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                    STUDIEDAG JENAPLAN  

     “OP NAAR EEN NOG MOOIER JENAPLAN-  

        ONDERWIJS OP DE WILGENHOEK” 

Maandag 16 november hadden wij een studiedag over ons 
Jenaplanonderwijs op De Wilgenhoek. Dit traject volgen we via 
Jenaplanbureau “Het kan” onder begeleiding van Anite van Oijen 
(www.hetkanvoorhetkind.nl)  
Waarom dit nodig is, is omdat Jenaplan op verschillende manieren 
bekeken kan worden.  
Uiteraard zijn een aantal basisprincipes en jenaplanessenties. De manier 
hoe je dat invult kan verschillend zijn. We groeien en daarmee komen er 
nieuwe mensen in het team.  
Voor ons dus het moment om onze missie en visie nog eens te bekijken. 
 

We hebben op de studiedag gewerkt aan de volgende vragen: 
• Wat gunnen wij onze kinderen en wat doen wij daarvoor? 
• Wat zeggen wij in onze visie op ons onderwijs en is dat nog wat het ook in de praktijk is. 
• Wat is voor ons jenaplan? Verkenning op ons concept en vormen van onze (huidige, wellicht 

vernieuwde) visie. 
  
We kwamen tot de conclusie dat de huidige omschrijving van onze visie in de schoolgids opnieuw bekeken moet 
worden. Hiervoor zijn de eerste ideeën op papier gezet. We willen dit ook met een aantal ouders en met een 
aantal kinderen gaan bekijken. 
  
De volgende blokken gaan we samen met Anite en het team doorlopen: 

• Eigenaarschap en pedagogische basishouding (vraag het de kinderen). 
• Betekenisvolle didactiek (leiden/begeleiden, weekplanningen en opbouw in zelfstandigheid). 
• De verwondering in ere houden (wereldoriëntatie als vertrekpunt van ons onderwijs). 

  
Dit schooljaar hopen we thema één en twee te doorlopen. Het derde thema (verwondering in ere houden) volgt 
als laatste (en vermoedelijk dan in schooljaar 2021-2022). 
  
Wat heb ik ervaren die dag; een heel enthousiast team die zin heeft om aan de slag te gaan met deze thema’s. 
Waar direct mee aan de slag is gegaan, is het afstemmen van de weekplanningen. Hoe kunnen we de kinderen 
leren om zelf taken te plannen en ze bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid; hoe zit die opbouw 
van het zelfstandig werken door de jaren heen. In januari gaat er een werkgroep van het team aan de slag om te 
kijken naar de vorm en inhoud van de kindverslagen. In het huidige schooljaar gebruiken we nog de formulieren 
die vorig jaren in gebruik waren. Ook hierin de vraag: Hoe kunnen we kinderen ook betrekken bij hun eigen 
evaluaties; en daarmee inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling? 
Leuk om te horen dat Anite teruggaf dat er al zoveel ligt op onze school. We moeten het met elkaar weer 
ophalen en verder uitbouwen! 

30 november 2020 

   AGENDA 

 

• Vrij. 4 dec. 

Sinterklaasfeest 

• Do. 17 dec. 

Kerstfeest 

• Ma. 21 dec. t/m vrij. 1 jan. 

Kerstvakantie 

 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
http://www.hetkanvoorhetkind.nl/
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Dinsdag 5 januari (hele team) en donderdag 7 januari (alleen de bovenbouwleerkrachten, omdat zij stoeien met 
het ritmisch weekplan) gaan we na schooltijd hier weer verder mee aan de slag evenals de studiedag van 
maandag 29 maart. 
 
Benieuwd naar de Jenaplanessenties? Microsoft Word - Jenaplanessenties kindertaal.docx  

 
  

                                                    SINTERKLAAS 

Informatie over het Sinterklaasfeest laat nog even op zich wachten! Er komt een aparte Sint editie! 

            
 
Na het vertrek van Sinterklaas zal de Wilgenhoek zich in kerstsfeer hullen. Zowel in de stamgroepen als in de hal 
en buiten op het schoolplein gaan kinderen en leerkrachten en ouders aan de slag om versieringen aan te 
brengen. 
We doen hierbij een oproep of ouders op maandag 7 december vanaf 19.00 uur mee kunnen helpen met 
versieren van de hal. We nemen hierbij de coronaregels in acht. 
Opgave bij Marie-Elise in het Vlindervolk (mhermans@o2a5.nl) 
 
Op donderdag 17 december mogen de kinderen op hun allermooist of in hun meest foute kersttrui op school 
komen.  
Over de rode loper zullen de kinderen ontvangen worden op school. 
We doorlopen die dag verschillende blokken: 

• In de stamgroep is er een eigen open podium. De stamgroepleerkrachten zullen inventariseren welke 
kinderen in de stamgroep iets willen laten zien. 

• Toneelstuk onder begeleiding van onze dramadocente  Monique Sentjens. Dit wordt per cohort 
(onderbouw, middenbouw en bovenbouw) in de hal bekeken. 

• Kinderen luisteren naar een kerstverhaal verzorgd door een ouder. 

            KERSTVIERING 

            17 DECEMBER  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/2018/Jenaplanessenties%20kindertaal.pdf
mailto:mhermans@o2a5.nl
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• Spelletjes/knutselen in de stamgroep (kinderen mogen die dag gezelschapsspelletje vanuit huis 
meenemen). 

• Kerstfilm kijken in de stamgroep. 
• Wij zorgen deze dag voor eten en drinken. Uw kind hoeft niets mee te nemen. 
• We ronden om 14.00 uur de dag af met samenzang met alle groepen op het plein om zodoende ook de 

verbondenheid met elkaar te voelen. Dit onder begeleiding van enkele ouders die op het plein met hun 
instrument klaar staan. 

  

                                             WIJZIGINGEN 

Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 

 

OPGEVEN BROERTJES EN ZUSJES 

Willen jullie er aan denken om broertjes en zusjes aan te melden op De Wilgenhoek? De groei zet onverminderd 

hard door en wij willen op een goede manier deze groei begeleiden. Het inschrijfformulier is te downloaden via 

de website (https://www.jpsdewilgenhoek.nl/jaardocumentenof op te vragen bij Delphine (administratie) via 

dvansanten@o2a5.nl. De formulieren kunnen ook (ingevuld en voorzien van handtekeningen) retour gezonden 

worden aan Delphine. Alvast bedankt. We hebben nog wel inloopmomenten voor nieuwe ouders, die onze 

school nog niet kennen. Dit kan nu alleen op afspraak via Gina (directie) gmimpen@o2a5.nl. I.v.m. Corona 

kunnen we helaas niet meer de hele school (in aktie) laten zien, maar wordt er in de taartpunt een presentatie 

gegeven over de werkwijze van onze school. 

 
                                                  

                                                  WERELDORIETATIE (W.O.) PROJECT: 

                                     EEN STAD IN DE MIDDELEEUWEN 

In de Stokstaartjes hebben de kinderen een aantal middagen gewerkt aan een project over de middeleeuwen. Er 
is een kasteel gebouwd; een stadsmuur om de gildehuisjes om de dieren en de mensen te beschermen tegen 
gespuis. 
De kinderen hebben onderzoek gedaan naar: de Pest, de soorten straffen, kwakzalverij en de narren.  
Vorige week hebben ze de presentaties gehouden in de groep. 
Hieronder een impressie: 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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