Wervershoof, 7 maart 2018

Betreft: jenaplanopleiding
Geachte ouders,
Zoals op veel jenaplanscholen is ook op De Dijkwerkers de druk van buitenaf van invloed geweest op
de ontwikkelingen binnen de school. Inspectie, CITO, plaatselijke verenigingen, de gemeente, de
bovenschoolse organisatie en het samenwerkingsverband stellen eisen. Steeds proberen externen hun
belang in te brengen in de manier waarop onze school zijn onderwijs organiseert.
Dit betekent dat wij soms aanpassingen in ons onderwijs gedaan hebben waar wij niet gelukkig mee
zijn. Zo zijn er in de loop der tijd steeds meer methodes aangeschaft, zijn er minder vieringen gekomen
en maken we te weinig gebruik van de al aanwezige kennis van leerlingen. Tevens is er steeds minder
aandacht gekomen voor de jenplanessenties, die de leerlingen naast het leren lezen, rekenen en
schrijven zouden moeten ontwikkelen. Deze essenties zijn: ondernemen, plannen, samenwerken,
creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.
Aangezien wij met deze situatie niet tevreden waren hebben wij een externe audit aangevraagd bij
Hubert Winters van Jenaplan Advies en Scholing. Daarnaast hebben wij op 24 november een
studiemiddag gehad over het jenaplanonderwijs op onze school. Naar aanleiding van deze dagen
hebben wij teambreed besloten dat wij met elkaar de driejarige post HBO Jenaplan gaan volgen.
Deze opleiding start in het schooljaar 2018-2019.
Om alvast in de sfeer te komen, voeren op dit moment alle leerkrachten persoonlijke experimenten
uit die met het jenaplanonderwijs te maken hebben. Deze experimenten zijn zeer divers van aard:
- Amanda heeft samen met de leerlingen vorm gegeven aan de schoolwoonkamer en houdt nu
vergaderingen met de leerlingen;
- Angelique is begonnen met het organiseren van weekopeningen;
- Esther gaat aan de slag met de filosofiekring en oefent met de kinderen om vragen te stellen over
een onderwerp die ze vervolgens gaan onderzoeken. Het eerste onderwerp ging over bananen en
het resultaat is te zien op het prikbord in de middenbouw;
- Marjolein en Carina gaan aan de slag met taal buiten de methode om en haken aan bij het
stamgroepwerk van de middenbouw;
- Elles gaat de samenwerking tussen leerlingen bevorderen, waardoor leerlingen meer van elkaar
leren;
- Sonja gaat aan de slag met coöperatieve werkvormen om kinderen op een andere manier met
elkaar te laten werken.
Op de studiemiddag van 22 mei delen alle leerkrachten hun ervaringen met elkaar. Niet alleen de
leerkrachten volgen scholing, ook Ciska gaat aan de slag met o.a. het begeleiden en faciliteren van
leerkrachten en het voeren van een goede PR. In het schooljaar 2018-2019 zal zij regelmatig een mail

versturen met daarin een weergave van wat wij geleerd hebben. Hopelijk heeft u dat dan al in de groep
gezien of gehoord van uw kind.
Wij hebben met elkaar ontzettend veel zin in de opleiding en hopen dat wij op deze manier een nieuwe
impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van de leerlingen en die van onszelf.
Zo kunnen wij weer het onderwijs gaan geven waar wij achter staan.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Het team van De Dijkwerkers.

