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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

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. 

 

Huidige situatie 

Er is een document waar de doorgaande lijn rekenen in staat. Hier staan alle leerlijnen in met een 
planning per week voor het aanbod. 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 dit jaar weer besproken worden. Alle 
kinderen gebruiken rekenprof ter ondersteuning. Bareka gebruiken we alleen bij kinderen waarvan 
we specifieker willen weten waar ze staan in hun rekenontwikkeling. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

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

 

Doelen voor dit jaar 

 

• Doorgaande lijn rekenen uitbreiden naar de onderbouw. 

• Evaluatieformulier gebruiken zoals ook gebruikt wordt bij levend taalonderwijs. 

• Investeren in zinvolle materialen. 

• Iep leerlijnen naast onze eigen leerlijnen leggen. 

• Analyse van Iep verbeteren zodat we een gepersonaliseerd aanbod kunnen geven aan de 
kinderen. Het doel hiervan is inzichtelijk maken welk referentieniveau kinderen 
zitten/vermoedelijk gaan behalen zodat we aan kunnen sluiten bij hun onderwijsbehoefte. 

 

Meetbare resultaten 

 

• De doorgaande lijn rekenen is uitgebreid naar de onderbouw. 

• Het evaluatieformulier rekenen wordt gebruikt. 

• Er zijn materialen aangeschaft. 
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• De why-how-what is aangevuld met de Iep leerlijnen (overeenkomsten en hiaten) 

• Er is voor de bovenbouw een analyse van Iep waarin we zicht hebben op het 
referentieniveau van alle kinderen en hoe we vervolgens aansluiten bij hun 
onderwijsbehoefte. Dit verwerken we in onze why-how-what. 

 

Haalbaarheidsfactoren 

Financiële middelen. 
Inhoudelijke kennis van stamgroepleiders op het gebied van rekenen. 
Inhoudelijke kennis op het gebied van analyseren. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Didactisch handelen  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

SCHRIJVEN; 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. Schrijven is een onderdeel van deze ontwikkeling. Het is belangrijk om je goed te kunnen 
verwoorden op papier (dat wat in je hoofd zit via papier in het hoofd van de ander krijgen).Daarnaast 
zorgt netjes schrijven voor leesbaarheid. Ons schrijfonderwijs is wellicht verouderd, dit willen we 
onderzoeken. 

 

Huidige situatie 

MB 
één keer per week is er een schrijfles. Kinderen bedenken dan zelf de zinnen. Stamgroepleiders doen 
dit eerst voor en de kinderen schrijven daarna zelf. De derdejaars schrijven vaker, zij schrijven groot. 
Dit doen ze op papier, met klei, zand en op het raam. Daarnaast oefenen ze in hun letterschrift. 
Teksten worden in kladversie geschreven. 
BB 
Vrije teksten worden in kladversie geschreven. 
Bij stamgroepwerk wordt ook eerst in klad geschreven. 
 
Daarnaast vragen we ons een aantal dingen af: 
-Beklijft wat je opschrijft beter? 
-Draagt schrijfonderwijs bij aan een betere fijne motoriek of kan dat ook anders? 
-Zorgt schrijven voor een betere werksnelheid dan typen? 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

We willen een doorgaande lijn/handleiding/why-how-what voor schrijven ontwikkelen. 
Aan het eind van de middenbouw moeten de kinderen leesbaar kunnen schrijven. 
Aan het eind van de bovenbouw moeten kinderen vlot en leesbaar kunnen schrijven. 

 

Doelen voor dit jaar 

We willen kennis opdoen over schrijfonderwijs zodat we een visie kunnen vormen en een 
doorgaande lijn kunnen vaststellen. 
We willen dat kinderen vanuit hun intrinsieke motivatie goed kunnen verwoorden wat ze in hun 
hoofd hebben. 

 

Meetbare resultaten 

Er ligt een document why-how-what voor schrijfonderwijs. 
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Haalbaarheidsfactoren 

Kennis van schrijfonderwijs. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Didactisch handelen  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

SPELLING; 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. Spelling is een onderdeel van deze ontwikkeling. De inhoud van een tekst gaat verloren 
wanneer de spelling niet klopt. Kinderen kunnen schrijfschaamte ontwikkelen wanneer ze niet goed 
kunnen spellen. Onze huidige aanbod van spelling is verouderd. 

 

Huidige situatie 

Vanuit een foutenanalyse krijgen de kinderen instructie van een categorie en via een afgeschreven 
methode spellingsbladen/opdrachten om mee te oefenen.  
Positief zijn we over het werken met spelling in onze vrije tekstencyclus en over onze 
spellingskringen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

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

 

Doelen voor dit jaar 

 

• Een why-how-what ontwikkelen voor spelling. 

• Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau op spelling waarbij we aansluiten bij hun 
zone van naaste ontwikkeling. 

• Er zijn nieuwe materialen aangeschaft om het spellingsonderwijs vorm te geven. 
 

Meetbare resultaten 

 

• Er ligt een why-how-what document voor spelling (doorgaande lijn) 

• Er zijn materialen aangeschaft. 
 

Haalbaarheidsfactoren 

 

• Kennis van spelling in de vrije teksencyclus. 

• Kennis van de tussendoelen spelling.  
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

TEKSTBESPREKING; 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. 

 

Huidige situatie 

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 

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

 

Doelen voor dit jaar 

 

• Het why-how-what document tekstbespreking inhoudelijk onderbouwen met de kerndoelen 
(en TULE) die passen bij tekstbespreken. 

• Close-reading inzetten in alle bouwen. 
 

Meetbare resultaten 

 

• Aan het eind van dit schooljaar is het why-how-what document uitgebreid met de 
onderbouwing vanuit de kerndoelen en leerlijn. 

• In het why--how-what document is beschreven hoe we close reading inzetten in alle 
bouwen. 

 

Haalbaarheidsfactoren 

 

• Kennis van de leerlijn tekstbespreking (tekstverwerken/begrijpend lezen). 

• Kennis van close reading. 
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Ontwikkelen 
Identiteit  |  Identiteit  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

GEZONDE SCHOOL; In 2023 is in het onderwijs en in de opvang 

aantoonbaar aandacht voor duurzaamheid, zowel voor de mens als 

voor onze aarde 

Aanleiding voor dit project 

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld 
mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.  
Duurzaamheid is de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generatie er ook nog plezier van kan 
hebben. We willen onze kinderen bewustmaken van deze duurzaamheid. De kinderen die we in onze 
groepen hebben moeten kunnen blijven leven op een mooi stukje aarde. 

 

Huidige situatie 

We hebben op de school zonnepanelen en we gaan duurzaam om met het verbruik van energie. We 
zien dat we te maken hebben met de 'action-generatie' waardoor er veel verspilling is van 
materialen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is er structureel aandacht is voor duurzaamheid en dus verspilling van materialen. We zijn 
dan een gezonde school waar kinderen gebruik maken van een dopper en van de maaltijden die de 
school aanbiedt. We scheiden alle afval in en om de school en dragen zorg voor de omgeving in en 
om de school. Er is een autoluwe omgeving rondom de school. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

• Wij verzorgen als school alle maaltijden op school voor de kinderen; fruit en lunch. 

• We scheiden ons afval. 

• We hebben aan het eind van dit jaar een plan voor een nieuw schoolplein gebaseerd op de 
uitgangspunten van gezond leven. 

• Er is meer bewustwording bij de kinderen voor het milieu, duurzaamheid en gezond leven. 

• De moestuin wordt dusdanig intensief gebruikt dat we van de producten kunnen koken of 
deze kunnen verkopen. 

• Kinderen komen in contact met dieren en leren wat er hoort bij de verzorging van dieren, 
wat het contact met dieren mentaal met je doet (kan doen). 

 

Meetbare resultaten 

 

• Kinderen hoeven geen tas meer mee naar school te nemen. 

• Er zijn meerdere containers zodat we ons afval kunnen scheiden. 

• Er ligt een plan voor een nieuw schoolplein. 
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• Er is tijdens stamgroepwerk gewerkt aan milieu, duurzaamheid en gezond leven. 
 

Haalbaarheidsfactoren 

 

• financiën om de maaltijden te verzorgen. 

• draagvlak bij ouders om kinderen naar een gezonde school te sturen en hier eventueel in 
mee te financieren. 

• financiën om een schoolplein te realiseren. 

• goed contact met de gemeente om samen te werken wat betreft het schoolplein, de 
maaltijden en het scheiden van afval. 
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Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

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. 

 

Huidige situatie 

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.  
Alle ouders hebben een individueel arrangement inclusief huisbezoek. 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. 

 

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. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

• Naast de midden- en bovenbouw werkt ook de onderbouw met het portofolio via social 
schools. 

• De why-how-what voor ouderbetrokkenheid wordt gemaakt op basis van de afspraken vorig 
schooljaar en de afspraken die we dit jaar maken. 

 

Meetbare resultaten 

 

• De why-how-what ouderbetrokkenheid is klaar. 

• Alle kinderen werken met het ontwikkel- en presentatieportfolio in social schools. 
 

Haalbaarheidsfactoren 

 

• tijd om in de groep leergesprekken te voeren en het portfolio in te richten. 
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Verbeteren 
Personeel  |  Ontwikkeling  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

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. 

 

Huidige situatie 

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. 
Daarnaast hebben we een lezing van Jan Bransen in oktober.  
En zijn we bezig een studiereis te organiseren naar België. 
Op dit moment hebben we twee collega's die de opleiding identiteit volgen, zij hebben samen met de 
identiteitscoördinatoren de vieringen voor dit 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 schoolbegeleider 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. 

 

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 

 

Doelen voor dit jaar 

We willen binnen het team aandacht voor de reeds bestaande kracht, kwaliteit en competentie van 
ons team. Dit is belangrijk voor onderwijsontwikkeling. Immers, we kunnen ook leren van zaken die 
goed gaan. Exnovatie is datgene wat reeds aanwezig is op de voorgrond plaatsen om de praktijk te 
verbeteren. Hierbij ligt de focus niet op iets nieuws, maar op hetgeen er al is; niet op het 
uitzonderlijke, maar juist op het gewone, de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Onze 
stamgroepleiders hebben aan het eind van dit schooljaar inzicht in de bestaande kracht, kwaliteit en 
competenties van ons team. 

 

Meetbare resultaten 
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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 de regio. 

 

Haalbaarheidsfactoren 

Draagvlak om kennis met elkaar te delen. 
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Ontwikkelen 
Personeel  |  Ontwikkeling  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

NETWERK OPBOUWEN VAN EXTERNE SPECIALISTEN; In 2023 werken 

we met een diversiteit aan vakdocenten en specialisten 

Aanleiding voor dit project 

We willen meer gebruik maken van de expertise om ons geen.  
We willen vakdocenten en specialisten van lokale partners (en ver daarbuiten) zoals het bedrijfsleven 
in de school halen. 

 

Huidige situatie 

Stamgroepleiders reflecteren op hun ontwikkeling/gevolgde opleiding en weten hoe de school 
hiervan kan profiteren en zijn hier actief mee aan de slag. 
Bij nieuwe opleidingen/trainingen zijn vooraf de verwachtingen inzichtelijk gemaakt en is de 
expertise ingezet in de school. (gewenste situatie 2019/2020 , passend begeleidingstraject en 
opleidingsmogelijkheden) 
Het gaat hier met name om interne mensen. 
Het bedrijfsleven en externe vakdocenten en specialisten zijn nauwelijks tot niet betrokken bij de 
school. 
De kennis van ambachten die deze kring met zich meebrengt gebruiken wij als school te weinig. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 zijn externe vakdocenten en specialisten vanuit het bedrijfsleven wekelijks te vinden in de 
school en geven samen met de stamgroepleider het onderwijs vorm. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

• Kinderen maken kennis met bedrijven en instellingen o.a. door er stage te lopen. 

• De kennis van de wijkagent wordt ingezet in de school. 

• De kennis van muziek-, cultuur- en natuur specialisten wordt ingezet in de school. 

• Er wordt bij stamgroepwerk gebruik gemaakt van de eerste bron. 

• De kennis van specialisten op het gebied van kinderen die geniaal zijn op rechts wordt 
ingezet. 

 

Meetbare resultaten 

 

• De wijkagent is (meerdere malen) geweest. 

• De kinderen tonen aan middels hun portfolio dat ze kennis hebben gemaakt met het 
bedrijfsleven. 

• Er zijn specialisten in de school geweest, we zien dit terug in de portfolio's van de groep 
en/of de kinderen. 
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• Het team is (bij)geschoold middels een bijeenkomst(en) over kinderen die geniaal zijn op 
rechts. 

 

Haalbaarheidsfactoren 

 

• Een goed netwerk hebben. 
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Implementeren 
Personeel  |  Ontwikkeling  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

STAMGROEPLEIDER-PORTFOLIO; In 2023 ervaren de medewerkers 

professionele ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun 

eigen ontwikkeling gepresenteerd in een portfolio 

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.  
We willen stamgroepleiders meer verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling en we willen 
dat stamgroepleiders hun eigen ontwikkeling delen en verantwoorden. 

 

Huidige situatie 

We werken met de cyclus volgens MOOI. Hierdoor 'lijkt' de verantwoordelijkheid meer te liggen bij 
de leidinggevende. Een aantal collega's is gestart met een portfolio op instagram. Een deel heeft nog 
geen portfolio. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 delen en verantwoorden stamgroepleiders aan het begin van het jaar waarin zij zich willen 
ontwikkelen.  
Dit doen zij middels een portfolio waarin zij reflecteren op zichzelf. 
Tussentijds presenteren zij de stand van zaken en het uiteindelijk behaalde doel. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

• Alle medewerkers hebben een portfolio. 

• Alle medewerkers hebben een startgesprek en een vervolggesprek gehad met de directie. 

• De directie weet wat wettelijk moet en bespreekt de kaders van het volgen van de 
ontwikkeling van medewerkers met hen. 

 

Meetbare resultaten 

 

• Er ligt van elke medewerker een portfolio. 

• De directie heeft de kaders van de ontwikkeling op papier staan en gedeeld met 
medewerkers. 

• Alle medewerkers hebben twee gesprekken gehad. 
 

Haalbaarheidsfactoren 
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• Kennis van de wettelijke kaders. 

• Motivatie van medewerkers voor hun portfolio. 
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Verbeteren 
Organisatie  |  Organisatie  | Jenaplanschool Sint Willibrordus 

PR WB EN PRIMENIUS; In 2023 zijn we een zichtbaar aantrekkelijke 

werkgever, waardoor we altijd voldoende mensen in dienst hebben 

Aanleiding voor dit project 

In deze periode van lerarentekort moeten we ervoor zorgen dat er aantrekkingskracht blijft bestaan 
voor onze scholen. We moeten de kinderen van onze scholen de garantie kunnen geven dat ze van 
pedagogisch en didactisch sterke stamgroepleiders onderwijs blijven krijgen. 

 

Huidige situatie 

Als stichting staan wij bekend als een zichtbaar aantrekkelijke werkgever. Wij bieden een 
talentenprogramma aan met veel voordelen wat betreft een toekomstige baan. We hebben een 
eigen invalpoule waar we uit kunnen putten.  
We hebben een tekort aan jenaplanners binnen de stichting. Bij het uitzetten van een vacature voor 
onze school krijgen we veel respons. Collega's van andere jenaplanscholen vragen regelmatig of wij 
nog ruimte hebben in onze school voor een stamgroepleider. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 profileren wij ons nog steeds als een vooruitstrevende ambitieuze jenaplanschool. Wij willen 
duidelijk uitstralen waar wij voor staan als school. Door deze sterke uiteenzetting van onze visie 
geloven we dat we een aantrekkingskracht blijven houden op de arbeidsmarkt.  
Ook willen we in de samenwerking met de andere jenaplanscholen insteken op duurzame 
inzetbaarheid. Gebruik maken van elkaars talenten en kwaliteiten. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

• Trots blijven op wie we zijn, authentiek en ons hiermee profileren. 

• PR hanteren die de huidige en toekomstige generatie ouders en medewerkers aanspreekt. 

• Inzichtelijk maken binnen het cluster jenaplan wie welke kwaliteiten heeft. 
 

Meetbare resultaten 

 

• Er is een PR-middel die toekomstbestendig is. 

• Er is een overzicht binnen het cluster wie welke kwaliteiten heeft. 
 

Haalbaarheidsfactoren 

 

• Kennis van de huidige PR-markt 

• Draagvlak voor samenwerking binnen het cluster. 
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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. 

 

Huidige situatie 

We zijn uniek als cluster in Nederland, nergens bestaat een bestuur met een jenaplancluster van 5! 
scholen. Wij werken op inhoudelijk vlak veel samen om van en met elkaar te leren. Daarnaast 
hebben we een samenwerking ten behoeve van de zorg met o.a. CJG, Lentis, Timpaan en Kentalis. 
Samen met de gemeente organiseren we sportdagen en kijken we naar mogelijkheden om de 
bibliotheek op school te handhaven.  
Met de sportverenigingen in onze regio organiseren we clinics onder schooltijd. 

 

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.  

 

Doelen voor dit jaar 

Aan het eind van dit schooljaar heeft de MJPS binnen Primenius vorm gekregen zodat we ons MJPS 
netwerk kunnen uitbreiden met jenaplanscholen van buiten Primenius. 

 

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. 

 

Haalbaarheidsfactoren 

Draagvlak bij alle jenaplanscholen binnen Primenius. 
Motivatie van schoolleiders om contacten te leggen met jenaplanscholen buiten Primenius. 
Draagvlak bij collega's om samen te werken met collega's van anders jenaplanscholen. 
Financiële mogelijkheden om collegiale consultatie in te zetten, overleg te plannen, reiskosten. 

 
 


