resultaten 

Aan het eind van het jaar is er een samenwerking met de nieuwe pastor waarbij de pastor betrokken 
is bij de voorbereiding van de viering en er schoolbezoeken zijn gepland. 
Alle collega's hebben de akte godsdienst/levensbeschouwing behaald. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Er is een heel goed contact met de pastoor. De betrokkenheid van school en kerk is hoog bij de 
vieringen. De pastoor is een aantal keren op school geweest en de kinderen van de bovenbouw 
hebben een rondleiding gehad in de kerk. De laatste twee collega's die nog geschoold moeten 
worden zitten in de afrondende fase van de opleiding identiteit. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is in onze jenaplanschool iedereen welkom en maken wij gebruik van de verschillen in 
identiteit. Kinderen leren de wereld om zich heen kennen door te leren van en met elkaar over de 
verschillende geloofsovertuigingen. Iedereen is weer KIVA -geschoold en in het team zijn afspraken 
gemaakt over de inzet van KIVA in combinatie met normen en waarden en respectvol handelen. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Iedereen is welkom en verdient een kans, zelfs meerdere. We hebben net als eerdere jaren een 
aantal zij-instromers mogen verwelkomen waarbij het gelukt is om hun welbevinden en 
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betrokkenheid te verhogen. Kinderen uit Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Winschoten, Bellingwolde, 
Groningen en Kenia die allemaal door de andere kinderen zonder oordeel en zorgzaam zijn 
ontvangen. Daarnaast zijn de eerste gesprekken gevoerd om kinderen die naar een vorm van speciaal 
onderwijs gaan, één dag in de week bij ons onderwijs te laten volgen. 
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Verbeteren 
Personeel  |  Ontwikkeling 

EXNOVATIE TEAM; In 2023 bieden we medewerkers een passend 

begeleidingstraject aan en opleidingsmogelijkheden 

Aanleiding voor dit project 

 
We willen dat stamgroepleiders de ervaringen/kwaliteiten die ze hebben opgedaan in de opleiding 
meer in gaan zetten in de school. 

 
Tijdsplanning 

september EXNOVATIE TEAM; 1e evaluatie Team 

 
Alles medewerkers maken een portfolio waarin zij aangeven wat hun successen en 
kwaliteiten zijn. In maart heeft de directie met iedereen een gesprek op basis van het 
portfolio. In deze gesprekken kijken we hoe we de kwaliteiten van de mensen breder in 
kunnen zetten. 
In het clusteroverleg zorgen we voor inspirators, collega's kunnen zich vervolgens 
inschrijven voor en workshop of opleiding. Op dit moment zijn we bezig met de 
mogelijkheden voor visual thinking, Jan Bransen, Iep en geniaaloprechts. 

  
januari EXNOVATIE TEAM; 2e evaluatie Team 

 
Mede door de corona zijn nog geen gesprekken geweest op basis van het portfolio. Dit 
pakken we direct aan de start van 2020-2021 op.  
We hebben visual thinking en Iep als cluster samen opgepakt. Dit hebben we gedaan 
door op basis van intekenen de gemotiveerde mensen mee te laten doen. De 
voorwaarde om mee te mogen doen was wel dat je vervolgens het team inspireert. 
Geniaal op rechts hebben we in ons clusteroverleg met IB en Directie besproken. 
Tweemaal is er een ouder aangesloten bij de bijeenkomst om uitleg te geven over 
geniaal op rechts. Het rechtsbreinig denken past goed bij het jenaplanonderwijs. Door 
hiermee aan de slag te gaan konden en kunnen we onze expertise op rechts denken nog 
beter ontwikkelen.  

  
Meetbare resultaten 

Aan het eind van dit jaar hebben we een document waarin de exnovatie van ons team staat. Tevens 
staan er vervolgafspraken in over hoe we deze exnovatie in kunnen zetten binnen onze school zodat 
we dit als vervolg hierop kunnen inzetten in het cluster en in het wijland. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Het document exnovatie is nog niet klaar. Door de corona is de bijeenkomst met Freek over 
exnovatie niet door gegaan. Tijdens deze bijeenkomst zouden we de basis (de theorie) bespreken van 
exnovatie om zo tot een goed document te komen. Deze bijenkomst plannen we komend schooljaar 
in. Binnen het cluster hebben we aan exnovatie gewerkt met visual thinking, iep en geniaal op rechts. 
Vooral de laatste gaan we komend schooljaar mee verder. Daarnaast hebben we een lezing van Jan 
Bransen in oktober. En zijn we bezig een studiereis te organiseren naar België. 
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Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 reflecteren stamgroepleiders op hun ontwikkeling/gevolgde opleiding en weten hoe de 
school en de andere jenaplanscholen hiervan kunnen profiteren en gaan hier actief mee aan de slag. 
Bij nieuwe opleidingen/trainingen worden vooraf de verwachtingen inzichtelijk gemaakt waardoor 
duidelijk wordt hoe de expertise ingezet wordt in de school en binnen de samenwerking met de 
andere scholen. 
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Op dit moment hebben we twee collega's die de opleiding identiteit volgen, zij hebben samen met de 
identiteitscoördinatoren de vieringen voor volgend jaar ingepland met als doel de vieringen die we al 
doen te verbeteren maar ook nieuwe vieringen toe te voegen. Daarnaast zijn er twee collega's samen 
met een collega vanuit het cluster en met onze jenaplan-begeleider bezig een nieuwe rekenopleiding 
te ontwikkelen. De expertise die ze hierin opdoen kunnen we in de beide scholen en wellicht verder 
in het cluster etc. inzetten. 
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Implementeren 
Organisatie  |  Organisatie 

PORTFOLIO STAMGROEPLEIDERS; In 2023 is de organisatie zodanig 

ingericht dat deze aansluit bij onze gepersonaliseerde visie op 

onderwijs en opvang 

Aanleiding voor dit project 

Diverse doelen vanuit het stichtingondernemingsplan hebben te maken met de visie op 
gepersonaliseerd leren. Een school valt of staat met het werken vanuit visie binnen alle geledingen. 
Kortom hoe je met kinderen werkt, zo werk je ook gezamenlijk als team en zo werk je ook als scholen 
samen met elkaar. Binnen onze organisatie als team willen we ervoor zorgen dat er meer 
gepersonaliseerd wordt gewerkt. 

 
Tijdsplanning 

oktober PORTFOLIO STAMGROEPLEIDERS; 1e evaluatie Team 

 
Afgesproken is dat iedereen een eigen portfolio gaat bijhouden. Hoe? maakt niets uit 
(eigen inzicht). Kijk terug op de afgelopen jaren en probeer "alles" bij te houden. 

  
januari 2e evaluatie Team 

 
Welke vormen van portfolio zijn er? Instagram wordt nu uitgeprobeerd. Geen C007 
gebruiken betekent dat we wel met iets anders moeten komen.  

  
Meetbare resultaten 

Aan het eind van het schooljaar heeft iedere stamgroepleider een portfolio (in welke vorm dan ook) 
waarin hij/zij presenteert waar ze trots op zijn, wat de successen /leermomenten waren. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Een deel van de collega's heeft een eigen instagram portfolio gemaakt, een deel doet via social 
schools en een aantal hebben nog geen portfolio. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 werkt iedere stamgroepleider met een portfolio, waarin duidelijk te zien dat dit afgestemd is 
op de desbetreffende stamgroepleider. Er is een duidelijke lijn te zien vanuit een startgesprek met 
diverse ontwikkelpunten gericht op de stamgroepleider zelf, als individu, als stamgroepleider, als 
professional. Hij/zij schrijft daar zelf een plan voor en houdt bij waar hij/zij staat in de ontwikkeling. 
Uiteindelijk staat in het portfolio het bewijs voor de opbrengst van deze ontwikkeling. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Bijna alle collega's hebben nu een presentatieportfolio. Komend schooljaar gaan we aan de slag met 
een startgesprek en maken we daarmee een start met een ontwikkelportfolio. We zullen de 
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ontwikkeling hiervan voorzetten in het traject medewerkers ervaren de professionele ruimte en 
nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling gepresenteerd in een portfolio. 
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Ontwikkelen 
Organisatie  |  Samenwerking 

MJPS; In 2023 hebben we samenwerkingspartners in onze regio en 

(ver) daar buiten 

Aanleiding voor dit project 

Wij kunnen meer rendement halen uit de samenwerking met partners uit de regio. De school heeft 
een maatschappelijke functie waarbij locale partners een grotere rol kunnen spelen dan nu het geval 
is. 

 
Tijdsplanning 

januari MJPS; 1e evaluatie Directie 

 
Ideeën om de MJPS weer leven in te blazen: 
-Gezamenlijke inspiratiemiddagen 
-studiereis 
-kennis van elkaars kwaliteiten (brengen en halen van kennis) 
 
Samenwerkingspartner op andere gebieden, ideeën: 
-samenwerken met VO;  
-bedrijfsleven betrekken bij stamgroepwerk 
-samenwerking met speciaal onderwijs 

  
Meetbare resultaten 

Er ligt een why-how-what/beleidsdocument met daarin hoe de MJPS binnen Primenius werkt met 
een voorstel voor hoe we ons netwerk uit kunnen breiden buiten Primenius en hoe verantwoording 
afleggen aan de NJPV. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

We nemen dit traject mee naar volgend schooljaar. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 werken veel samen met lokale partijen zoals het VO, bedrijfsleven en andere specialisten. 
We ontwikkelen ons binnen de jenaplanscholen tot een samenwerkend duurzaam team van 
leidinggevenden, intern begeleiders en stamgroepleiders. Een team waarin een leven lang leren 
centraal staat.  

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

We nemen dit traject mee naar volgend schooljaar. Er is dit jaar te weinig actief aan dit traject 
gewerkt. Met het speciaal basisonderwijs is er wel een goed contact gelegd. Hier zijn we aan het 
onderzoeken hoe we kinderen de kansen van onze school en van het speciaal onderwijs tegelijkertijd 
kunnen bieden. 
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