
Kern: kind

Kind

Ik voel
me veilig

ik ben uniekik ben uniek

Ik ben verantwoordelijk 
voor mijn eigen leerproces

Ik kan het Ik kan het 
zelf en werk 

samen 

Ik help

Ik heb 
talent

Ik zorg voor Ik zorg voor 
mezelf en 
de ander

ik mag zijn ik mag zijn 
wie ik benwie ik ben

Wij laten de kinderen 
bewegend en spelend leren

Wij leren 
kinderen 
te durven 

presenterenpresenteren

Wij bieden Wij bieden 
Jenaplan-Jenaplan-
onderwijsonderwijs

Wij laten het Wij laten het 
kind centraal kind centraal 

staanstaanWij betrekken de 
kinderen bij gesprekken 

Wij refl ecteren Wij refl ecteren 
met de 

kinderen



Kern: school

Onze school is Onze school is 
optimaal ingericht optimaal ingericht 

om te leren en om te leren en 
te werken

Talent en 
onderwijsbehoefte 

als startpunt 

Wij hanteren Wij hanteren 
een cognitief een cognitief 

volgsysteemvolgsysteem

Wij ambieren Wij ambieren 
Actief 

Ouderschap

Wij geven de Wij geven de 
kinderen ruimte om 

te onderzoeken

Onze leeromge-Onze leeromge-
ving is rijk en ving is rijk en 

uitdagend uitdagend 
Wij bieden Wij bieden 

Jenaplan-onderwijsJenaplan-onderwijs

Wij exposeren Wij exposeren 
het werk van de 

kinderen

Wij werken
met week-
planningen

Wij zijn een open Wij zijn een open 
leergemeenschap leergemeenschap 

Wij bereiden Wij bereiden 
kinderen voor op de kinderen voor op de 

(digitale) wereld (digitale) wereld 
om ons heenom ons heen

School

WereldburgerschapWereldburgerschap

Veilig

Toekomstgericht

OpenOpen

Uniek

SamenwerkingSamenwerking

Normen en 
waarden

OntdekkenOntdekken



Omgeving

Kern: omgeving

Wij zijn actiefWij zijn actief
in de wijk

Wij creëren, binnen en bui-
ten de school, mogelijk-
heden om daadwerkelijk 
te kunnen onderzoekente kunnen onderzoeken

Wij hebben Wij hebben 
goede contacten goede contacten 

met externenmet externen

Wij creëren 
Actief 

Ouderschap

Wij bieden een leer-Wij bieden een leer-
rijke en uitdagende rijke en uitdagende 

omgeving aanomgeving aan
Wij biedenWij bieden

Jenaplan-onderwijsJenaplan-onderwijs

Wij bieden Wij bieden 
betekenisvol

onderwijs

 Wij creëren 

wij gaan erwij gaan er
samen op uitsamen op uit

Wij hebben Wij hebben 
respect voor respect voor 

onze omgevingonze omgeving

OpenOpen

Actief

Samen

OnderzoekendOnderzoekend

BetekenisvolBetekenisvol

RespectRespect

Communicatie

SociaalSociaal


