
1

20 19
23

School



2

mensen zien groeien



3

Schoolplan jenaplanbasisschool jeanne d’arc |  december 2019

Het schoolplan 2019-2023 van jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc is voorliggend. Een school-
plan geeft ambities weer voor de komende vier schooljaren. Onze ambitie is om het gekozen 
concept jenaplan een eigentijdse wending te geven. Alle principes vanuit jenaplan worden 
meegenomen en versterkt doordat we als school in verbinding willen staan met bewoners en 
organisaties in de wijk, in de buurt. Als gemeenschap willen we een omgeving voor kinderen 
creëren waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als school hebben wij daarom onszelf 
een opdracht geformuleerd die als toetssteen dient bij alles dat we doen: Mensen Zien 
Groeien.
Voor kinderen en jongeren die wonen, in een wijk opgroeien waar veiligheid om extra 
inspanningen vraagt zijn opvoeders van levensbelang! In verschillende gesprekken met 
kinderen en jongeren geven zij aan dat zij kansrijke keuzes hebben kunnen maken doordat 
zij zich gesteund en bemoedigd voelen door hun ouders. Opvoeders geven ruggensteun aan 
kinderen door actief deel te nemen aan het leren en leven op school. Zij onderschrijven het 
belang van goed onderwijs. Het is aan ons en andere professionals in de buurt om bij ouders 
op te halen wat zij nodig hebben om hun kind goed te kunnen ondersteunen. Het is onze 
opdracht om als school en (welzijn)organisaties het aanbod hierop af te stemmen en ouders 
op hun beurt te ondersteunen. Hierdoor kunnen zij doen wat zij het liefst willen doen; hun 
kind alle kansen geven die het verdient.
‘It takes a community to raise a child.’ 
Onze stip op de horizon is dat de school zich gaat ontwikkelen tot een gemeenschap, een 
Community School voor kinderen van 0 tot 14 jaar. De school verwordt tot een inspirerende 
ontmoetingsplaats voor iedereen in buurt. Naast onderwijs krijgt educatie een belangrij-
ke plaats in het geheel, een netwerk van intensieve verbindingen waardoor kinderen alle 
kansen krijgen om zich te verwonderen, te blijven ontdekken en te exploreren. Vanaf de 
geboorte worden kinderen en hun ouders gezien en gekend. Ze zijn van harte welkom. Dit 
schoolplan beschrijft alle ambities om een leer- en leefgemeenschap te zijn. Ook is er te le-
zen hoe wij kinderen ontwikkelen en hun groei volgen. Vanaf het 10e levensjaar tot hun 14e 
worden kinderen ondersteund in hun volgende grote stap, de overgang naar het voortgezet 
onderwijs.
Dit schoolplan is gestoeld op het koersplan 2019-2023 van onze stichting Xpect Primair. 
Ook het koersplan 2019-2023 van deze wijk Tilburg-West is 
onderlegger geweest voor dit schoolplan. 
Het is een levend document dat onze richting weergeeft. 
De concretisering van dit plan zal in jaarplannen worden 
vormgegeven. 

Jopie de Bruin | Directeur

Voorwoord
Ons schoolplan voor de komende jaren
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Dit is onze missie 

Ons hoogste doel
Mensen zien groeien! 

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt 
daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin 
elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

20 19
23



                 Dit is onze visie 

Zo zien wij onze rol
Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en 
duurzame leeromgeving. De leerkracht speelt daarin een centrale rol. De leerkracht 
maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s 
voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. 
De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. 
Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school,  
ouders en andere partijen. Als nauw samenwerkend collectief van twintig1 
authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs  
willen wij daarom midden in de Tilburgse samenleving staan.

‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

Wij geloven dat mensen groeien doordat zij in relatie zijn met de ander en/of in 
contact komen met iets dat hen uitdaagt. Hierdoor leren zij hun eigen potentieel 
zichtbaar te maken. Kinderen die wat ze kunnen ook nog eens tastbaar maken, zijn 
in staat om vanuit eigen vermogen het onmogelijke mogelijk te maken! Deze 
kinderen nemen regie en zijn in staat eigenaarschap over hun eigen leren te nemen. 
Deze kinderen krijgen in verbinding met hun stamgroepleider alle kansen om zo 
optimaal als mogelijk te ontwikkelen tot een stevige volwassenen binnen onze 
samenleving.
 
Binnen dit proces van zelfontplooiing is de stamgroepleider meester in de 
pedagogiek en de didactiek. De stamgroepleider maakt elke dag het verschil door 
te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig 
en toekomstgericht onderwijs te zorgen. De stamgroepleider volgt het kind nauw- 
gezet, ziet het kind in alles wie het is en geeft wederkerig betekenis aan zelfver- 
trouwen, zelfregulering en motivatie. Jezelf mogen zijn, motivatie en zelfvertrou-
wen starten in ’t contact met wie het kind gehecht is. Dat maakt de stamgroep- 
leider, naast ouders, tot de meest invloedrijke volwassenen in het leven van onze 
kinderen.

5
1  Per 1 januari 2020 telt Xpect Primair 25 basisscholen.



Dit zijn onze kernwaarden

Wij zijn authentiek 
Op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc werkt en leert iedereen vanuit eigenheid. We durven 
onszelf te ontdekken en anders te zijn dan de rest. We omarmen, waarderen en respecteren 
diversiteit in alle lagen van de organisatie. Hierbij staan we dicht bij onszelf en weten waar 
mogelijkheden, kansen en grenzen liggen. Het benutten van kwaliteiten en talenten zien 
wij als onze opdracht.

Wij zijn solidair
Op jenplanbasisschool Jeanne d’Arc heeft iedereen oog voor elkaar. We gaan prettig met 
elkaar om en stemmen af met de ander als dat nodig is. In iedere laag van de organisatie 
kunnen we over onze eigen belangen heen stappen, ook in samenwerking met externe 
organisaties als dat in het belang is van de ontwikkeling van het kind. Sociale solidariteit 
staat hoog in het vaandel; we voelen ons dan ook deel van het collectief in de leefwereld 
van het kind. We hebben aandacht voor gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Hier staan wij voor

6
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Wij staan voor openheid
Op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc communiceren we zuiver en op basis van 
gelijkwaardigheid. We streven naar openheid met respect voor ieders privacy en 
gaan uit van erkende ongelijkheid. Daarnaast hebben we zicht op ieders vaar- 
digheden en capaciteiten en we zorgen ervoor dat deze worden benut. We zijn 
open, stellen onszelf kwetsbaar op en leren elkaar daardoor écht kennen. 
Hierdoor weten wij wat we van elkaar mogen verwachten; een voorwaarde voor 
open communicatie.

Wij vertrouwen
Op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc hebben we vertrouwen in het kind, in 
elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in partners waarmee we samen- 
werken. We zien dat als een actief proces; door vertrouwen te geven, krijgen  
we het ook. Daarbij zorgen we voor een goede balans tussen vertrouwen en  
het afleggen van rekenschap. Op onze school wordt iedereen gezien en ge- 
hoord. We luisteren naar elkaar en tonen wederzijdse erkenning en waardering. 
De juiste mensen staan op de juiste plaats. Gedeeld leiderschap, autonomie en 
vertrouwen gaan hand in hand.



Mensen zien groeien
Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc conceptualiseert haar onderwijs vanuit de pedagogische visie jena-
plan. Binnen deze visie komen kinderen op school om samen te leren en te leven, om te groeien. Om 
meester te worden over wat zij leren, zetten we binnen school aan om kinderen zelf regie te leren 
nemen over hun eigen leerproces. Er is daarom een sterke verbinding tussen pedagogiek én didactiek. 
“Vraag het de kinderen” staat centraal bij deze pedagogische aanpak, om aan te sluiten en af te 
stemmen op het leerproces van ieder kind. Binnen de stamgroep met duidelijke kaders en een voor-
bereide, rijke omgeving gaan de kinderen met de stamgroepleider het gesprek aan, over wat zij nodig 
hebben om tot leren te komen en welke houding daarbij passend is. Leren en groeien vindt plaats in 
een dag-/weekritme van gesprek, werk, spel en viering.

Kinderen denken samen met hun ouders en met de stamgroepleider na over de volgende stap die zij 
willen maken in hun ontwikkeling en zetten een intentie weg voor periodes van 3 maanden.

Aan het einde van groep 8 stroomt er een zelfverzekerde leerling door naar het Voortgezet Onderwijs 
die weet wat hij wil. Hij presteert overeenkomstig zijn vermogens. Hij weet wat zijn kracht is en wat 
het hem oplevert om met anderen samen te werken. Hij kan doorgroeien!

Dit zijn onze karakteristieken

dit streven wij na

8
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mensen zien groeien!

Authentiek

Solidair

Vertrouwen

Open

ieder kind
goed onderwijs

wij zetten 
mens en 

omgeving
voorop

wij maken
het verschil

wij leren met lef

Hier gaan wij voor
Dit zijn onze ambities
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Partnerschap & samenwerking

ieder kind goed onderwijs
We gaan de wereld veranderen en beginnen in Tilburg-West. Samen met de partners in de 
wijk werken we aan een integraal plan om ‘wijk-inclusief’ onderwijs te realiseren en het 
onderwijs duurzaam te veranderen. En dat start met de buurt waarin onze school staat. 
Deze verandering staat in het teken van de Community School. De Community School is 
onderdeel van PACT-West. Het denken vanuit een gemeenschap start met gedeelde waar-
den en gezamenlijke koers. Uitgangspunten binnen de samenwerking met alle partners 
zijn wat we kinderen gunnen, groei zichtbaar maken, versterken en hen laten groeien. Dat 
vraagt ontschotten, een samenwerking met de gezondheidszorg, de kinderopvang, jeugd-
werk het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, waarin het kindbelang voorop 
staat en de intentie een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 14 jaar is. We verbinden 
het schools – en buitenschools aanbod op het gebied van welzijn, gezondheid, kunst, cul-
tuur, sport en recreatie en ontwikkelen samen met iedereen deze ambitieuze plannen.

Doordat kinderen niet los te zien zijn van hun context, gezin-buurt-wijk, is partnerschap 
essentieel. We werken aan verbetering van de leefomstandigheden zodat ieder kind zijn 
eigen toekomst kan creëren. Uiteraard vraagt dit proces vertrouwen en een lange adem. 
Het PACT spant zich in om iedereen in de wijk te laten profiteren van alle positieve en 
constructieve ontwikkelingen. Iedereen krijgt de ruimte om hun talenten zo maximaal 
mogelijk in te zetten en te ontplooien in dienst van de toekomst die wordt gecreëerd. 
Ook ouders hebben een actieve rol: het op zoek gaan naar kansen voor hun kind, samen te 
werken met iedere professional die hun kind kan helpen groeien, deel te nemen aan activi-
teiten die daarbij horen.
 
It takes a community to raise a child!

Mens & Ontwikkeling

wij maken het verschil
De stamgroepleider maakt het verschil vanwege de passie voor de kinderen en het ont-
wikkelingsproces.  Zij is gericht op teamleren en maakt gebruik van de expertise binnen 
de school, binnen de wijk en daarbuiten. Zij is zich bewust van haar invloed en weet 
deze in te zetten. Naast de stamgroepleider maken ook de onderwijsassistenten, de leer-
krachtondersteuners, vakleerkrachten, de administratief medewerker, conciërge, intern 
begeleider en directeur het verschil. Alle professionals binnen de school werken aan het 
realiseren en organiseren van de leer-/leefgemeenschap die erop gericht is mensen te 
laten groeien. Door eigenaar te zijn van ieders eigen professionele ontwikkeling staat 
iedereen open om te leren, ontwikkelen en zoekt actief de samenwerking op.
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Zinvol leren & leven

wij leren met lef
We geloven in de kinderen en in onszelf.  We kijken naar het totale kind en hebben oog 
voor de omgeving waarin het kind opgroeit. 
Met bezieling zetten we ons in voor alle kinderen. We bemoedigen en denken in kansen. 
We durven buiten de kaders het leren te organiseren als dat beter is. Met de toekomst 
voor ogen kijken we naar het kind en gaan aan de slag met wat we het kind gunnen. 
Daarom stromen kinderen uit met het niveau dat bij hen past, waarbij hoge verwachtin-
gen leidend blijven. We herkennen en erkennen talenten en de mogelijkheden die kinde-
ren hebben en het perspectief dat dit hen biedt. We gunnen ieder hun eigen leerproces, 
geven het de tijd en genieten samen van de stappen in de ontwikkeling. 

Duurzaamheid & omgeving

wij zetten mens en omgeving voorop
Wij staan voor een duurzame school waar mens en omgeving in balans zijn. Jenaplan-
basisschool Jeanne d’Arc is actief partner in Tilburg-West. De school heeft samen met 
de andere scholen in de wijk een verbond gesloten met wijkpartners zoals: woningcor-
poraties, de wijkraad, jongerenwerk, onderwijs, de bibliotheek, Thebe, de politie en de 
GGD. Deze verbinding tussen alle partners wordt ook wel PACT genoemd. De afkorting 
PACT staat voor People Acting in Community Together, samen staan voor duurzame ont-
wikkelingen. Hèt speerpunt in de wijk is ’dubbele duurzaamheid’. Voor ons heeft duur-
zaamheid verschillende kanten. Duurzaamheid gaat over de zorg voor onze planeet en 
over het welzijn van onze medewerkers en kinderen. Met onze invloed als school en het 
participeren in de wijk en stad dragen we bij aan deze duurzaamheid. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid op al die gebieden en wij leren onze leerlingen om die verantwoor-
delijkheid te nemen. 
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Op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc dagen wij ieder kind uit om zich te ontwik- 
kelen tot een fijn, krachtig individu met de juiste kennis, de juiste vaardigheden en 
met oog voor de ander. Dat vraagt om bewust worden, lef en bezieling. We zien en 
erkennen het kind en bieden het ondersteuning, vertrouwen, tijd en ruimte. We 
hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en van onszelf als professionals.  
Op onze school voldoet het onderwijsaanbod aan de kerndoelen en de referentie- 
niveaus. We geven onderwijs in de verplichte vakken Nederlands, Engels, rekenen 
en wiskunde, oriëntatie op de wereld en jezelf, kunstzinnige oriëntatie en bewegings-  
onderwijs. Bij het gebied oriëntatie op de wereld en jezelf komen aardrijkskunde, 
geschiedenis, biologie, burgerschap, staatsinrichting en verkeer aan bod. Bij 
kunstzinnige oriëntatie staan de vakken muziek, tekenen en handvaardigheid op 
het rooster. Wij hanteren een onderwijsrooster van 940 uur per schooljaar voor 
alle groepen.

Onderwijskundig beleid
 
Mensen zien groeien is wat ons bindt. Het is onze intentieverklaring voor de 
(grote) onderwijskundige opdracht die voor ons ligt. Dagelijks werken we daarom 
met veel passie aan het zichtbaar maken van groei. En zijn we ons als team bewust 
van de complexe taak die het in onze context behelst.
 
Als professionele leergemeenschap pakken we deze complexe taak met elkaar op. 
Een taak die al voor het begin van het nieuwe schooljaar start, met de eindanalyse 
en de concrete actiepunten die daaruit voortkomen. De eindanalyse gebaseerd op 
de eerder gestelde schoolnorm, die jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig 
wordt bijgesteld. Uiteraard wordt in de eindanalyse ook het onderwijsaanbod 
geëvalueerd; constructieve ontwikkelingen met positieve opbrengsten worden 
geborgd in kwaliteitskaarten en daar waar constante of negatieve opbrengsten zijn 
wordt het aanbod uitgelicht en heringericht. Binnen dit proces gaat het over het 
versterken van het (ortho-)didactisch handelen met oog voor de ontwikkeling van 
iedere stamgroepleider.
 
(NOTE: Schooljaar 2018/2019 is jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc geconfronteerd 
met een groot personeelsverloop. Dat heeft geresulteerd in een grotendeels nieuw 
samengesteld team. Dat heeft invloed op de huidige eindanalyse, en dan vooral op 
de invloed die het nieuwe team heeft en met elkaar in korte tijd heeft bereikt.)  
 
Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt gestart met een 
zogeheten ‘nulmeting’. De nulmeting toetst basisvaardigheden van de kinderen op 
de gebieden rekenen, spelling en technisch lezen. Deze nulmeting wordt in de 
stamgroep uitgevoerd en geeft de stamgroepleider een preciezer beeld over welke 
basisvaardigheden zijn beklijfd en op welke onderdelen het brede didactische 
aanbod dient te worden afgestemd. Naast de opbrengsten wordt tijdens de 
afname van de nulmeting ook waargenomen hoe kinderen zich verhouden tot 
zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfmanagement en zelfregulatie.
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Het afstemmen van het didactisch aanbod geschiedt in relatie tot de leerlijnen en 
-doelen van het komende schooljaar en de verwachtingen waarop de kinderen 
worden getoetst, methodisch en niet-methodisch. Kinderen worden in samen- 
spraak met ouders gevolgd via vaardigheidsscores en referentieniveaus. Ouders 
worden direct betrokken bij het (didactische) leerproces van hun kind. Zij staan 
hierdoor niet voor verrassingen en sterker, zij kunnen thuis waar nodig extra 
ondersteuning bieden. Alle inzet met maar één doel: mensen zien groeien! Het 
potentieel zichtbaar maken en versterken.
 
Maar zinvol leren & leven gaat verder, want goed onderwijs heeft betrekking op 
didactisch én pedagogisch handelen! Iedere start van het nieuwe schooljaar begint 
daarom ook met de Gouden Weken, waar een veilige, sociale stamgroep de inzet is 
(socialisatie). Werken in stamgroepen is een groot voordeel, omdat de stamgroep- 
leider niet ieder jaar nieuw is. De norming-fase wordt hierdoor -zonder dat dit 
geëxpliciteerd hoeft te worden- naar voren gehaald. Samen met de nieuwe, jonge 
kinderen worden normen en waarden als groepsintentie gezet, waardoor de  
storming-fase minder heftig aanwezig is. Dat resulteert in basisveiligheid waardoor 
er meteen oog kan zijn voor het kind (persoonsvorming). Didactisch handelen en 
afstemmen (kwalificatie) gaan dus hand-in-hand met het pedagogisch handelen 
van de stamgroepleider. Met vertrouwen kunnen we daarom verder bouwen aan 
de hoge verwachtingen, vertaald in de schoolnorm, en het vormen van onze 
kinderen tot talentvolle, democratische volwassen burgers.

Over vier jaar is duidelijk omschreven in het beleid van de school hoe wij een 
jenaplanschool zijn. Dit is dan ook zichtbaar, merkbaar en meetbaar in de school.

 

Sociale en maatschappelijke competenties
Op een school waar veel verschillende culturen elkaar ontmoeten en zoveel 
vriendschappen ontstaan, is het goed dat een kind weet wie het is, wat het voelt, 
hoe het zich verhoudt tot de ander en de wereld én hoe het daar uitdrukking aan 
kan geven. Dit is wat we kinderen willen leren en wij geloven dat deze uitdrukking 
gegeven kan worden door hoofd, hart en handen met elkaar te verbinden. Dat 
maakt dat we op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc inzetten op cultuureducatie en 
beweging! Naast de vakken waar kinderen kennis en 
vaardigheden bij opdoen hebben sport, muziek, 
drama, dans en beeldende vorming een structureel 
aanbod op onze school. Wij zijn ervan overtuigd dat 
wanneer een kind zijn eigenheid daadwerkelijk voelt en 
ervaart het ook een eigen, authentieke plek in de groep 
en uiteindelijk de maatschappij creëert: Weten wie je 
bent, ook in relatie met de ander en de wereld.

Over vier jaar is jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc 
getransformeerd tot een inclusief handelende 
school, waarbij eenheid in diversiteit leidend is. 
Met inclusie wordt in deze context bedoeld dat 
extra ondersteuning zoveel als mogelijk in de 
school of wijk geboden wordt. Door de sterke 
pedagogische basishouding bij stamgroepleiders 
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ervaren zij de ruimte om hun didactisch aanbod af te stemmen op wat onze 
kinderen nodig hebben. Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc transformeert zich tot 
Community School: een school waar vanuit verschillende 
culturen de overeenkomsten worden versterkt. Leren 
leren en leren leven, met elkaar.   
 

Een ononderbroken ontwikkeling
Ontwikkeling start al voor de geboorte, alleen hebben we 
daar als school weinig tot geen invloed op. Toch gunnen wij 
vanaf de geboorte kinderen een goede start met oog voor 
gelijke kansen. Dat is echter niet vanzelfsprekend als een 
kind in de wijk Het Zand geboren wordt en/of opgroeit. Wij 
zien namelijk een groeiende kloof tussen wat we als school 
van kleuters verwachten en wat de samenleving deze 
kinderen kan bieden. Regelmatig missen jonge kinderen de 
aansluiting en kunnen niet mee in het tempo dat wel van 
hen wordt verwacht. Om daar als school wat aan doen 
wordt het heft in handen genomen. Januari 2019 zijn we 
daarom gestart een pilot: de Community School, een breed 
aanbod voor een peuter-kleutergroep met kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar.
 
Tijdens hun tijd binnen de Community School maken peuters kennis met routines 
en het beredeneerd aanbod dat de kleuters krijgen, ook wel Jenaplan Junior 
genaamd. Jenaplan Junior kent invloeden van het pedagogisch en filosofisch 
concept Reggio Emilia en het fundament is vormgegeven door Tien Ankers die 
naast de leerlijnen en -doelen centraal staan: de drie pedagogen (kinderen-vol-
wassenen-omgeving), ontwikkelen van kennis, uitdaging versus opdracht, proces 
versus product, documenteren, het competente kind, inspelen op het kind, kijken 
achter het gedrag, verwondering en vraag het de kinderen. Belangrijke pijlers 
binnen ons jenaplanonderwijs zijn groei zichtbaar maken en betekenisvol leren. 
Groei zichtbaar om te weten te komen wat nog nodig is om meester te worden 
over wat is geleerd.

Na de periode bij de kleuters vervolgen kinderen hun schoolloopbaan via de 
stamgroep 3-4, waar wordt gestart met aanvankelijk lezen en spellen, schrijven en 
rekenen, naar 5-6, met een steeds grotere rol voor wereldoriëntatie, teksten en 
abstract rekenen. In de laatste fase van de basisschool gaan de kinderen naar de 
bovenbouw, stamgroep 7-8 waar eigen verantwoordelijkheid en de voorbereiding 
op het voortgezet onderwijs de grote thema’s zijn. Alle kern- en tussendoelen 
(inclusief de referentieniveaus taal en rekenen) worden gevolgd, al dan niet 
gebruikmakend van methodes of rijke leermaterialen. Het gehele leerproces wordt 
gevolgd via het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) waar uitslagen en 
analyses van methode- en niet-methodegebonden toetsen een plek hebben. Vanaf 
groep 7 werken we samen met het jongerenwerk uit de wijk, R-newt Kids. Zij 
bereiden, in nauw overleg met de stamgroepleider, de kinderen na schooltijd voor 
om de opstap naar het voortgezet onderwijs (VO) te maken. Dit doen we onder an-
dere door de inzet van schoolloopbaanbegeleiding (SLB). Vanaf schooljaar 
2020-2021 willen we de verbinding maken tussen SLB en het project ‘Matties’. 
Matties is een project waarin kinderen een maatje uit het VO krijgen die hen de 
eerste twee schooljaren van het VO kunnen ondersteunen.
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Naast de leerresultaten heeft binnen ons jenaplanonderwijs ook de vorming van 
een kind een belangrijke plek. Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfmanagement 
en zelfregulatie zijn eerder benoemd. Ontwikkeling binnen deze gebieden maakt 
dat kinderen ondernemen, proactief initiatief nemen, durven onderzoeken en 
kritisch durven vragen, hun talenten gaan inzien en inzetten, ambities tonen en 
willen creëren, denken in doelen en zichzelf reflecteren.
 

De gehele ontwikkeling wordt gedocumenteerd in het zogeheten ontwikkelboek. 
Dit ‘boek’ is geen vaststaand groeps- of individueel handelingsplan 

maar dient het doel ontwikkeling dynamisch te 
volgen en om de ononderbroken ontwikkeling 
op de voet te kunnen volgen. Belangrijke 

onderwerpen of situaties worden beschreven en 
verwijderd wanneer ontwikkeling een nieuwe 

fase ingaat en/of een probleem overwonnen is. 
Existentiële intenties in het gebruik van het 

ontwikkelboek zijn: open staan, begrijpen, willen 
en kunnen. Het handelingsgericht werken met het 

ontwikkelboek gaat om doelen stellen, acties 
inzetten, evalueren en reflecteren/analyseren om 

tot nieuwe doelstellingen te komen.

Over vier jaar is er op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc 
een breed beredeneerd aanbod voor kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 6 jaar. 
 Dit aanbod wordt ontwikkeld door de school, Kinder- 
   dagopvang, sociaal werk, de gemeentelijke gezond-
heidsdienst en samen met de Universiteit van Tilburg wordt onderzoek gedaan 
naar wat onze kinderen nodig hebben om optimaal en zo veilig als mogelijk te 
kunnen ontwikkelen.

Het vervolgonderwijs
Waar de nadruk in de onder- en middenbouw vooral ligt op de groei en 
ontwikkeling van de basisvaardigheden komt daar in de bovenbouw iets 
belangrijks bij: het mogelijke uitstroomniveau van een kind. Want voordat een 
kind uitstroomt naar het vervolgonderwijs wordt het de laatste twee jaar 
nauwlettend gevolgd op het mogelijke uitstroomniveau, met uiteraard de hoge 
verwachtingen nog steeds in ogenschouw houdend.

De advisering van de uitstroomrichting naar het voortgezet onderwijs start aan het 
begin van de bovenbouw, in de stamgroep 7-8. Er wordt een breed advies gevormd 
zodat ouders en het kind een indicatie hebben van de verwachting. Verrassingen 
en teleurstellingen worden zo voorkomen. Ook geven we door dit brede advies 
ouders en kind de mogelijkheid om gericht naar toekomstige scholen kunnen gaan 
kijken.
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De overstap van onze school naar het voortgezet onderwijs verloopt in negen 
belangrijke stappen:

1.  de overdracht van stamgroep 5-6 naar stamgroep 7-8,
2.  na de Midden7-toetsen wordt een eerste advies gevormd en
3.  (mogelijk) bijgesteld na de Entreetoets eind groep 7,
4.   de advisering wordt bijgesteld en versmald in groep 8 tijdens het eerste 

rapport,
5.  in januari/februari wordt het definitieve advies vastgesteld,
6.  kinderen worden aangemeld op het voortgezet onderwijs,
7   een warme overdracht wordt gedaan door de stamgroepleider en de aanname 

wordt gemonitord én
8.  de eindtoets (ROUTE8) wordt gemaakt.
9.   Het advies wordt bijgesteld als de eindtoets hier aanleiding voor geeft en de 

ouders dit wensen.

Na de start van onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs worden zij door de 
stamgroepleider van de bovenbouw gevolgd. In het begin van het schooljaar hun 
start: De stamgroepleider zoekt contact met de ouders van onze oud-leerlingen 
om te vragen hoe de start is gegaan en met de vraag of de stamgroepleider 
contact mag opnemen met de huidige mentor van het kind. Regelmatig in het 
eerste jaar wordt contact gezocht met de mentor om de eerste periode  te volgen.
 
Ook sturen enkele scholen in het voortgezet onderwijs cijferlijsten van het 
eerste schooljaar naar ons toe. Een groot deel van de scholen 
stuurt slechts een bericht van overgang. Als jenaplanba-
sisschool Jeanne d’Arc vinden we het echter belangrijk om 
kinderen gedurende hun voortgezet onderwijsschoolloop-
baan te blijven volgen. Dit omdat we het kinderen gunnen 
dat zij op niveau blijven ‘presteren’ en ontwikkelen. En 
omdat we het onszelf gunnen om te blijven ontwikkelen. 
Het volgen van onze oud-leerlingen geeft ons informatie 
waardoor wij nog beter kunnen afstemmen en het juiste 
blijven doen in het voorbereiden van onze kinderen op het 
voortgezet onderwijs. Uit die analyses kunnen we ons 
leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS), het voorbereidingen 
op de Eindtoets, de advisering naar het voortgezet onderwijs 
en de te ontwikkelen vaardigheden op het functioneren in het 
voorgezet onderwijs verfijnen en versterken!

De komende vier jaar ontwikkelen we visie en strategie om een 
breed en beredeneerd aanbod voor de leeftijdscategorie 11 t/m
14 te bewerkstellingen. De ambitie is om met jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc de 
‘middenschool’ te adopteren in de wijk en 
dat in samenwerking met het voortgezet onderwijs in Tilburg. Een veilige, 
duurzame doorgaande lijn is daarbij de inzet omdat wij geloven dat rust en 
regelmaat bijdragen aan het breed en verdiepend ontwikkelen van onze kinderen. 
En dit juist in onze wijk, waarin kansenongelijkheid de grootste uitdaging is. Het 
verzilveren van kansen als leidend.
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Het didactisch handelen, een visie op en over leren
Over leren bestaan vele uiteenlopende visies. Eén ding is zeker, wat er in het hoofd 
van een kind gebeurt als er wordt geleerd, welke verbanden worden gelegd en hoe 
het kind nieuwe kennis interpreteert weet niemand. Alleen het kind zelf weet dit.
 
Dat maakt het enorm belangrijk dat de stamgroepleider zich verdiept in het kind. 
Daarbij zijn twee intenties heel belangrijk: dat de stamgroepleider aandacht geeft 
aan het denken van het kind waarmee het interventies creëert om een hoger 
denkniveau te bereiken. En dat leren samenwerking vraagt, een dialoog vereist 
waarbij er ruimte wordt genomen om goed te luisteren en met elkaar te 
communiceren. Inzicht krijgen in het niveau van informatieverwerking is daarbij 
leidend.
 
Dat maakt dat de stamgroepleider daarom slechts invloed heeft op: de eigen 
mentale instelling, de doelen die het stelt, de instructies die het geeft en het 
faciliteren van de periodes waarin aan vakken of zoals binnen jenaplan wordt 
genoemd ‘werk’ besteed wordt. De mentale instelling gaat over controle over 

eigen gedachten en gevoelens maar ook over een consequente, consistente en 
congruente houding. Doelen die nauw samenhangen met de 

ontwikkeling van leerlingen die op de voet gevolgd 
worden. Doelen die context hebben, persoonlijk 
zijn, positief in de ontwikkeling passen 

(uitdagen mag), ecologisch (doel halen is niet 
alleen goed voor jezelf) en toetsbaar zijn! 

Instructies vanuit de expertise van de stam-
groepleider die op basis daarvan kinderen 

meeneemt in nieuwe stof, perspectieven en 
ervaringen. De periodes zijn onderverdeeld in 

zogenaamde ‘blokperiodes’, waardoor kinderen de 
mogelijkheid hebben overzicht te krijgen en waarbij 

tijd geen leidende factor is. Simpel gezegd: de 
stamgroepleider inspireert en doet voor, de kinderen 

doen het zelf en de stamgroepleider coacht waardoor 
kinderen leren zichzelf te sturen.

Over vier jaar werken we op jenaplanbasisschool Jeanne
   d’Arc met expertleerkrachten die meester zijn over verschil-
lende leergebieden. Van werkdruk is minder sprake omdat vanuit passie gewerkt 
wordt aan het verbreden en verdiepen van kennis op de gebieden taal en rekenen. 
Bij taal wordt met name op de gebieden technisch en begrijpend lezen, spelling en 
woordenschat de nadruk gelegd.  
Een stevige kennisbasis als fundament voor de basisvaardigheden is leidend. 
Wereldoriëntatie is over vier jaar het hart van ons onderwijs en de stamgroeplei-
ders werken samen om expertise, vakkennis en wereldoriëntatie met elkaar te 
verbinden. Een doorgaande leerlijn en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van al onze kinderen in de leergemeenschap zijn onze speerpunten. 
Onderzoeksgroepen binnen de professionele leergemeenschap dragen de 
verantwoordelijkheid voor het curriculum van de verschillende vakgebieden.
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Het pedagogisch klimaat
Kinderen gedijen in een rustige en gestructureerde omgeving. Dat maakt dan 
ook dat wij als school zo’n omgeving voor onze kinderen willen zijn. Naast de 
didactische en kwalitatieve functie die de school heeft, hebben wij ook invloed 
op de tweede universele basisbehoefte van de mens: behoefte aan veiligheid en 
zekerheid. Als er thuis zorg wordt gedragen voor de eerste basisbehoefte, de 
lichamelijke behoeften (rust, slaap, eten, drinken, geborgenheid en intimiteit), 
kunnen wij op school deze positieve lijn doortrekken. Beide zijn ze van levens- 
belang voor het optimaal ontwikkelen van een kind! 
 
Maar hoe goed ook veiligheid op papier kan klinken, we weten dat de werkelijkheid 
weerbarstiger is. Ook weten we dat als de veiligheid in het geding is, door 
bijvoorbeeld een ruzie, fysiek geweld of andere emotionele ervaringen zoals een 
sterfgeval, een scheiding van de ouders en verhuizingen (uit oorlogsgebieden), dat 
deze ervaringen de veiligheid kunnen ondermijnen of zelfs angsten kunnen 
voeden. Iedere emotionele impact heeft een verstoring tot gevolg.
 
Dat maakt dat kinderen een grote veiligheidsbehoefte hebben. Uitgedaagd 
worden in interesse en betrokkenheid, vriendschappen, een goede relatie met de 
stamgroepleider, stabiliteit, voorspelbaarheid, duidelijkheid, orde en overzicht 
dragen hier positief aan bij. Wanneer de behoefte aan veiligheid en zekerheid 
wordt vervuld leidt dit tot een gevoel van rust, geluk en plezier. Juist ook het 
plezier in en motivatie om te leren. En omdat wij ieder kind het gunnen om in 
veiligheid te ontwikkelen, zien wij het als onze taak om als volwassen professionals 
de veiligheid voor onze kinderen in de school te waarborgen. Dat heeft uiteindelijk 
als gevolg dat zij later in hun volwassen leven gemakkelijk(er) om kunnen gaan 
met veranderingen en uitdagingen!

Kinderen leren dus het best in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Daar 
komt binnen een veilig pedagogisch klimaat alleen nog iets bij: dat kinderen zich 
geaccepteerd voelen, geaccepteerd in wie zij zijn. Dat maakt de klas niet alleen 
een leeromgeving maar ook een leefomgeving is, een gemeenschap, die naadloos 
aansluit bij het jenaplanconcept van onze school. De basisbehoefte is tegelijktijdig 
dus een voorwaarde voor de ontwikkeling.
 
Een veilig pedagogisch klimaat wordt in grote mate bepaald door de relaties tussen 
mensen, grotendeels de relatie tussen het kind en de congruente en authentieke 
stamgroepleider. Maar denk ook aan de relaties tussen professionals onderling. 
Daarbij zijn een aantal aspecten van belang: 
Z  Er is aandacht voor de leefsituatie van kinderen en professionals, en zij kunnen/

leren zich inleven in mogelijk verschillende ‘werelden’.
Z  Iedereen is authentiek, communiceert vreedzaam, er is gezag en wederzijds 

respect wat de kinderen wordt geleerd door dit te voorleven.
Z  Er is een onuitputtelijke bron van vertrouwen in kinderen en professionals, 

iedereen handelt vanuit goede intenties. Lukt dat niet en wordt er onhandig 
gehandeld ondersteunen we elkaar het (zelf-)vertrouwen te herstellen. Dat 
kan door de ander het gevoel te geven dat hij/zij het kan!

Z  Er wordt een ordelijke en functionele leeromgeving gecreëerd.  
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De rust waardoor iedereen weet waar wat staat en teruggezet wordt. Weten 
welke functie iets heeft draagt bij aan het stimuleren van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel.

Z  Er wordt gestuurd op autonomie op basis van de ruimte die de ander aankan. 
Hoge verwachtingen zijn en blijven uitgangspunt.

Z  Er zijn zuivere regels/routines wat duidelijkheid schept. Omgangsregels zijn 
vreedzaam, oplossingsgericht en zetten aan tot zelfreguleren. Wij leren 
kinderen dat zij het zelf kunnen.

 
Een veilig pedagogisch klimaat ontstaat dus op basis van een cultuur waarin 
professioneel en volwassen met elkaar wordt omgegaan. Een cultuur waarin het 
niet alleen draait om de vorm, maar meer nog dat er een cultuur is waar de inhoud, 
van de relatie via proces tot de (didactische) (ervarings-)kennis, centraal staat. 
Binnen de jenaplanscholen wordt dat ‘vorm volgt functie’ genoemd.
 
Een goed pedagogisch klimaat wordt gecreëerd door de stamgroepleider. Het 
ontstaat als de stamgroepleider op een juiste manier leiding geeft (leiderschap), 
veel weet (meester over de inhoud), een sterke instructie weet te geven 
(didactisch handelen) en alle leer- en ontwikkelactiviteiten kan managen 
(organisatie). En bij het leiderschap van de stamgroepleider hoort ook (mede-)
zeggenschap. Dat is binnen ons klimaat een belangrijk onderdeel, het elkaar 
helpen en ondersteunen via medezeggenschap naar zeggenschap (zelfregie). Dat 
betekent dat binnen onze school we naar elkaar luisteren vanuit een luiste-
ren-om-te-begrijpen-houding. Luisteren, vragen stellen en (mede-)zeggenschap is 
voor ons als school het fundament om te bouwen aan een gemeenschapsschool, 
een Community School.
 
Een gemeenschap waarin we beseffen welke verantwoordelijkheid wij hebben en 
moeten nemen; onderwijs en een deel opvoeding. Maar ook welke rol ouders en 
externe samenwerkingspartners hebben en wij graag zien dat zij nemen; 
opvoeding, een deel educatie en waar nodig ook zorg. De pedagogische taak en 
het klimaat dat daarbij hoort gebeurt in de groepen en de stamgroepdoorbroken 
lokalen. Als school dragen we daarom de verantwoordelijkheid voor het onderwijs 
en het opvoeden binnen de groep op school.
 
Educatief partnerschap, of ouderbetrokkenheid 3.0 zoals het recentelijk ook wordt 
genoemd, is een wezenlijk onderdeel van de school als gemeenschap. Wekelijks 
wordt er een zogeheten ouderkamer georganiseerd. Dit is een (op vraag) 
gestuurde ochtend waarin verschillende (levens-)thema’s besproken worden, van 
praktische opvoedzaken via de urgentie van lezen tot een cultuurgerelateerde 
gesprekken. Deze ouderkamer is groeiende dat een goede graadmeter is voor de 
betrokkenheid vanuit ouders. Naast de ouderkamer participeren ouders tijdens het 
overblijven en zijn er belangrijke hulpouders die ook gedurende de lesdagen 
vrijwillig de leerkrachten ondersteunen.
 
Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc zet de deuren open voor ouders en zorgt dat de 
regie bij de stamgroepleider blijft. Sterker, stamgroepleiders nodigen ouders 
regelmatig op school uit. In de ochtend zijn ouders tijdens de start van de dag 
welkom om het werk van hun kind in te zien en zo het leerproces te volgen. Ook 
worden er regelmatig zogenaamde ‘samenavonden’ door stamgroepleiders 
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georganiseerd. Ouders én kinderen zijn welkom en verschillende thema’s worden 
besproken, bijvoorbeeld ‘lezen’ waarbij er ook een gastspreker vanuit de bieb 
aanwezig is. Alles gericht op het samen leren leven vanuit ieders verantwoordelijk-
heid.

Over vier jaar is pedagogiek op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc het uitgangspunt 
van waaruit we handelen. Mensen zien groeien eist pedagogisch handelen. 
Ontwikkelen en opgroeien om een volwassen mens te worden betekent een 
spanning tussen vrijheid en binding. De mate van autonomie verlenen kan niet 
zonder de relatie die de stamgroepleider met het kind heeft en de wil van het kind 
om te ontwikkelen. Onze school is over vier jaar een experimenteerruimte waar 
balans gezocht wordt tussen de behoeften en mogelijkheden van het kind en de 
afstemming op wat de toekomst van hen vraagt. Experimenteren betekent in deze 
context het volgen van actuele bronnen en kennis van dat moment afgestemd op 
wat onze kinderen nodig hebben.
 

Ondersteuning, extra als het nieuwe basis
Door te investeren in de relatie met ouders wordt er een open en ‘professionele’ 
ruimte gecreëerd waarbij de verlangens en intenties van ouders en stamgroeplei-
ders op één lijn komen, met de ontwikkeling van het kind als leidend. Een 
belangrijk onderdeel van ons jenaplanonderwijs zijn de ‘kind-ouder-stamgroeplei-
der gesprekken’. Daar waar vele scholen oudergesprekken (van 10 min) organiseren 
kiezen wij er als school voor om deze ontwikkelgesprekken mét kinderen erbij te 
voeren en nemen daar de tijd voor. Het gaat tenslotte over hun ontwikkeling en de 
relatie met hun omgeving, ouders en stamgroepleider.
 
Ook de motivatie (en demotivatie) van leerlingen ontstaat altijd in de interactie 
tussen het kind én de schoolsituatie. De rol van de stamgroepleider én ouders zijn 
daarbij onlosmakelijk verbonden en dat moet volgens ons ook zo blijven. De 
uitdrukking is niet voor niets: ‘It takes a village to raise a child’, misschien vraagt 
het zelfs een ‘community’. 
 
Het gedrag van het kind beïnvloedt het gedrag van de opvoeder (met diens visie 
op opvoeden en onderwijzen, verwachtingen en perspectief op de toekomst) en 
omgekeerd. De driehoek ‘kind-ouder-stamgroepleider’ is daarom een ander 
essentieel fundament van ons onderwijs. Zo geven succesvolle multiculturele 
jongeren in Tilburg aan dat zij zich positief hebben kunnen ontwikkelen door de 
steun van hun ouders. Hun betrokkenheid bij het leerproces van hun kind op school 
en de betrokkenheid van school naar de gezinnen toe werkt wederkerig en heeft 
altijd een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.
 
Maar soms lopen verwachtingen over de ontwikkeling, of de dialoog over de 
ontwikkeling, niet gelijk met elkaar. Hoe kan er dan toch constructief met elkaar 
worden omgegaan?
 
Het antwoord op deze vraag ligt dan bij het ondersteuningsteam (OT) van de 
school. Het OT bestaat uit de kwaliteitsondersteuner/intern begeleider (die de 
dagelijkse leiding heeft), ondersteund door een expert van het samenwerkingsver-
band, de schoolmaatschappelijk werker en een verpleegkundige van de GGD. De 
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directeur van de school volgt en adviseert. Het OT, of een lid ervan, staat altijd 
klaar om laagdrempelig en snel in gesprek te gaan om samen met ouders en 
stamgroepleider te komen tot constructieve ondersteuning. 
 
Deze ondersteuning gaat van observeren en co-teaching in de klas tot het 
inschakelen van het externe netwerk aan ondersteuning en/of zorg. De 
uitgangspunten en het werken vanuit het OT geschiedt op basis van het ‘samen 
met ouders optrekken’ omdat ouders hoofdverantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling van hun kind. Alleen zuiver communiceren en korte lijnen dragen 
constructief bij aan een sterke ondersteuning.
 
Als OT laten wij ons inspireren door het Schotse Getting It Right For Every Child, 
waar het de intentie is om ‘op het juiste moment de juiste hulp te krijgen van de 
juiste mensen’. ‘Ontschot’ samenwerken met alle organisaties (in de buurt) in het 
belang van de ontwikkeling van het kind. Wij geloven dat deze insteek en inzet, 
vanuit ieders wezenlijke rol en verantwoordelijkheid, uiteindelijk positief bijdraagt 
aan wat we kinderen allemaal gunnen: groeien! Dat groeien brengen we binnen 
het OT in beeld door de kansencirkel, waar succesvol ontwikkelen, zelfbewust zijn, 
actief bijdragen en verantwoordelijkheid de bovenliggende topics zijn. In gesprek 

met elkaar scoren we d.m.v. de dialoog samen op de onderwerpen: actief, 
gerespecteerd, verantwoordelijk, erbij horen, veilig, gezond, 

ontplooiing en gekoesterd. Deze cirkel zet aan om heel 
nauw met elkaar te kijken wat het kind op dat moment 

nodig heeft om een volgende stap te maken, wat die stap 
is en wie het kind daarbij gaat helpen en ondersteunen.

 
Het kind zelf is voor ons een belangrijke toetssteen of wij als 

school voor hen het juiste doen. Jaarlijks wordt er daarom 
twee keer een sociale veiligheidsmeting gedaan onder 

kinderen. Dat doen we met het leerlingvolgsysteem ZIEN! (KIJK 
voor de groepen 1-2). ZIEN! helpt de stamgroepleider diens eigen 

hypotheses te bevestigen en/of geeft op basis van een analyse 
van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. De 

stamgroepleider gebruikt de uitkomsten om het kind én de groep 
nog specifieker te kunnen ondersteunen. Naast ZIEN! haalt iedere 

stamgroepleider voor iedere vakantie bij de groep op of het de juiste/
goede dingen goed doet.

Onze stip op de horizon is dat er op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc geen intern 
begeleider meer is, dit omdat het ondersteunen van stamgroepleiders horizontaal 
wordt georganiseerd. Door de komende vier jaar te starten met het delen van 
kennis, te co-teachen en door ruimte te creëren om te ontwikkelen transformeert 
van de intern begeleider naar gespreide en gezamenlijke interne begeleiding. De 
taken van de intern begeleider verschuiven via kwaliteitsondersteuner naar 
intergratie-ondersteuner. Dit omdat stamgroepleiders steeds beter in staat zijn om 
zelf de regie te voeren over het zoeken naar passende antwoorden op de diverse 
onderwijsvragen in de stamgroepen. Ook de inzet van expertleerkrachten brengt 
meer werkplezier en inhoudelijke know-how op de werkvloer. Stamgroepleiders 
inspireren elkaar en tillen elkaar op een hoger plan.
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Stelsel van kwaliteitszorg  

de kwaliteitscyclus   
Om de kwaliteit te kunnen waarborgen zijn een tweetal 
gegevens essentieel: de analyses en de nieuwe doelen 
(speerpunten) die worden gesteld. Doelen die leiden tot 
handelen die op hun beurt worden geëvalueerd en 
geanalyseerd om te komen tot nieuwe doelen. Deze cyclus 
moet leiden tot goed en beter onderwijs.
 
Analyse
Vanuit eerdere analyses is af te lezen dat de leerresultaten van 
de kinderen structureel lager zijn dan de verwachtingen die we 
van kinderen hebben. Verwachtingen die zijn gestoeld op basis 
van methodetoetsen en het handelen in de klas. Ons onderwijs 
opnieuw hervormen op basis van wat werkt is daarom ons grootste 
speerpunt. We vertrekken vanuit verschillende centrale onderzoeksvragen 
opgesteld door de stamgroepleiders. Met het vertrekken vanuit (data-gestuurde) 
onderzoeksvragen beogen we het kritisch beschouwen van ons huidige onderwijs 
én om systematisch een verbetering in te zetten om te groeien naar een excellente 
school. De komende jaren gaan we daarom extra inzetten op:
Z  het onderzoek welke vaardigheden (o.a. het schrijfonderwijs en ‘ingangen’) 

zijn er nodig voor een goed taalaanbod voor onze (multiculturele) kinderen;
Z  het versterken en expliciteren van de leerlijnen 

spelling, taalbeschouwing (grammatica), woordenschat en rekenen;
Z  het borgen en verdiepen van het aanbod begrijpend lezen dat in het schooljaar 

2018-2019 is ontwikkeld;
 
Jenaplan Junior, zoals we de doorgaande lijn van peuters naar de stamgroepen 3-4 
noemen, is een ander belangrijk speerpunt. De komende jaren implementeren we 
het gedachtengoed van Loris Malaguzzi, Reggio Emilia. Onze Jenaplan Junior 
stamgroepleiders ontwikkelden tien ankers als belangrijkste fundament voor het 
beredenerend aanbod in de onderbouw. Speerpunten zijn het volgen van 
ontwikkeling van kinderen vanuit hoge verwachtingen (een goede start) en om 
kinderen te emanciperen expressie te geven aan deze ontwikkeling. Een 
ontwikkeling waar het proces leidend is. Ook lezen, technisch en het aanwakkeren 
van de liefde voor taal, is een belangrijke pijler. Wat moeten de kinderen kennen 
en kunnen als uitgangspunt wanneer ze starten met het aanvankelijk lezen en 
spellen én met rekenen.
 
Het analyseren en verbeteren van ons onderwijs is een gezamenlijk proces en 
wordt door het gehele team opgepakt en doorgepakt vanuit een gezamenlijk 
gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid. Het plan- en doelmatig werken is 
voor sommige collega’s nieuw en vraagt daarom ondersteuning van het MT en OT.
 

Ontwikkelingsproces
De stamgroepleider maakt groei zichtbaar in het leerling- en onderwijsvolgsys-
teem (LOVS) dat we als school hanteren. Vanuit het LOVS en de kennis van de 
leerlijnen weet de stamgroepleider de instructies af te stemmen op de 
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niveaugroepen in de klas en waar nodig het individuele kind. Per vakgebied 
worden vanuit de midden- en eindanalyse hoge, edoch haalbare doelen gesteld 
met oog voor de schoolnorm. Het zijn de vaardigheidsscores en referentieniveaus 
die worden gebruikt om het didactisch leerproces te duiden.
 
Naast dit didactisch leerproces ontwikkelen kinderen op jenaplanbasisschool 
Jeanne d’Arc ook veel over zichzelf en hoe zij zich verhouden tot een ander en de 
wereld. Eerder hebben we de thema’s zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, 
zelfmanagement en zelfregulatie benoemd. Persoonlijke leerdoelen en hier 
eigenaarschap over nemen is wat voor ons de vorming van een kind compleet 
maakt. Persoonlijke leerdoelen zijn naast de didactiek ook uitgangspunt binnen het 
ontwerpen van ons onderwijs. Vaardigheden zoals samenwerken, kennisconstruc-
tie, het gebruik maken van ICT als ondersteuning voor bij het leren, probleem-op-
lossend denken, creativiteit en planmatig werken worden verweven in ons aanbod. 
Deze sluiten aan op de basisprincipes van het jenaplanonderwijs dat wij nastreven. 
Principes die persoonlijke leerdoelen verbinden met sociale en maatschappelijke 
doelen.
 
Het gehele proces, het didactisch leerproces én het persoonlijk leerproces, wordt 
on action gevolgd en gedocumenteerd in het ontwikkelboek. Belangrijke topics 
en/of gebeurtenissen krijgen een plek in ons volgsysteem Parnassys.
 
Alle ontwikkelingen van kinderen worden besproken met ouders. Zij zijn 
onlosmakelijk verbonden met hun kind, hoofdverantwoordelijk in de opvoeding 
ervan en worden daarom nauw betrokken in het gehele ontwikkelingsproces. Ook 
participeren zij waar dat mogelijk is, dit omdat educatief partnerschap bij ons 
hoog in het vaandel staat! Dit partnerschap wordt concreet tijdens: regelmatige 
ochtendbezoeken, waar ouders de voortgang kunnen volgen en kinderen met trots 
hun werk kunnen laten zien, samenavonden, waar ouders én kind naar school 
komen, kind-gesprekken, waar ouders én kind hun ontwikkeling inhoudelijk 
beschouwen en tijdens medezeggenschapavonden, waar ouders én kinderen het 
reilen en zeilen op school beschouwen. 

Xpect Primair breed
We werken vanuit alle scholen binnen Xpect Primair met de kwaliteitscyclus 
genaamd Leren & Ontwikkelen. Dit heeft als doel om continu te verbeteren. We 
willen de kwaliteit van onze scholen en de organisatie inzichtelijk maken en 
hebben de drive om steeds beter te worden.  

Onze kwaliteitscyclus bestaat zowel uit contactmomenten als uit documenten die 
elkaar in een vast jaarritme opvolgen, zodat deze cyclus 
ook betekenisvol is. In deze cyclus zijn de volgende momenten opgenomen: 
Z Informatiemomenten 
Z Dialoogmomenten 
Z Monitormomenten 
Z Reflectiemomenten 
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We hanteren daarbij 4 principes voor ons leiderschap: verbinding, vertrouwen, 
vakmanschap en inspiratie. We richten ons op de volgende domeinen: 
Z De lerende vakbekwame professional 
Z Georganiseerd leidinggeven 
Z Continu en vanuit visie koersvast samen leren 
  
De schoolfoto 
De schoolfoto is een moment van bestuurlijke monitoring waarop resultaten 
worden besproken. Diverse data worden met elkaar in verband gebracht om 
relaties te leggen en om te bekijken wat er bereikt is, welke vragen er liggen en 
wat er nodig is om de kwaliteit op school te verbeteren. 
 
De schoolontwikkeldialoog 
De schoolontwikkeldialoog is een middel om met elkaar vanuit hoge verwachtin-
gen kwaliteit inzichtelijk te maken. De kennisbasis en het handelingsrepertoire van 
bestuur, schoolleiders, intern begeleiders en leraren worden door deze dialoog 
vergroot. Met de schoolontwikkeldialoog streven we na samen verantwoordelijk te 
zijn voor een brede kwaliteit van ons onderwijs en al onze medewerkers.  
 
Het spiegelgesprek 
Het spiegelgesprek is een moment van bestuurlijke monitoring gericht op het 
strategisch beleid van de organisatie. Hier wordt de reflectieve dialoog ingezet om 
de school zichzelf te laten positioneren ten opzichte van het strategisch beleid. De 
school maakt in dit spiegelgesprek beleidsthema’s zichtbaar en merkbaar, zowel op 
het niveau van leerlingen, leerkrachten als ouders. 

Verantwoording en dialoog 
Het bestuur van Xpect Primair handelt volgens de code goed bestuur en legt uit 
wanneer het daarvan afwijkt. Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak 
georganiseerd. Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR) waarin 
personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. Samen hebben zij de taak 
de beleidsplannen van het schoolbestuur te beoordelen, advies uit te brengen of 
instemming te verlenen. Op schoolniveau heeft de MR een belangrijke stem 
wanneer het gaat om beleid ten aanzien van onderwijs, opvoeding en wijzigingen 
in de organisatie. 
De MR heeft een afvaardiging gekozen van één leerkracht en één ouder die zitting 
neemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair. 
De GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur, bespreekt 
bovenschoolse ontwikkelingen en is betrokken bij de totstandkoming van beleid. 
De leden van de GMR geven instemming of advies aan de beleidskeuzes van het 
College van Bestuur. Het College van Bestuur informeert de GMR over wat er speelt 
in de organisatie.  

Daarnaast wordt er door de Raad van Toezicht (RvT) toezicht gehouden op het 
beleid van de bestuurder en op de gang van zaken binnen de stichting. De RvT 
speelt een belangrijke rol als adviseur en klankbord van de bestuurder, naast zijn 
formele rol als werkgever van het College van Bestuur. De RvT waarborgt de 
continuïteit van de organisatie en verleent in dit verband voorafgaande 
goedkeuring aan de bestuurder voor besluiten die betrekking hebben op het 
vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het jaarverslag en het Koersplan, 
de strategische koers van de stichting.
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Onze school wordt gemaakt door de mensen die er werken, de leerkrachten, de 
schoolleider én het ondersteunend personeel. Iedere medewerker doet ertoe. 
Iedere medewerker maakt het verschil; als mens, als collega en als professional. 
Samen doen wij er alles aan om dat verschil voor kinderen te maken, iedere dag 
opnieuw.

Bevoegd en bekwaam personeel
Samen streven we naar optimale professionele groei en talentontwikkeling van ons 
personeel, in relatie tot onze onderwijskundige visie.  Om de ontwikkeling van 
onze medewerkers voldoende aandacht te geven, werken we met de ontwikke-
lingscyclus waarin de inhoud en de planning van gesprekken tussen leidinggevende 
en medewerker voor een belangrijk deel bepaald worden door de medewerker. 
Vanuit de eigen ontwikkelvraag worden afspraken gemaakt over de doelen en wat 
daarvoor nodig is. Wij gaan ervan uit dat iedereen op eigen wijze vormgeeft aan 
zijn of haar ontwikkeling. De leidinggevende coacht de medewerker hierbij, 
bewaakt de ondergrens en stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling, 
eigenaarschap en autonomie om mogelijkheden op te zoeken en waar mogelijk te 
vergroten. 

Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de 
schoolleiding
Xpect Primair streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in de schoolleiding. Op dit moment is die evenredigheid op onze scholen 
gerealiseerd.

Zoals eerder te lezen heeft het team van jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc zichzelf 
‘MENSEN ZIEN GROEIEN’ als opdracht gesteld. In alles wat wordt gedaan wordt 
vanuit deze woorden geëvalueerd en gereflecteerd. Evalueren en reflecteren of 
alles wat wij in ons aanbod doen het kind en de ontwikkeling ervan dient. De 
eerste woorden zeggen onafhankelijk van elkaar genoeg:
 
Mensen
Wordt ieder mens gezien en verstaan in wie het is en mag het zijn met alles wat 
het bezit? Voor ons de centrale vraag alvorens leren überhaupt kan beginnen. 
Want ieder mens neemt een eigen opvoeding en/of levensovertuiging mee naar 
school, ook volwassenen. Dat is zeker het geval in een wijk en buurt waar meer dan 
15 nationaliteiten met elkaar samenleven, van gezinnen uit Europa via Noord-Afri-
kaanse landen tot gezinnen die de oorlog hebben meegemaakt. Het kan niet an-
ders dan dat dit een rol speelt bij het verwerken van de nieuwe leerstof. Dat vraagt 
van de stamgroepleider om diep te investeren in zichzelf en het kind om te kunnen 
begrijpen hoe zijzelf en hun kinderen leren. En zodat stamgroepleiders niet gehin-
derd worden door misconcepties, percepties en/of projectie.
 
Dat maakt de stamgroepleider een expert is, dé ideale leermeester van kinderen 
die hen meeneemt in nieuwe stof, perspectieven en ervaringen om bij te dragen 
aan de persoonsvorming van ieder mens binnen school. Maar ook ouders hebben, 
zoals eerder beschreven, een existentiële rol binnen ons onderwijs!
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Zien
Het werkelijk en wezenlijk zien van de ander vraagt luisteren om te begrijpen, 
luisteren met je hart, het stellen van oplossingsgerichte en (soms op weerstand 
gestoelde) dieptevragen en het dragen van de verantwoordelijkheid voor elkaars 
leerproces. Alles is een proces en iedere dag wordt er geleerd.
 
Maar zien is ook laten zien, het uitnodigen tot leren en weten in welke 
ontwikkelfase een kind zich (nog) bevindt: 
beginnend ->  proberen te begrijpen
capabel      ->  verkleinen van fouten, verbeteren van prestaties en verschillende 
taken verbinden) 
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expert        ->  geautomatiseerd, minder controle op uitvoering en nieuwe 
verbanden kunnen leggen 
En naast de instructies en/of rijke leergesprekken zijn er verschillende manieren om 
als kind te ontwikkelen van beginner tot expert. Dat gebeurt in een betekenisvolle 
en rijke leeromgeving waarin kinderen ontdekken, nadoen, bewegen, de natuur in 
gaan en vies worden, ervaringskennis en cultuur wordt meegenomen, actualiteit 
wordt gebruikt en ingezet en waarin onbevangen en nieuwsgierig alles kan worden 
bevraagd.
 
Groeien
Door goed en doelgericht onderwijs te geven wordt voorkomen dat kinderen onder 
hun werkelijke niveau uitstromen. Uiteraard vraagt dit tijd, aandacht, begeleide 
instructie en gerichte (in)oefening, het zien van de mens. David Paul Ausubel, een 
Amerikaanse psycholoog, bracht onderwijspsychologie terug naar één regel: “het 
belangrijkste voor het leren is de al aanwezige kennis van het kind.” Volgens hem 
gaat het over hierop afstemmen. 
 
Vijf essentiële elementen die succescriteria voor ontwikkeling verhogen zijn:
Uitdaging. Een kernpunt van effectief leren, maar een kunst om kinderen de juiste 
uitdaging te geven. Uitdaging is namelijk persoonlijk en houdt verband met 
eerdere ervaringen.
Betrokkenheid. Inzet en vastberadenheid om een doel te behalen. Hoe groter de 
betrokkenheid, des te beter de prestatie.
Vertrouwen. Weten zonder dat je het werkelijk weet dat het leerdoel gehaald 
wordt/kan worden. Vertrouwen voedt persistentie, de veerkracht van een kind om 
te leren omgaan met tegenslag, uitdaging, spanning en mislukking.
Hoge verwachtingen. Het hebben van hoge verwachtingen, kinderen stellen een 
hoog doel en stamgroepleiders weten of ze in proces precies daarop af te 
stemmen, heeft het grootste effect op het behalen van succes!
Begrip. Begrijpen van kennis (oppervlakkig), diepe betekenissen (begrip) en 
concepten (inzicht en analogie met andere contexten op metaniveau).
 

Concreet
Onze speerpunten zijn taal- en leesonderwijs, omdat wij weten dat taal leren 
geven, begrijpen en kunnen toepassen uiteindelijk ook ondersteunend is bij 
rekenen en wereld-oriënterende vakken. Taal, omdat we te maken hebben met 
een hoog percentage kinderen met een andere culturele achtergrond en/of een 
lage sociaal economische status.
 
Deze wetenschap heeft ons gevoel van urgentie doen groeien en ook als team 
stellen we ons daarom als doel dat wij ons als professionals ontwikkelen van 
coördinatoren naar experts op verschillende vakgebieden. Net als voor kinderen 
start leren bij motivatie, bij het willen (nieuwsgierig, doel-/oplossingsgericht, 
interesse, leergierig). Maar ook: houding (leergierig, van & met elkaar, kennis 
aanreiken, doorvragen), voorbeeldfunctie (gedrag, omgeving betrekken; thuis, 
school en wijk en de bibliotheek, het theater en musea) en vertrouwen in jezelf, de 
ander en de omgeving creëren een leeromgeving van veiligheid waarin fouten 
maken uitdaagt tot leren en ieder hun eigen potentieel zichtbaar kan maken.
 



30

Teambreed pakken we daarom de onderzoeksvragen en speerpunten op. 
Tussenevaluaties en opbrengstbijeenkomsten zullen onze ontwikkelplannen doen 
bijstellen. Naast de Tien Ankers heeft in het schooljaar 2018-2019 een stam-
groepleider zich ontwikkeld als groeiend expert rondom begrijpend lezen. Binnen 
deze good practice heeft de stamgroepleider laten zien wat er nodig is (de ‘hoe’) 

om een stamgroep tot groei te laten komen. Binnen dit concrete voorbeeld 
heeft deze groei ook zijn uitwerking gehad bij andere 

vakgebieden en zelfs op de eindtoets. In het schooljaar 
2019-2020 wordt er doorontwikkeld, met o.a. 
Close Reading & de verbinding met taal en 

spelling. Ook wordt de opgedane expertise verder 
gebracht (door intervisie en het borgen in 

kwaliteitskaarten) en ingezet in andere stamgroe-
pen. Van coördinator, via experts naar het collectieve 

geheugen van de school.
 

Het team ontwikkelt zich als collectief en individueel. 
Het gehele team volgt driejarige HBO+ Jenaplanopleiding 

bij Het Kan!. Een goede basis van het jenaplanconcept 
neerzetten staat centraal. Hand in hand ontwikkelen van 

organisatie-, systeem- en persoonlijke groei. 
Individueel en soms in twee- of drietallen worden op de 

volgende onderdelen ontwikkeld: Creatief Denken, 
Kindgericht Werken in de Onderbouw, Reggio Emilia en

   Expert Onderwijskwaliteit, dat de komende jaren invloed gaat 
hebben op de verdere ontwikkeling van ons onderwijsconcept. We zijn ons aan het 
oriënteren op de Transformatieve School en SMART START. Ook volgt een 
Leerkrachtondersteuner de Hbo-opleiding Leraar Basisonderwijs.
 

Omgeving
Zoals eerder beschreven ontstaat een veilig pedagogisch klimaat op basis van een 
cultuur waarin professioneel en volwassen met elkaar wordt omgegaan. Een 
cultuur waarin het niet alleen draait om de vorm, maar meer nog dat er een 
cultuur is waar de inhoud, van de relatie via proces tot de (didactische) 
(ervarings-)kennis, centraal staat. Peter Petersen, grondlegger van het 
jenaplanonderwijs, duidt die cultuur met een pedagogische basishouding: “Kijk 
eerst en vooral naar het kind, de mens in de leerling.” Niemand buitensluiten en 
eerst naar ‘de mens in de leerling’ kijken lijkt in het passend onderwijslandschap 
om heel wat uitdagingen te vragen. Toch is het zo dat ieder kind een belangrijke 
bijdrage levert binnen een groep en binnen de school. Een groep zien als geheel, 
een gemeenschap, betekent dat de stamgroepleider juist het kind ziet en verstaat. 
Dit zodat het kind zijn/haar rol kan pakken binnen de groep.
 
Zo ontstaat een gemeenschap waar unieke individuen mogen zijn wie ze zijn met 
alles wat ze bezitten, hun moeilijkheden en meer nog hun mogelijkheden. Een 
gemeenschap waar verschillen worden erkend, worden ingezet en waar wordt 
geleerd te leren en te leven van en met elkaar. Een gemeenschap waar oog is voor 
(basis-/sociale) veiligheid, (zelf-) vertrouwen en socialisatie.
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Als jenaplanbasisschool gaan we echter verder op wat Petersen duidt als 
basishouding. Wij verwachten van elkaar een congruente pedagoog te zijn. Een 
stamgroepleider die niet te lang nadenkt maar in het moment weet wat nodig is 
om de ontwikkeling van een kind te prikkelen! Dit handelen wordt ook wel tact 
genoemd, ‘weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen’. En dan niet de 
tact van een individuele stamgroepleider zelf, maar het tactvol handelen binnen 
de interactie. Het kind én de stamgroepleider zijn namelijk beide subjecten, zijn 
een eigen entiteit, die zich in relatie tot elkaar ook afhankelijk verhouden. Met 
andere woorden, de een is voor de ander altijd een mogelijkheid om te 
ontwikkelen. Maar of de interactie ook daadwerkelijk tot ontwikkeling leidt is weer 
afhankelijk van de congruentie binnen de houding van de stamgroepleider.
 
Congruentie kan slechts plaatsvinden wanneer de stamgroepleider antwoord heeft 
op twee existentiële vragen: wie is dit kind en in welke wereld leven we samen? De 
eerste vraag stuurt de mens in de stamgroepleider naar het nemen van perspectief, 
het zo dicht mogelijk in de huid kruipen van het kind. Van diep begrijpen van wie 
‘de mens in de leerling is’, diens achtergrond, gedrag en cognitieve stijl, tot het 
weten wat hen bezighoudt, interesseert en motiveert. Oog voor de omgeving kun 
je ook wel zeggen.
 
Het antwoord op de tweede vraag is alleen te geven in de werkelijkheid die zich 
voordoet in het moment. Dat klinkt paradoxaal en dat is het ook. De wereld van de 
stamgroepleider kan een totaal andere werkelijkheid zijn dan die van het kind. 
Alleen samen kan een nieuwe werkelijkheid ontdekt worden, mits men daarvoor 
openstaat. Het gaat hier over een waarde-gedreven werkelijkheid. Waarden die de 
volwassene ooit heeft (aan)geleerd en het kind in zijn opvoeding thuis meekrijgt. 
Daar kan een spanningsveld zitten met de vraag wat ‘het juiste’ is. Die spanning is 
weg als het niet om iets normatiefs gaat, maar over waarden en alles wordt gezien 
als een (formatief) proces.
 
Wat dus nodig is voor een congruente pedagogische basishouding is bewust zijn 
van de invloed die je als stamgroepleider hebt, wederzijdse beschikbaarheid om 
tactvol te kunnen handelen en durven keuzes te maken op basis van wat is ontdekt 
op basis van wat werkt. 
 
Soms vraagt het ontwikkelen van een basishouding een persoonlijk proces. Als 
school hebben we oog voor deze ontwikkeling en komt dit terug in de ontwikkel- 
gesprekken die twee keer per jaar worden gevoerd. Ook is er extra ondersteuning 
in de groep van schil-leerkrachten en de intern begeleider. Het onderzoek naar en/
of de mogelijkheid zijn om situaties met nieuwe ogen en een objectieve blik te 
bekijken staan centraal. Dit leidt tot inzicht in beider diepe behoeftes. En weet: 
het opvoeden van een kind leidt tot zelfopvoeding!
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goed onderwijs

Partnerschap & samenwerking
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Ieder kind in Tilburg moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. 
Goed onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Dat is waar wij ons hard voor 
maken, door het best mogelijke onderwijs aan te bieden op onze school en door 
heel nauw samen te werken. Enerzijds met ouders, anderzijds met organisaties 
binnen en buiten het onderwijs. In het belang van het kind stappen wij over onze 
eigen belangen heen. 

Beschikbare middelen 
Het is mogelijk dat onze school middelen uit sponsoring ontvangt. De schoollei-
ding en het bevoegd gezag zien erop toe dat de sponsoring verenigbaar is met de 
pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Het mag de 
objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid 
van het onderwijs niet in gevaar brengen.  
Onze school conformeert zich aan het convenant “scholen voor primair en voort-
gezet onderwijs en sponsoring” en het op basis daarvan geformuleerde “algemeen 
sponsorbeleid Xpect Primair”. 
 

Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 
De onderwijsontwikkelingen en onderwijsambities binnen de gemeente Tilburg 
worden vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda. Door middel van integrale 
locatieplannen (ILP) vindt er wijkgerichte concretisering plaats op schoolniveau. 
Samen met de drie andere basisscholen in de wijk en een school voor Speciaal 
Onderwijs (Auris) maken we echter een Integraal Wijkplan (IWP) in plaats van een 
integraal locatieplan. Daarin wordt beschreven wat we willen bereiken. Vier ambi-
ties zijn daarin leidend;

Zinvol leren & leven           
Self efficacy. Samen zorgen we ervoor dat je als mens in Tilburg-West zelf regie 
hebt en je kunt ontwikkelen vanuit geloof in eigen kunnen.    

Mens & ontwikkeling
Synergie. We halen het hoogst haalbare uit de nabije omgeving en uit onszelf. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat het potentieel van ieder kind tot haar recht 
komt. 1 + 1 = 3

Partnerschap & samenwerking
Ontschotten. In Tilburg-West bieden we vanuit verschillende disciplines kinderen 
een veilige, voorspelbare plek, waarin kinderen en ouders zich kunnen ontwikke-
len. West = Thuis

Duurzaamheid & omgeving
Dubbele duurzaamheid. Wij helpen kinderen duurzaamheid te doorleven en cre-
eren intrinsieke bewustwording. Dit zodat zij bewust in het leven staan en juiste 
keuzes kunnen maken.
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We maken een (gedeeltelijk) gezamenlijke begroting waarbij met name de midde-
len vanuit de LEA worden ingezet om deze doelen te bereiken.
 
Passend Onderwijs   
Plein 013 – een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg – zet zich actief in 
om alle leerlingen in de regio Tilburg een onderwijsaanbod te bieden dat passend 
is bij hun ondersteuningsbehoefte. Het is onze ambitie om binnen het regulier 
basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig onder-
wijsaanbod te creëren dat ieder kind in Tilburg zich optimaal kan ontwikkelen. 
Iedere school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel welke ondersteuning 
de school kan bieden. De keuzes die in dit profiel gemaakt worden zijn bepalend 
voor hoe passend onderwijs er op school uitziet. Zie voor meer informatie ons uit-
gewerkte schoolondersteuningsprofiel.
De school ontwikkelt zich tot een inclusieve school. Extra ondersteuning is daarbij 
de basis voor ieder kind. De kwaliteitscyclus die we hanteren (zie hoofdstuk Zinvol 
Leren & Leven) maakt dat we dagelijks het onderwijs afstemmen op de ontwik-

keling van de kinderen. We richten ons onderwijs zo in dat extra handen be-
schikbaar zijn voor intensieve begeleiding. Dat maakt dat we een 

onderwijsassistent in stamgroep 3/4 hebben en een 
leerkrachtondersteuner in groep 7/8. Op drie dagen 

van de week is er een extra stamgroepleider beschik-
baar die door de vaste stamgroepleiders ingeroosterd 

kan worden. We ontwikkelen een aanbod voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen waarbij een stamgroepleider 

deelneemt aan de Professionele Leergemeenschap over 
dit onderwerp binnen Xpect primair. Twee dagdelen in de 

week is er een externe remedial teacher op school.

Ook is er een ondersteuningsteam (zie hoofdstuk Zinvol Le-
ren & Leven) om te adviseren bij ondersteuningsvraagstuk-

ken; de schoolconsulent maakt voor de kinderen en hun ou-
ders de verbinding met het samenwerkingsverband Plein013, 

de schoolmaatschappelijk werker maakt de verbinding met 
het maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening, 

 en de jeugdverpleegkundige maakt de verbinding met de ge-
zondheidszorg. De interne begeleider is spin in het web voor het ontwikkelen van 
onderwijskwaliteit en ontwerpen van aanbod voor speciale ondersteuningsvragen. 
De stamgroepleider heeft een grote professionele autonomie om hier uitvoering 
aan te geven.

Partnerschap opleiden in de school
Met onze blik op de toekomst streven wij ernaar om leerkrachten/stamgroeplei-
ders in het werkveld op te leiden. Dit doen we door kennis en kunde te delen, door 
samen te onderzoeken en door samen te ontwikkelen. Samen staan we voor goed 
onderwijs voor ieder kind, in het nu en in de toekomst. In 2019 zijn er daarom veel 
stagiaires binnen school te vinden vanuit diverse opleidingen. Zij komen er vooral 
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omdat zij zichzelf aandienen, dus het gericht werven is een speerpunt voor het 
komende schooljaar. De vijf scholen in Tilburg-West hebben allen hun eigen stage-
beleid. Één van de scholen, Antares, is opleidingsschool voor de PABO. 

Met de vijf scholen gaan we naar een georganiseerde en wijkgerichte aanpak om 
mensen vanuit allerlei beroepsopleidingen ervaring te laten opdoen in de wijk 
waarin wij werken. We zullen met de 5 scholen van team-West een opleidingsplek 
gaan realiseren waarbij de ontwikkeling van de stagiaires en de ontwik-
keling van de scholen hand in hand gaan. We zien de 
inbreng van stagiaires als een kans om de wisselwer-
king tussen praktijk en opleidingsinstituten te verste-
vigen en met elkaar een curriculum te ontwikkelen 
dat past bij de toekomst. 
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Duurzaamheid & omgeving
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wij zetten
mens & omgeving 
voorop

Op jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc streven we naar een leeromgeving waarin 
mens en omgeving in balans zijn. Duurzaamheid heeft verschillende kanten. 
Duurzaamheid gaat over zorg voor onze planeet en over het welzijn van onze 
medewerkers en kinderen. Ook de rol die wij spelen in de wijk en in de stad is een 
aspect van duurzaamheid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op al die 
gebieden en wij leren onze leerlingen om die verantwoordelijkheid te nemen.

We nemen deel aan PACT-West 
met als thema "dubbele duurzaamheid”.   

De komende vier jaar willen we bouwen aan een duurzame ontwikkeling van de 
school ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. Duurzaam ontwikkelen 
vraagt samenwerking. Samen met de kernpartners gemeente Tilburg, GGD, 
jongerenwerk R-Newt en de Kinderopvang willen we daarom om een aanbod 
realiseren van 0-14 jaar. Het aanbod is gericht op een brede ontwikkeling van de 
kinderen. Wij geloven dat dit alleen mogelijk is met intensieve betrokkenheid van 
ouders! Voor kinderen vormen ouders en nabij wonende bewoners de buurt. 
Ontwikkeling van kinderen als voelbare urgentie om intensief betrokken te 
worden, zijn en blijven. We willen daarom een stevige verbinding met die buurt en 
wijk. Bewoners en partners in de gehele wijk dragen bij aan een betekenisvolle 
leeromgeving. Leren in de context van de buurt waarin je woont draagt bij aan 
actief burgerschap. En actieve burgers bouwen mee aan een duurzame 
samenleving!

Het kennisniveau dat nodig is om uit te stromen naar het Voortgezet Onderwijs 
bereiken we door leerdoelen te koppelen aan de dagelijkse werkelijkheid van de 
kinderen. Als kinderen presteren in overeenstemming met hun kunnen, hun 
potentieel dat zichtbaar en bekrachtigd wordt, versterkt dit het self-efficacy: het 
vertrouwen hebben in eigen vermogen om specifiek gedrag in verschillende 
omstandigheden te managen. De dagelijkse werkelijkheid van kinderen te blijven 
voeden en de horizon te verbreden sluit daarom naadloos aan bij onze opdracht.

Nieuwbouw staat op het programma. In voorbereiding daarop oriënteren we ons 
op een duurzame leef- en leeromgeving. Duurzaam in de zin van nieuwe verbindin-
gen met partners die nodig zijn in de wijk. Verbindingen die stevig gemaakt 
kunnen worden omdat de nieuwe gebouwelijke situatie daartoe uitnodigt.
Duurzaam in de zin van energievoorzieningen, gebruik van gerecycled materiaal en 
hergebruiken van materialen. Daarop voorsorterend zijn we in gesprek met de 
kinderen over duurzaamheid en aan de slag met schooltuintjes, scheiden van afval, 
waterpunten op de speelplaats.
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De medezeggenschapsraad van basisschool 
Jeanne d’ Arc heeft ingestemd met het 
schoolplan 2019-2023.

DATUM

HANDTEKENING

Het bevoegd gezag van Xpect Primair heeft 
het schoolplan 2019-2023 van basisschool 
Jeanne d’Arc vastgesteld.
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