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Inleiding 

Basisschool de Wilgenhoek in Leerdam is een bijzonder neutrale Jenaplan school. De school 
maakt deel uit van de Stichting O2A5 en van het Kindcentrum het Kristal. De toevoeging 
'bijzonder' heeft de school te danken aan het feit dat onze school een Jenaplanschool is met 
een bijzonder neutrale status, welke is gevormd vanuit ons verleden. De school was 
voorheen een-pitter en had ouders als bestuursleden. In dit identiteitsdocument wordt 
uitgelegd wat onze school nu zo ‘bijzonder’ maakt. 

Onze school heeft dus een bijzondere geschiedenis. Opgericht in 1980 door ouders die 
graag de Jenaplangedachte in Leerdam een vaste voet wilden geven. Ouders vormden ook 
het bestuur. 

Er is sinds de oprichting een aantal zaken veranderd. Zo is de school geen een-pitter meer, 
maar maakt zij als bijzonder neutrale school deel uit van het  bestuur van O2A5, die 
openbare scholen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden onder haar hoede heeft.  

In dit document beschrijven we wat het inhoudt ‘Jenaplanschool' te zijn. Wat zijn onze 
wortels? En van daaruit waar staan wij voor en waar geloven wij in? Op welke manier willen 
we dat tot uiting brengen?  

We willen met dit document bereiken dat verwachtingen tussen school, teamleden, ouders 
en kinderen helder zijn en onderwerp van gesprek. Waar staan we als school voor? Wat voor 
onderwijs krijgen de kinderen? Wat willen we de kinderen meegeven voor het leven? En wat 
vraagt dit van leerkrachten, ouders én kinderen? Wat is Jenaplanonderwijs en wat zijn onze 
kernwaarden en essenties? Dat alles staat in dit Identiteitsdocument beschreven. 

De missie, visie en ambitie van onze school is volgens ons van grote waarde. In 2017-2018 
hebben wij onze missie en visie weer aangescherpt. 

 

Janke Wagenaar 

Clusterdirectie Leerdam 

Kindcentrum het Kristal/JPS de Wilgenhoek 



 

 

 

 
 

Onze missie en visie op Jenaplanonderwijs op de Wilgenhoek en in het 
Kindcentrum 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Onze Jenaplanessenties zijn: 



 

 

 

 

1. Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs………………….  

       
We nemen werkelijke en actuele ervaringen van kinderen als uitgangspunt van ons 
onderwijs. Dat doen we vanuit Wereldoriëntatie. Dit vinden we belangrijk omdat vanuit die 
ervaringen betrokkenheid en verbondenheid kan ontstaan met de omgeving. We realiseren 
ons dat we niet altijd een ontwikkelingsgericht aanbod kunnen presenteren, maar ook 
gestuurd en onderzoekend onderwijs. Want lezen en rekenen zijn cursussen die het 
mogelijk maken om de wereld om ons heen te ontdekken  en te onderzoeken en te 
begrijpen. We zijn ervan overtuigd dat betekenisvolle activiteiten, waardevoller en 
effectiever zijn dan alleen woorden en beelden. Het inrichten van een rijke en 
betekenisvolle leeromgeving is hierbij voor ons een voorwaarde en een uitdaging.  
 
2. Ontwikkelen van eigen initiatief en doorzettingsvermogen 

  We willen onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst. We zullen dus ondernemend 
onderwijs moeten aanbieden. Het belangrijkste uitgangspunt is daarbij het 
onderzoekend/ontdekkende houding bij het kind. Voor deze ondernemende en 
onderzoekende houding is eigen initiatief en doorzettingsvermogen bij een kind nodig. We 
helpen daarbij het kind door ons onderwijs zo in te richten dat het uitdaagt, motiveert en 
stimuleert om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Eigen initiatief draagt mee aan 
succes voor het kind. Een beter zelfbeeld en hoger zelfvertrouwen is dan het resultaat. 
Daarbij leren we het kind om op velerlei wijze dit initiatief te presenteren. Een 
onderzoekende en ondernemende houding wordt ook van de teamleden verwacht en 
gestimuleerd.  
 
3. Ontwikkelingsgericht kijken naar kinderen  

  We dagen kinderen uit om zich te kunnen ontwikkelen op een breed gebied. Tijdens onze 
grote wereld oriënterende projecten verzorgen we een aanbod dat niet alleen bestaat uit 
leerstof, maar ook uit strategisch handelen, het verwerven en toepassen van vaardigheden, 
het leren gebruik te maken van creatieve oplossingen en mogelijkheden zoveel mogelijk 
stimuleren. Daarbij houden we rekening met de sociaal/emotionele ontwikkeling van het 
kind. We gaan uit van hoge einddoelen, waarbij we  rekening houden met het 
ontwikkelingsniveau en leerstijlen van individuele kinderen.  
 
4. Verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving  
Wij leren kinderen hoe te leren door gerichte reflectie en aandacht voor zelfstandig leren, 
plannen, (ver)werken en toepassen van leer strategieën We leren kinderen om 
verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces, voor elkaar en voor de omgeving.  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Waardenvormend onderwijs 

  We proberen  de sociaal-emotionele en de morele ontwikkeling zoveel mogelijk te 
stimuleren. Daarbij zijn de volgende waarden belangrijk: respect, eerlijkheid, vriendelijkheid, 
rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Groepsleerkrachten spreken kinderen in de 
dagelijkse praktijk zo veel mogelijk aan op hun karaktereigenschappen in plaats van 
corrigerend op hun gedrag. Corrigeren op gedrag vindt plaats nadat een kind laat zien dat 
het de afspraken niet nakomt. De basis van de relatie tussen groepsleerkracht en kind is 
het vertrouwen dat in ieder kind eerlijkheid en respect aanwezig is en dat ieder kind een 
onafhankelijk begaafd individu is. 
 
6. Een rechtvaardig, respectvol en zelfbewust mens 

 
Via het onderwijs op de Wilgenhoek willen wij bijdragen in de opvoeding van de kinderen 
tot rechtvaardige, respectvolle en zelfbewuste mensen. Zij kunnen rekening houden met 
elkaar, conflicten hanteren en oplossen, waarbij ze kunnen reflecteren op hun eigen 
mogelijkheden. Mensen die weten wie ze zijn en kunnen zijn en weten wie en wat ze willen 
zijn. 

 
7. Creativiteit en wereldoriëntatie als hart van het onderwijs  

  Onze kinderen leren creatief te zijn in denken en doen op velerlei gebieden. We zorgen 
voor een breed aanbod van creatieve vakken. Wereldoriëntatie is inhoudelijk het hart van 
ons onderwijs. Alle overige onderwijsinhoudelijke gebieden zijn daaraan gerelateerd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Belangrijk voor een Jenaplanschool is: 

• Wij zorgen dat we de Jenaplanbasisprincipes toepassen in ons onderwijs en deze 
zichtbaar zijn.  

• Wij stimuleren kinderen hun talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Wij vinden het 
belangrijk dat ze deze talenten kunnen laten zien aan de buitenwereld, want ieder 
kind heeft unieke talenten. 

• Als kinderen bij ons op school hebben gezeten, weten ze wat zelfverantwoordelijk 
leren is. 

• Wij leren met elkaar omgaan, wij werken veel samen, wij kennen elkaar en dragen 
zorg voor elkaar. We spelen, leren en werken in een veilig pedagogisch klimaat. 

• kinderen die op onze school zitten, leren we een ontdekkende en onderzoekende 
houding aan 

 



 

 

 

 

 

 

De kracht Jenaplan en onze school 

Een medewerker van onze school moet innerlijk gemotiveerd zijn voor het onderwijs dat wij 
willen geven. Dit zijn de mensen die onze identiteit naar buiten brengen. Dat betreft niet 
alleen stamgroepleerkrachten, maar ook de andere medewerkers binnen de school. Onze 
Jenaplanidentiteit wordt door medewerkers vertaald in hun doen en laten. Dit gedrag valt 
nooit af te dwingen, maar is wel te bevorderen en de basis moet het geloof in dit 
onderwijsconcept zijn. Daarbij zullen we met elkaar altijd verder moeten leren, in gesprek 
gaan en bediscussiëren hoe we ons onderwijs  kunnen verbeteren. Zo leggen wij een nog 
mooier fundament onder ons onderwijs. Het is daarom dat we ons in ons onderwijs bezig 
houden met het werken vanuit de zeven essenties en de Jenaplan kernkwaliteiten . Hierdoor 
wordt de bekwaamheid van de leerkrachten en onze identiteit versterkt. Op deze wijze 
dragen wij dat over naar het kind. Wij willen hen immers vormen in dat waar wij voor staan.   

• Het handelen en onze school 

We stellen ouders zoveel mogelijk op de hoogte van wat er zich binnen onze school afspeelt  
en ook waar we mee bezig zijn op Jenaplangebied. Onze ouderavonden staan in het teken 
van ons onderwijs. We spreken eigenlijk liever over ouder/kind avonden. Promotie van de 
school zetten we zoveel mogelijk in het teken van ons Jenaplanonderwijs. We praten over 
Kindcentrum het Kristal/Jenaplanschool de Wilgenhoek. We zijn actief in de wijk waar de 
school staat en zorgen dat we met onze schoolgemeenschap daarmee verbonden zijn.   De 
uitgangspunten van ons onderwijs bespreken we ook regelmatig met de medewerkers van  



 

 

 

 

 

 

het Kindcentrum, omdat veel van onze kernwaarden ook daar worden onderschreven en 
uitgevoerd. We gaan uit van een doorgaande lijn binnen het pedagogisch klimaat van het 
Kindcentrum van 0-13 jaar. 

• Het resultaat en onze school 

Onze ouders zijn onze belangrijkste partners. Zij vertrouwen ons immers hun kinderen toe, 
zonder deze kinderen kunnen wij niet bestaan. Binnen een Jenaplanschool moet de driehoek 
ouders, kinderen en team zichtbaar aanwezig zijn. Petersen, de grondlegger van het 
Jenaplanonderwijs, onderkende dat al vroeg. Ouders zijn voor ons belangrijk en worden 
gezien de Jenaplanvisie, op vele terreinen betrokken worden bij de school. Ouders zijn actief 
op vele terreinen binnen de school en niet alleen als leesouder of schoonmaakouder. Ouders 
beschouwen wij  als ook de belangrijkste ambassadeurs naar buiten toe, daar kan geen 
enkele pr tegen op. 

Onze identiteit is ook belangrijk voor het bestuur. Zij willen graag een goede Jenaplanschool 
zien, waarbij het laatste vooral is gebaseerd op resultaten. Door middel van audits houden zij 
ons op dat gebied scherp. Het is vooral aan ons om te laten zien waarin wij verschillen met 
betrekking tot identiteit van de overige basisscholen. De bezoeken van  de 
onderwijsinspectie waren tot op heden zoveel mogelijk gericht op de opbrengsten van ons 
onderwijs.  

Van de medewerkers verwachten we dat zij het Jenaplanonderwijs onderschrijven en daar 
ook naar handelen. Dat vereist een scherpe blik en een kritische houding. Een 
Jenaplandiploma is gewenst, maar (nog) niet vereist. De altijd lerende school is van 
toepassing op de medewerkers, die zich als professional steeds blijven ontwikkelen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

• De betrokkenheid van ouders en onze school 

Ouders vormen ook een belangrijke bron van reflectie. Zij kunnen ons confronteren met ons 
handelen, wanneer zij vinden dat dit niet juist geschiedt. Dat kan wel eens niet gemakkelijk 
zijn, maar is tevens een bron van reflectie op ons handelen. Daarover gaan we met elkaar 
regelmatig in gesprek : doen we de dingen goed, zoals we ze volgens onze merkbelofte, 
visie en missie zouden moeten doen of had het toch anders gemoeten?  In een open en 
eerlijk gesprek kunnen we handelen aan de orde stellen, begrip hebben voor de rol die de 
ouder heeft, en ook begrip vragen voor de rol van de stamgroepleerkracht als professional. 

• Onze missie, visie en de maatschappij van morgen 

Je kunt je afvragen of traditioneel vernieuwend onderwijs, in ons geval Jenaplan, nog 
aansluit bij de maatschappij van morgen, met andere woorden, is de onderwijsvisie van 
Peter Petersen nog wel te gebruiken in de toekomstige maatschappij? 

Jenplanschool de Wilgenhoek heeft hierop een duidelijk antwoord: ja.  Wij willen: 

1. ondernemende mensen: 
2. die kunnen plannen 
3. die kunnen samenwerken 
4. die iets kunnen creëren 
5. en dat kunnen presenteren 
6. die kunnen reflecteren 
7. die verantwoordelijkheid kunnen dragen 



 

 

 

 

 

 

Kortom, kinderen op de Wilgenhoek leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, 
presenteren, reflecteren en verantwoorden, zeven essenties. Essenties waarvan wij denken 
dat de moderne mens ze hard nodig heeft in de huidige en toekomstige maatschappij. Dat 
zien we terug in het onderwijs op onze Jenaplanschool. Onze missie geeft daarbij duidelijk 
aan: Wij zien de school als de basis voor het latere leven als verantwoordelijk, zelfstandig en 
sociaal mens. Die ook een actief in de samenleving staat en zich ook daarvoor 
verantwoordelijk voelt. 

De zeven essenties sluiten hierop feilloos aan. 
 
Deze essenties moeten doelbewust zijn geïntegreerd of verder worden geïntegreerd in ons 
onderwijs. De excellente organisatie zoekt immers altijd naar verbetering en vernieuwing.  

 

Het passend onderwijs is ons daarbij op het lijf geschreven, immers het stamgroep element 
houdt niet alleen acceptatie door elk kind in, maar binnen de zeven beschreven essenties 
komen we ook de basiselementen tegen voor goed passend onderwijs. Het 
Jenaplanonderwijs op de Wilgenhoek sluit hierop goed aan. 

Er waait wel een nieuwe wind in onderwijsland. Het afrekenen op de (cito)cijfers, tot voor kort 
leek niets belangrijker bij de onderwijsinspectie, lijkt meer en meer plaats te maken voor de 
school met de duidelijke missie en visie en van daaruit uitgestippeld en verankerd beleid. Er 
is dus meer dan cijfers alleen, nl. gelukkige kinderen die verantwoordelijk zijn voor hun 
eigenleerproces in een fijn pedagogisch klimaat met de volwassene als begeleider en 
ondersteunend om de weg in de maatschappij te vinden. Deze wetenschap nemen wij mee 
in de toekomst van ons onderwijs in kindcentrum het Kristal. Wij gaan ons beraden op de 
manier waarop we ( buiten de CITO scores ) ervoor zorgen sociaal, verantwoordelijke 
burgers afleveren. Naast kritisch blijven kijken naar ons onderwijsaanbod, willen we inzetten 
op eigenaarschap van kinderen bij hun ontwikkeling; een uitdaging om met elkaar overin 
gesprek te gaan.  

Petersen zag de school als oefenplaats voor een betere samenleving. Volgens de zeven 
essenties, die wij dus ook terugzien in onze visie, missie en merkbelofte, willen we een 
Jenaplanschool zijn waarin kinderen de kans krijgen om te leren samenleven. Van de 
huidige en toekomstige samenleving wordt gevraagd om zorgzaam te zijn voor anderen en 
om betrokken te zijn in de samenleving en respectvol om te gaan met de mensen in je 
omgeving. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                         Basisprincipes Jenaplan op een rij 
De basisprincipes Jenaplan geven het kader en de speelruimte aan voor de ontwikkeling van 
Jenaplanscholen. 
 
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 te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk 

gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid 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 zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en 
cultuur; met de niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. 

 
4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 

aangesproken. 
 
5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en - vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo 

benaderd en aangesproken. 
 
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. 
 
11.De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt 

door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 
 
12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en 

samenleving  tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
13.In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de 

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 

pedagogische middelen. 
 
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 vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd 

en ontwikkelingsniveau, om het Ieren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 
 
17. In de school worden zelfstandig spelen en Ieren afgewisseld en aangevuld door gestuurd 

en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het 
initiatief van de kinderen een belangrijke rol. 

 
18.In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, 

ontdekken en 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 verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. 

Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken 
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