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De visie van de school
De Heijenoordschool is een opbrengstgerichte Jenaplanschool en staat voor boeiend
onderwijs, zodat kinderen komen tot optimale resultaten. Kinderen krijgen zoveel mogelijk
kansen geboden, zodat zij zich ontwikkelen tot zelfbewuste mensen en een bijdrage leveren
aan een duurzame samenleving. Kinderen op de Heijenoordschool worden uitgedaagd om zich
in de volle breedte te ontwikkelen.
De Heijenoordschool is een lerende school waarin kinderen én volwassenen voortdurend
kunnen leren, waarbij:
- ieder kind uniek mag zijn (identiteit)
- we samen dingen doen die er toe doen (in relatie)
- integraal en betekenisvol leren mogelijk is (hoofd, hart en handen) (doelgerichte
kennisontwikkeling)
- innerlijke betrokkenheid ontstaat (motivatie)
De visie is gebaseerd op de volgende documenten:
20 basisprincipes, 6 kwaliteitscriteria van het Jenaplanonderwijs, 7 essenties Jenaplanonderwijs, 12
Jenaplankernkwaliteiten, Kenmerken opbrengstgericht werken (P.O. Raad) Bijlagen 6.1 t/m 6.5

Om het bovenstaande te bereiken richt het onderwijs zich op het ontplooien van ieder kind
door het verrijken van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden.
IDENTITEIT
=ZIJN

KENNIS
=KENNEN

VAARDIGHEDEN
=KUNNEN

BETROKKENHEID
=WILLEN

Reflecteren

Basisvakgebieden
en W.O

Ondernemen
Plannen
Samenwerken
Creeeren
Presenteren

Verantwoorden

Ontplooien

Leren en construeren

Ontwikkelen

Ontdekken

Ontplooien

Hoe zien we dit terug op de Heijenoordschool?
Leren en construeren
Ontwikkelen

Zelfbewust/
zelfkennis
Emotie/ gevoel
Gedrag en houding
Leerstijlen

Context leren
Vakoverstijgend /in
samenhang leren
Inzicht en kennis
toepassen
Leren vanuit leerlijnen
en doelen,
Werken met een
groepsplan
Leerstof passend bij
het kind
Instructie is van hoge
kwaliteit
Rijke variatie in
leerbronnen
Interactief

Vormen van zelf
werken tot
zelfverantwoordelijk
leren
Coöperatief werken
Leren samenwerken
Leren hoe te leren

Ontdekken
Inspiratie
Passie
Eigen
verantwoordelijkheid en eigen
initiatieven
Leerkracht ‘kent’ het
kind, (proces en
inhoudelijke feedback)
(lovs)
Individuele- en
groepsgesprekken
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Dit betekent voor:
De Leerkracht

De leerkracht is afwisselend leider en begeleider

De grondhouding van de leerkracht is positief, stimulerend, nieuwsgierig en
Ondersteunend

De leerkracht neemt kinderen en ouders serieus en communiceert met
respect

De leerkracht creëert een veilig en positieve taakgerichte leeromgeving.

De leerkracht heeft hoge verwachtingen van het kind
De organisatie

Planning van het ritmisch weekplan; gesprek, werk (bloktijd en instructietijd,
thema, individueel/groepswerk) spel en viering

Klassenmanagement

Meerdere leeftijdsgroepen in een stamgroep
De leeromgeving

Daagt kinderen uit tot onderzoeken en leren

Gevarieerde middelen worden ingezet, waaronder ICT en de
schoolomgeving
Het team

Het team ondersteunt elkaar, toont respect en stelt zich kwetsbaar op

Het team wisselt kennis en ideeën uit en luistert actief naar elkaar

Het team beleeft plezier aan beroepsmatige interactie

Het team werkt constructief samen aan het in de praktijk brengen van de
Heijenoordvisie

Het team werkt vanuit samenhang, vanuit het grote geheel

Het team voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het team streeft naar verbetering van kwaliteit

Het team viert samen haar successen
Leiding

De leiding schept een werkklimaat waarin teamleden zich gemotiveerd en
gestimuleerd voelen

De leiding bevordert samenwerking tussen teamleden

De leiding geeft ruimte binnen kaders

De leiding geeft prioriteiten aan

De leiding formuleert uitdagende en haalbare doelstellingen

De leiding geeft leiding aan het proces, planmatig en cyclisch, bewaakt de
voorgang

De leiding draagt de Heijenoordvisie uit

De leiding spreekt teamleden aan op hun functioneren en
verantwoordelijkheden
Ouders
Samenwerking en communicatie met ouders
 Ouders worden tijdig door de leerkracht geïnformeerd als er zorg is over hun kind. Dat
kan zijn door onderpresteren, zorg over gedrag, leerproblemen met een vermoeden
van dyslexie, discaculie, hoogbegaafdheid of anderszins. Bij dergelijke zaken wordt er
niet gewacht op de tienminutengesprekken die twee keer per jaar worden gehouden.
 De tienminutengesprekken zijn bedoeld om met de ouders de voortgang van hun kind
te bespreken. Zorg is op een eerder tijdstip met de ouders besproken.
 Ouders dragen waar mogelijk bij als het gaat om bijzondere activiteiten, pleinwacht,
enz.
 Ouders communiceren tijdig en met respect met de leerkracht.

4
Visie Heijenoordschool, + bijlagen






Ouders houden zich aan de schooltijden en het schoolbeleid.
Ouders communiceren met respect over andere kinderen en ouders.
Ouders voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid /betrokkenheid bij de school.
Ouders vieren mee.
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De 20 basisprincipes:
Leidraad van het pedagogisch en didactisch handelen op de Heijenoordschool
Mensbeeld
1. Elk mens is uniek, met een eigen waarde en waardigheid die onvervangbaar zijn.
2. Elk mens heeft, ongeacht zijn ras, nationaliteit, geslacht, sociaal milieu, religie of
levensbeschouwing het recht een eigen identiteit te ontwikkelen, die in ieder geval
gekenmerkt wordt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid
op sociale rechtvaardigheid.
3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke
relaties nodig met de zintuiglijke waarneembare en de niet zintuiglijk
ervaarbare werkelijkheid.
4. Elk mens wordt steeds als totaal persoon gezien en waar mogelijk ook zo
benaderd en aangesproken.
5. Elk mens wordt als cultuurvernieuwer gezien en waar mogelijk ook zo
benaderd en aangesproken.
Maatschappijbeeld
6. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders onvervangbare
waarde en waardigheid 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 veranderingsprocessen 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.
Schoolbeeld
11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van
betrokkenen.
12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens
en samenleving tot uitgangspunt van hun pedagogisch handelen te maken.
13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en
belevingswereld van kinderen als aan de cultuurgoederen 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
behulp van pedagogische onderwijsmiddelen.
15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische
afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.
16. In de school vinden overwegend heterogene groeperingen van kinderen
plaats.
17. In de school wisselen ontwikkelingsgericht onderwijs en ervaringsgericht
onderwijs elkaar af.
18. In de school nemen ontdekkend leren en groepswerk een belangrijke plaats in.
19. In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk
plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem.
20. In de school worden veranderingen gezien als een nooit eindigend proces, gestuurd
door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.
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Zes kwaliteitscriteria van het Jenaplanonderwijs
1 Een Jenaplanschool is ervaringsgericht
Kern
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt in een Jenaplanschool een
belangrijke plaats in. Dat doel is op zichzelf belangrijk voor de persoonlijkheidsvorming
van kinderen en als basis voor de cognitieve ontwikkeling. Het tegemoet komen aan
basisbehoeften van kinderen is grondslag voor een gevoel van welbevinden, van
waaruit er betrokkenheid kan ontstaan bij de omgeving. Het Ervarings Gericht
Onderwijs levert werkwijzen en instrumenten om het onderwijs (met name
blokperiode, WO, gesprekken, zorgverbreding, spel) meer in deze richting te
ontwikkelen en waarmee groepsleid(st)ers hun eigen houding en handelen kunnen
evalueren.

2 Een Jenaplanschool is ontwikkelingsgericht
Kern
Kinderen moeten niet alleen bevestigd worden als persoon, maar tevens uitgedaagd
worden tot hun ontwikkelen van competenties over een breed gebied, tot het
verleggen van hun grenzen. Het 'ontwikkelend onderwijs' reikt Jenaplanscholen
hiervoor begrippen en werkwijzen aan. Daartoe behoren strategisch handelen (leren
hoe te leren), activiteiten die ontwikkeling stimuleren, een doordachte leerstofkeuze
en het inrichten van situaties waarin kinderen hun zone van naast-bije ontwikkeling
kunnen ervaren. Een prestatiecultuur, in plaats van een prestatiecultus.

3 Een Jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap (coöperatief)
Kern
Samenwerken, helpen, zorg dragen voor elkaar, samenspreken, -spelen, -beslissen,
-vieren, dat alles maakt de school tot een leef- en werkgemeenschap, waarin ook de
ouders als volwaardige partners zijn opgenomen. Leren is sociaal leren, in samen
problemen oplossen, tutorschap, mentorschap, samen evalueren en in diverse vormen
communiceren. Daarbij is gericht aandacht nodig voor sociale vaardigheden en
omgangsvormen.

4 Een Jenaplanschool is een wereldoriënterende school
Kern
Wereldoriëntatie zal van een Jenaplanschool steeds meer het inhoudelijke hart van het
onderwijs moeten worden, waar de andere inhoudelijke gebieden worden toegepast.
Kenmerkend voor WO is het ervaren, ontdekken en onderzoeken, naast het luisteren
naar en het werken en spelen met verhalen. De inhouden van WO worden beschreven
in zeven ervaringsgebieden. Een Jenaplanschool herken je snel aan de grote aandacht
die gegeven wordt aan WO.

5 In een Jenaplanschool wordt kritisch nagedacht over ontwikkelingen in samenleving en
cultuur
Kern
Jenaplan is gericht op het werken aan een humane en ecologisch duurzame
samenleving.Dat betekent ook de ontwikkeling van een kritisch-constructieve instelling
ten aanzien van ontwikkelingen in samenleving en cultuur, te beginnen in eigen huis:
de school zelf. Jenaplanscholen zullen daarom altijd iets 'dwars' houden, kritische
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vragen stellen bij ontwikkelingen. Een Jenaplanschool wil ook kinderen kritisch leren
denken. Maar kritiekbetekent soms ook: tegen alle eenzijdige nadruk op 'nuttigheid',
tegen de loodzware ernsten de ellende in de wereld in: spelen en het leven vieren!

6 Jenaplanonderwijs is zin-zoekend onderwijs
Kern
Elke Jenaplanschool zal gericht aandacht geven aan levensbeschouwelijke en
existentiële vragen ('levensvragen'), aan zingeving. Dat kan meer passief 'luisteren' zijn
- naar verhalen, gedichten, muziek, kijken naar dans en spel en naar beelden, ervaren
van symbolen en rituelen en stilte, gebed en meditatie, bezinning op wat je raakt en
inspireert. Het kan ook actiever 'handelen' zijn - je inzetten voor anderen, op zoek
gaan naar wat je wilt en waarbij je je betrokken voelt en waarmee je je wilt verbinden:
mensen, planten dieren, dingen. Zin krijgen in school. Dit heeft alles te maken met de
eigen levensverhalen van de kinderen en volwassenen in de school.

Relaties en dwarsverbanden
Niet alle situaties binnen Jenaplanscholen zullen steeds aan alle kwaliteitscriteria
kunnen voldoen, zo nuchter moeten we wel zijn. De criteria grijpen trouwens in elkaar,
veronderstellen elkaar ook, zoals het overzicht laat zien. In de Jenaplanschool als
geheel moeten de criteria wel zichtbaar zijn. De verschillende Jenaplanstructuren
(groepering, het leerplan, de ordening van tijd en ruimte in de school, de vier
basisactiviteiten) geven daar mogelijkheden voor. In de beschrijving van de doelen, van
de schoolontwikkeling en van de verschillende facetten en inhouden van
Jenaplanonderwijs zullen we deze criteria steeds laten terugkomen.

8
Visie Heijenoordschool, + bijlagen

Zeven Jenaplan essenties

ONDERNEMEN

PLANNEN

SAMENWERKE
N

CREËREN

PRESENTEREN

REFLECTEREN

VERANTWOOR
DEN

nieuwe dingen
en oplossingen
bedenken

weergeven hoe
een periode
(les, dag, week)
is opgebouwd

delen met
anderen

onderzoeken,
dingen uit
elkaar halen

originaliteit,
passie en durf
tonen

goed laten zien
wat je geleerd
hebt

vertellen
waarom je wat
hebt gedaan

initiatief
nemen, zaken
aan de orde
stellen, met
voorstellen
komen

vertellen wat
er van je
verwacht
wordt

anderen
‘denktijd’
geven

weetgierig zijn,
vragen blijven
stellen

Je natuurlijk,
authentiek,
gedragen

feedback
vragen en
geven (tips en
tops), kritisch
zijn

zelf spullen
pakken en
opruimen

uitproberen,
origineel
kiezen

spullen snel en
goed
verzamelen

aandachtig
luisteren en
verschil van
mening
respecteren

snel veel
originele
ideeën
bedenken, niet
tevreden met
‘gewoon’

contact maken
met de
toehoorders

vertellen hoe
het ook anders
had gekund

voor jezelf
zorgen en voor
anderen
zorgen

kwaliteiten
effectief
inzetten

dingen in de
passende
volgorde doen

sociaal bewust
zijn

doorzetten

(grote)
gebaren
gebruiken

je aanpak
evalueren en
er consequenties aan
verbinden

zelf om uitleg
vragen

ambities tonen
er in geloven,
doorzetten

eigen
leerdoelen
bepalen

aanwijzingen
volgen en
geven

het beste uit
jezelf halen

goed
articuleren,
stemvolume,
spreektempo
en dynamiek
toepassen

je werk zelf
nakijken,
beoordelen en
gevolgen
trekken

meepraten en
beslissen

doelbewust
handelen

een dag
plannen

aanbieden
anderen te
helpen

makkelijk
overschakelen
naar een ander
gezichtspunt

een goed
taalgebruik
toepassen

beargumentere
n waarom je
doet wat je
doet

consequenties
overzien van
eigen handelen

informatiebron
nen aanboren

een langere
periode
zelfverantwoor
delijk plannen

school- en
groepsregels
respecteren

makkelijk
voortborduren
op ideeën van
anderen

Je optreden
goed verzorgen

Je portfolio
samenstellen,
eigen
ontwikkeling
presenteren

initiatieven
nemen om
dingen te
verbeteren
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Twaalf Jenaplan kernkwaliteiten (vanuit de relatie)
Het jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan Om het belang van deze
relaties in het jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf
kernkwaliteiten geformuleerd. Een jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze
kwaliteiten gerealiseerd worden.
1. Relatie van het kind met zichzelf
1.1.Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat
zij zich competent kunnen voelen.
1.2.Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten
leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
1.3.Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.4.Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in
gesprek te gaan.
2. Relatie van het kind met de ander en het andere
2.1.Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
2.2.Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen
en daarover te reflecteren.
2.3.Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het
Harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht
komt en welbevinden kan ervaren.
Relatie van het kind met de wereld
3.1.Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
3.2.Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
3.3.Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe
om de wereld te leren kennen.
3.4.Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch
dagplan.
3.5.Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.
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Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken met als doel het maximaliseren van de prestaties van leerlingen in
de volle breedte kent de volgende kenmerken:
 Monitoring van de kwaliteit van het onderwijs
 Planmatig en systematisch werken aan verbetering
 Doelen / opbrengsten formuleren
 Analyseren van leeropbrengsten en het onderwijs afstemmen op de groep en
individu.
 Trends in beeld brengen
 Borgen van kwaliteit
Goed kwaliteitsbeleid dient twee algemene doelen: verantwoorden en verbeteren. De
verticale verantwoording wordt afgelegd aan de inspectie vanuit de Wet Voorgezet Onderwijs
(WVO) en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). Horizontaal verantwoordt de school zich
aan ouders, leerlingen en leraren.
Cyclisch
Verbeteren is een vorm van leren. Wat wil je leren, hebben we dat volgens anderen
ook bereikt, hoe borgen we dat en hoe verbeteren we wat nog niet goed genoeg is?
We noemen dit het doorlopen van de PDCA-cyclus:
• Plan (afhankelijk van de missie en visie van de school)
• Do (uitvoeren en monitoren)
• Check (evalueren)
• Act (verbeteren en borgen)
Belangrijk is om de plannen concreet, “SMARTI” (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch,
Tijdgebonden en Inspirerend) te formuleren (zie figuur 1).
Systematisch
Hier gaat het erom welke leercyclus op vaste tijden wordt doorlopen. Dat leidt tot de
volgende vragen:
• Welke activiteiten worden periodiek uitgevoerd (bijvoorbeeld eens in de vier jaar)?
• Welke procedures worden daarbij vast gehanteerd (zoals hoe wordt de visitatie
georganiseerd)?
• Welke kwaliteitsaspecten zijn daarbij betrokken (zie de indicatoren van de
inspectie)?
• Op welk niveau van de school en op welke doelgroepen hebben ze betrekking (in
dit geval vaksectie niveau en leerlingen spelen een voorname rol)?
Integraal
Er wordt gekeken naar de kwaliteit van mensen en middelen. Algemeen geformuleerd kun je
zeggen dat kwaliteitszorg integraal behoort te zijn. Dat wil zeggen dat de kwaliteit van alle
kwaliteitsdomeinen in samenhang, verbeterd en/of geborgd wordt. Integraliteit houdt ook in
dat het oordeel van alle belanghebbenden in de afwegingen wordt betrokken zoals
schoolleiders, collega’s, leerlingen en ouders.
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