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DE FENIKS ZORG 
Alle activiteiten op jenaplanschool de Feniks zijn gericht op het bevorderen van het 

zelfverantwoordelijk denken en handelen van kinderen en het leren samenleven. 

Inleiding 

Waarom deze visietekst? Zorg is een ruim begrip dat op veel manieren kan worden geïnterpreteerd 

maar zeker ook op verschillende manieren vorm kan krijgen. Elk zorgverhaal is een individueel 

verhaal. Wat voor het ene kind werkt, is niet noodzakelijk haalbaar voor een ander kind.  

Deze tekst werd opgemaakt in verschillende fases en door verschillende teamleden en werkgroepen 

van de Feniks. We vertrokken van de vele vragen die we opvingen bij zowel ouders als teamleden. 

Het groeiteam gaf de aanzet door het verzamelen van alle acties die op school ondernomen worden 

in het kader van zorg. Toen ging het team er verder mee aan de slag. We vroegen ook lezers om 

samen met ons de duidelijkheid en volledigheid van de tekst te helpen realiseren (zoals 

medewerkers pedagogische begeleidingsdienst, ouders, collega-jenaplanners, …)  

Het proces duurde langer dan we hadden ingeschat. Het doel was om zo volledig en zo 

waarheidsgetrouw mogelijk onze zorgwerking te beschrijven. In deze tekst mocht geen “gebakken 

lucht” staan. We hopen van harte dat de tekst voor teamleden een houvast biedt en voor ouders 

wat klaarheid schept. 

We nemen de lezer mee in wettelijke kaders en hoe we dat vertalen naar onze fenikspraktijk. 

Ondertussen zijn we er al aan uit dat geen enkele tekst de hele lading kan dekken. Een goed gesprek 

op tijd en stond zal altijd noodzakelijk blijven.  

Voordat we onze zorgwerking verder toelichten willen we daarom eerst stilstaan bij het belang van 

ouders in een jenaplanschool.  

Ouders 
Ouders hebben een belangrijke plaats in onze school. Via onze open deuren willen wij ouders laten 

voelen dat ze altijd en overal welkom zijn. Zij zijn volwaardige partners in het groeiproces van hun 

kind(eren). Wij waarderen hun inbreng en de steun die zij bieden. We streven na om zo veel 

mogelijk samen te beslissen. De leerkrachten zijn echter de professionals en blijven uiteraard de 

eindverantwoordelijkheid dragen over de pedagogische en didactische inhoud. De ouders worden 

systematisch in het proces betrokken. Het plan van aanpak krijgt vorm in samenspraak met alle 

betrokken partijen, om zo het kind passend te begeleiden in zijn/haar groei en ontwikkeling. Dit plan 

wordt op regelmatige tijdstippen met alle partijen geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Elk 

overleg met ouders, elke tussentijdse evaluatie, elke belangrijke actie wordt geregistreerd in het 

digitaal leerlingvolgsysteem. Op die manier houdt de zorgcoördinator het overzicht.  

 

We vinden het belangrijk dat ouders weten hoe een jenaplanschool functioneert. De ouders krijgen 

vóór de inschrijving een rondleiding op de Feniks om de jenaplanwerking en vooral de pedagogische 

sfeer te ervaren. Ouders en kinderen krijgen vóór de effectieve start een uitnodiging om met het 

nest kennis te komen maken.  

Bij het brengen en het halen kunnen de leerkrachten en de ouders op regelmatige basis een praatje 

slaan. Klein en groot nieuws kan op zulke momenten snel uitgewisseld worden. We leren elkaar door 

en door kennen.  We bouwen aan onze relatie. Ouders brengen hun kind tot aan het nest en kunnen 
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zo zien waarrond er wordt gewerkt. Eventueel kunnen ze samen met hun kind kijken of ze een 

inbreng kunnen hebben, iets kunnen meebrengen.  

Ouderbetrokkenheid begint bij oprechte interesse voor het schoolse gebeuren. Actieve ouderhulp 
wordt geapprecieerd en aangemoedigd: vrijblijvend steken ouders een handje toe als nestouder, 
leesouder, begeleidende ouder bij uitstappen, huishoudelijke, zwemouder, feestouder …  Ouders 
met een bepaalde expertise zijn welgekomen gasten in het nest. 
Meer georganiseerd ondersteunen de ouders ons dan weer via de ouderraad en de schoolraad.  
 
 

 
 
 

Communicatie 

Goed met elkaar communiceren is van groot belang. Daar zetten we extra op in, maar het blijft een 
uitdaging.  
(Zie bijlage communicatieplan voor een meer uitgebreide toelichting) 
 
Onze deuren staan altijd open. Kinderen vinden het fijn om te merken dat we dagelijks verbinding 
maken met hun ouders. Ook digitaal proberen we verbinding te maken via website, facebook, 
Whatsapp, alle mogelijke kanalen die zorgen dat er contact mogelijk is.  
 
De fysieke ontmoeting blijft onze voorkeur genieten. 
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Zorg kan preventief en curatief gebeuren   

Hoe zorgfase 0 en 1 concreet vorm krijgen, wordt verder uitgebreid beschreven. We geven een inkijk 

achter de schermen van ons zorgbeleid. We hopen zo concreet te kunnen tonen welke stappen het 

feniksteam dagelijks zet op vlak van zorg. Elk aangehaald thema licht een bouwsteentje van onze 

preventieve benadering toe.  

De preventie vinden we vooral terug in de jenaplanpedagogie. We laten de jaarklas los. We laten de 

methodes los. We werken met heterogene groepen. We gaan ervan uit dat iedereen uniek is. We 

vinden het normaal dat iemand iets kan of iets niet kan. We zijn voorzichtig met begrippen zoals 

voorsprong en achterstand. We hebben altijd de gelijke onderwijskansen in ons achterhoofd. De 

nadruk ligt op relatie, welbevinden en betrokkenheid (voorwaarden om tot leren te komen). De 

basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering helpen bij het bouwen aan een veilige sfeer. We zien 

preventie breed: acties kunnen op cognitief, sociaal-emotioneel of gezondheidsvlak ondernomen 

worden.  Samen met de zorgcoördinator brengen leerkrachten het groeiproces van de kinderen in 

kaart en bedenken ze plannen van aanpak. 

Het curatieve luik gebeurt in samenwerking met de zorgcoördinator en het iCLB. We bevinden ons 

dan in zorgfase 2 of 3. Op dat moment worden ook externe partners ingeschakeld. Op regelmatige 

tijdstippen komt het zorgteam samen om kinderen met specifieke leernoden in kaart te brengen en 

haalbare plannen van aanpak te bedenken. Ook in deze fase worden ouders en kinderen nauw 

betrokken. Zorg doen we bij voorkeur altijd samen.  

 

Zorg in De Feniks uitgelegd aan de hand van de fases van het zorgcontinuüm  

1. Zorg in de stamgroep: fase 0 – fase 1 (brede basiszorg en verhoogde zorg)   
Jenaplanners vinden de grens tussen fase 0 en 1 eerder een stippellijn. We reiken kinderen 
maatregelen aan uit fase 0 én 1 als die op dat moment ondersteuning bieden.  
Als we merken dat die maatregelen nog onvoldoende effect hebben, overleggen we met het kind en 
de ouders om de ondersteuningsnoden te bespreken (verhoogde zorg).  
We communiceren zo transparant mogelijk over de groei van het kind, over het plan van aanpak en 
over de effecten.   

 
Onze brede basiszorg bevat meteen verhoogde zorg. Wij bieden alle maatregelen om ten volle te 
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kunnen ontplooien aan alle kinderen aan. We hebben steeds de ontwikkeling van de lerende voor 
ogen en houden rekening met de noden van elke leerling, want elk van ons is uniek.  
(zie 20 jenaplanbasisprincipes in bijlage).  
We moeten altijd de draagkracht van kind, groep en leerkracht bewaken. 
 

1.1 leef -en leeromgeving: 

Welbevinden 

Kinderen en nestleiders ontwikkelen en leren pas als ze goed in hun vel zitten.   

Dat iedereen graag komt, zich goed voelt en zichzelf kan zijn, vraagt bijzondere aandacht.  

Door te mogen zijn wie ze zijn en kansen te krijgen om zich te uiten, zullen kinderen, ouders en 

nestleiders openbloeien, ten volle kunnen genieten van hun tijd op De Feniks en zo hopelijk tot een 

maximale ontwikkeling komen.  

Gezondheidszorg 

We schenken voldoende aandacht aan de lichamelijke gezondheid.  

Dagelijks maken we tijd om samen een stukje fruit te eten. Water drinken is altijd mogelijk en wordt 

gestimuleerd.  Onderwijs Stad Gent serveert ‘s middags gezonde warme maaltijden. In het STIBO 

(Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) worden gezonde vieruurtjes voorzien. Op tijd en 

stond zijn er projecten over gezonde voeding en onze fysieke gezondheid.   

Tijdens de pauzes beschikken we over twee speelplaatsen waar we een uitdagend aanbod proberen 

te voorzien. Regelmatig gaan we spelen in het Acaciapark en de andere parken in de buurt van de 

school. Wekelijks zijn er twee lestijden lichamelijke opvoeding waarvan tweewekelijks een 

zwembeurt voor midden- en bovenbouw. We zorgen gedurende de schooldag voor voldoende 

bewegingstussendoortjes. 

Het iCLB volgt de kinderen medisch op door middel van systematisch medisch onderzoek.  

We werken samen met het WGC (wijkgezondheidscentrum) en met Brede School Brugse Poort. 

Beide organisaties bedenken jaarlijks activiteiten en projecten zoals ‘Brugse Poort Loopt’ met nadruk 

op het stimuleren van bewegingstussendoortjes. Het project ‘Burger Boef’ leert dan weer over 

gezonde voeding. We kunnen bij WGC een tandenkoffer ontlenen, enzovoort …  

We stimuleren iedereen die in de buurt woont om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar 

school te komen.  

Leef – werkgemeenschap 

We willen een veilig nest bieden aan alle kinderen, ouders en teamleden.  We dragen zorg voor 
elkaar en hebben respect voor iedereen. Iedereen kan zichzelf zijn.  
We creëren verschillende situaties en momenten met veel ontmoetingskansen, waarbij veel kan 
geoefend worden, waar kinderen dingen kunnen ondernemen. Zo spelen kinderen van alle leeftijden 
samen op de speelplaats, vieren we samen de afsluitrondes, plaatsen we nesten zo naast elkaar dat 
de onderlinge relatie en samenwerking wordt bevorderd. 
 
Na een schoolcarrière De Feniks hopen we dat iedereen weet wie hij/zij is en zich op authentieke 
wijze durft te tonen, het normaal vindt dat iemand iets wel of iets niet kan, dat hulp kunnen en 
durven vragen of geven een evidentie is.   
 

Indeling in heterogene groepen (stamgroepen)  

We kiezen er voor om aan de slag te gaan met tweejarige stamgroepen (K0K1 en K2K3) in de 
onderbouw en met driejarige stamgroepen in de midden- en bovenbouw (123 en 456)   
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We noemen onze stamgroepen “nesten”. In een driejarige stamgroep zijn kinderen eens de jongste, 

de middelste en de oudste. Vanuit elke rol kunnen kinderen veel van en met elkaar leren. Bij het 

zelfstandig werk, het spel, het hoekenwerk, in de tafelgroep vind je zowel jonge, middelste als 

oudere kinderen die samen aan het werk zijn. Deze groeperingsvorm maakt het interessant voor 

zowel moeilijk als gemakkelijk lerende kinderen. In een stamgroep krijgen kinderen altijd een 

voorsmaakje op wat nog komen moet en tegelijk de kans om terug te blikken naar wat al 

gerealiseerd is.   

Bij het samenstellen van de groepen gaan we uit van verschillen en zoeken we een werkbare balans 
in elke stamgroep. We hanteren criteria zoals: leeftijd, geslacht, zorgnoden, …. We streven naar een 
gevarieerde en veilige groep waarbinnen elk kind leert uitgaan van verschillen. We zien verschillen 
als een meerwaarde. Verschillen maken de groep rijker en interessanter. In teamverband stellen we 
de groepen samen. Onderbouwleerkrachten verdelen de nieuwe instapkleuters over de nesten en 
de grote puzzel (19 nesten) maakt het team jaarlijks op de puzzelvergaderingen.  

De plaatsing van elk nest gebeurt bewust.  Een KOK1 bevindt zich steevast naast een K2K3 en een 

middenbouw (123) vind je naast een bovenbouw (456).   Deze indeling zorgt dat de heterogeniteit in 

de dichte nabijheid van een nest nog wat groter wordt. Zo kunnen de kinderen nog meer van en met 

elkaar leren.  Op die manier worden ook hechte relaties gesmeed.  

Op regelmatige tijdstippen zijn er:   

• Organische integratiemomenten  

Een kind uit K0K1 gaat een moeilijkere puzzel maken in het nest van K2K3, een kind uit K2K3 

gaat samen met de jongere kleuters nog eens in hun poppenhoek vertoeven, kinderen uit 

MB en BB delen een werkruimte tijdens de blokperiode, ontmoeten elkaar bij het uitwerken 

van projecten, …  

Tijdens de afsluitronde ontmoeten we iedereen: zowel de toonmomenten als de 

verjaardagsfeesten worden met de volledige schoolgemeenschap beleefd. 

• Geplande integratiemomenten  

OB komt regelmatig op bezoek bij MB, MB bij BB, MB en BB komen bij OB voorlezen en op 

het einde van het schooljaar hebben we een nestintegratiemoment: tijdens deze activiteiten 

kunnen kinderen alvast kennismaken met hun nieuwe bouw en nest.    

De heterogene groepsindeling zorgt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo en 

dat ze op hun eigen manier de leerstof kunnen verwerken. We streven na dat de doelen van de drie 

leerjaren bereikt zijn op het einde van elke bouw. Het gebeurt dat een kind een jaartje langer in een 

bouw vertoeft. Het kan ook dat een kind een jaartje sneller naar een volgende groep doorschuift. 

We volgen het tempo van het kind eerder dan het tempo zoals voorgeschreven door het 

jaarklassensysteem. Elk kind kan volgens de eigen mogelijkheden een bijdrage leveren aan het 

groepsgebeuren.   

Differentiatie door variatie in groeperingsvormen  

Onze nestleiders zien vaak dat een kind in zijn ontwikkeling verschillende sprongen maakt op 
verschillende tijdstippen (zeker niet allemaal tegelijk zoals een jaarklassensysteem graag 
verwacht).  Differentiëren gebeurt bij ons bij voorkeur binnen het nest. De doelstellingen worden 
aan de volledige groep aangeboden, over verschillende leerjaren heen. Kinderen krijgen “drie jaar 
lang de tijd om doelstellingen van de drie leerjaren te verwerven”. Het moet wel haalbaar blijven 
voor alle betrokken partijen. De draagkracht van het kind, de leerkracht en de stamgroep is van 
groot belang.  
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Deze benadering vraagt om verschillende groeperingsvormen op verschillende momenten:   
 

• De stamgroep bv. sport, actuakring, uitwerken van een project, uitstappen, … 

• De jaargroep bv. naam leren schrijven, instructie Frans m.b.v. methode, …  

• De niveaugroep bv. kinderen die kunnen knippen, AVI-leesgroep, …  

• Individueel bv. zelfstandig werken in de heterogene tafelgroep, een boekbespreking maken/ 

houden, een tekst schrijven …  

• Peertutoring bv. midden- en bovenbouwers komen meehelpen in onderbouw om te kleien 

of knutselwerkjes te maken, samen een boek bespreken en presenteren, begrijpend lezen, 

een spreekbeurt maken, een presentatie opstellen, …  

• De instructiegroep bv. de nestleider/zorgleerkracht die binnen de stamgroep een kleine 

groep kinderen verzamelt in de kring of rond de instructietafel voor instructie of verlengde 

instructie 

• De tafelgroep bv. het kind dat tijdens de werktijd iets uitlegt aan een ander kind, het kind 

dat een spelletje leidt, kinderen van verschillende niveaus die samen een vraagstuk 

oplossen, … 

• De zorggroep bv. de nestleider, de zorgleerkracht, de ondersteuner of de klasgenoot die een 

verlengde of verdiepende instructie aanbiedt 

• De keuzegroep bv. kinderen die zelf samenwerkingsgroepen kiezen voor een project, een 

spel of een spreekbeurt, …  

Krachtige leeromgeving  

De inrichting van een lokaal draagt bij tot de ontwikkeling van kinderen. In elk nest vind je een kring 
en zijn er tafelgroepen, maar ook de gang en de buitenruimte worden gebruikt. De speelplaatsen en 
de tuin zijn in die mate ingericht dat ze extra leerkansen bieden.  

We werken wereldoriënterend : de leeromgeving beperkt zich niet enkel tot de schoolgebouwen en 
– terreinen. We gaan graag buiten de school op zoek naar verrassende leerplekken. We werken en 
leren in de buurt, in onze stad, in de natuur. We gaan heel graag op uitstap.  

In het kader van de gelijke onderwijskansen willen we dat alle daguitstappen (zoals een 
klimmuuractiviteit, gaan schaatsen, een museum-, theater- of toneelbezoek, een sportdag) door alle 
kinderen kunnen beleefd worden. De Feniks vraagt daarom geen ouderbijdrage. Er wordt gezocht 
naar gratis uitstappen of de uitstap wordt met de werkingsmiddelen van de school betaald.   

We investeren in jaarlijkse deelname aan meerdaagse uitstappen, vanaf het eerste leerjaar, door zo 
veel mogelijk kinderen.  
 
De kinderen en de nestleider zijn samen verantwoordelijk voor het school- en nestgebeuren zoals 
o.m. de taakverdeling, zorg voor de netheid, de gezelligheid, de veiligheid, …  
De kapstokregels geven ons een houvast.  
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 (STICORDI /REDICODIS ) maatregelen  

De maatregelen die in fase 0 en fase 1 aangeboden worden, lopen grotendeels door elkaar.  
We bieden maatregelen aan als hiertoe een nood is.  
Hieronder volgt een lijst van mogelijke sticordi – maatregelen die toegepast kunnen worden. Dit is 
slechts een kleine greep uit ons aanbod (zie sticordi-driehoek in afbeelding hieronder)  
 

Stimulerende maatregelen: bv. het zelfbeeld/de inzet of motivatie ondersteunen, begrip 
tonen, aanmoediging geven, mondelinge instructie ondersteunen door iets voor te tonen, 
extra opvolging bij het uitvoeren van opdrachten, rekening houden met interesses ...  
Compenserende maatregelen: bv. vereenvoudigde opdrachten, structuur bieden 
(weekplanning), hulpmiddelen geven die het lezen, spellen, rekenen, leren en studeren 
ondersteunen, vb. langer gebruiken van MAB-materiaal (rekenblokken), gebruik maken van 
een tafelkaart, meer tijd geven bij het maken van oefeningen ...  
Remediërende maatregelen: bv. extra aftoetsen of de instructie begrepen werd, visuele 
ondersteuning van instructies, extra oefening en begeleiding van het leerprobleem door de 
nestleider en de zorgleerkracht.    
Dispenserende maatregelen: bv. minder oefeningen maken, ...   

 

 
 

 

1.2 Doelgericht samenwerken  
In de stamgroep verloopt het verwerven van kennis en inzichten, het aanleren van vaardigheden en 

attitudes zowel voorbereid (intentioneel) als spontaan (incidenteel).  

We lieten de methodes (werkboeken voor de jaarklas) los. We werken liever met de leerplannen van 

OVSG omdat die kinderen meer tijd geven. Dat past beter bij onze jenaplanvisie.   

Het voorbereid leren gebeurt op verschillende manieren. Na een instructie volgen er 
verschillende inoefenmomenten. Hiervoor gebruiken we diverse werkvormen. Werkboeken 
van methodes worden ingezet maar niet slaafs gevolgd. De werkboeken dienen vooral om 
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zaken in te oefenen, te herhalen of om te verdiepen. Kinderen oefenen ook via spel, 
praktijkoefeningen, project, zelfstandig werk, ….  
In de midden- en bovenbouw ontwikkelden we een tijdspad met de leerstofindeling. (zie 
verder bij: leerlijnen op basis van de leerplannen) 
We groeperen, verbinden en clusteren de leerstof.  Door meerdere lessen rond eenzelfde 

onderwerp te werken verliezen we minder tijd met het activeren van de voorkennis, 

ontstaat er diepgang en merken de kinderen samenhang.  We zorgen dat kinderen de 

leerstof van de verschillende blokken regelmatig herhalen.  

Het spontaan leren vindt plaats door de inbreng, ideeën of vragen van kinderen die ontstaan 

in de kring of door situaties die zich voordoen in het dagelijks leven. Vaak levert de 

actuakring ons interessante onderwerpen op. We streven ernaar om deze spontane 

momenten ten volle te benutten als dit het leren vooruithelpt. Met de leerplandoelen in het 

achterhoofd maakt de nestleider de keuze om ergens verder op in te gaan of niet.   

Via projectwerk leren kinderen samenwerken in echte contexten. Projectwerk verhoogt 

betrokkenheid en intrinsieke motivatie bij kinderen tijdens hun leerproces. Ze hebben zelf zin om 

dingen te ondernemen.   

In de onderbouw bieden we de leerstof concreet (met echte materialen en ervaringen) aan. In de 

midden- en bovenbouw behandelen we de leerstof ook nog steeds concreet. Pas als kinderen iets 

onder de knie hebben kunnen we schematische en daarna abstracte oefeningen aanbieden. 

Inoefenmomenten, instructies en de projecten plant de nestleider samen met de kinderen (zie 

planning) .  

Doelgericht 

Om ons onderwijs en onze zorg goed af te kunnen stemmen op de noden van de kinderen stellen 
we vooraf duidelijke doelen. We willen duidelijkheid scheppen in wat we willen bereiken met dit 
kind, met deze leerkracht, in deze school. We zorgen ervoor dat de doelen danig helder en zichtbaar 
zijn dat kinderen ze kunnen begrijpen en zo eigenaar worden van hun leerproces.  We betrekken de 
ouders graag in dit proces (op vrijdag geven we bv. de planning mee naar huis, STICORDI’s worden 
genoteerd op toetsen en op de planning, we organiseren zorggesprekken, portretgesprekken, 
portfoliogesprekken, …)    

Om een specifiek, haalbaar en realistisch doel voorop te kunnen stellen hebben we een duidelijke 
beginsituatie nodig. We verzamelen de nodige relevante informatie op verschillende manieren: in 
ons digitaal volgsysteem (Questi) verzamelen we verslagen van observaties, kindbesprekingen, 
klasbesprekingen, oudergesprekken, zorgteams, …  (zie evaluatie en opvolging.)  

Het doel moet meetbaar en tijdsgebonden zijn. Dit wil zeggen dat we op een afgesproken tijdstip 
samen met het kind kunnen reflecteren en evalueren over hoe het gaat (proces) en of het doel 
(product) bereikt is. We verhogen de betrokkenheid en de motivatie door samen met het kind te 
verduidelijken en terug te blikken.   

Eigenaarschap 

Zoals eerder vermeld blijft het leerproces zo veel mogelijk in handen van het kind. We stimuleren 
iedereen om zichzelf te blijven ontwikkelen (= levenslang leren). De leerkracht is begeleider en 
ondersteuner in het leerproces. Kind, nestleider en medeleerlingen zijn samen verantwoordelijk 
voor elkaar en de groepssfeer.  
Proberen is leren, je kunt elke dag opnieuw oefenen. 



11 
 

De kinderen houden onder begeleiding van de nestleider hun groei bij in een portfolio. Via de 

planning worden ze gestimuleerd dit regelmatig te doen. Tweemaal per jaar presenteren ze hun 

groei formeel aan hun ouders. Dit gebeurt onder begeleiding van de nestleider tijdens het 

portfoliogesprek. (Zie evaluatie en opvolging)  

Om het leerproces te ondersteunen maken we de groepsleerweg die de kinderen zullen afleggen 

zichtbaar in het nest.  In het portfolio houden de kinderen hun persoonlijke leerweg bij.  

Planning  

Vanaf de onderbouw leren kinderen plannen.  

Eens het thema en de doelen bepaald zijn, stellen we samen met de groep een weekplanning op in 

de planningskring.  De kinderen kiezen wanneer ze aan welke taak zullen werken tijdens de 

zelfstandige werktijd/ blokperiode. De nestleider helpt de kinderen bij het haalbaar maken om alle 

taken klaar te krijgen. Het kan helpen om minder taken aan te bieden of net de taken uit te breiden.   

De planning maken we in de onderbouw visueel op een kalender in de kring/ aan het bord en via het 

individuele planningsblad. In midden- en bovenbouw staat de planning op het bord en op de 

individuele planningsblaadjes.  

De planningsmap van midden -en bovenbouw gaat op het einde van de week mee naar huis zodat 

ouders kunnen volgen waar het kind die week aan gewerkt heeft.  

Leerlijnen op basis van de leerplannen:  

In de onderbouw vertrekken we van projecten waarin we de leerdoelen/ leerlijnen verwerken. 

Tussen de projecten door hebben we sprokkelweken waar we leerdoelen/ leerlijnen behandelen die 

niet in projecten aan bod kwamen.  

• De nestleider maakt in oktober na de kennismakingsperiode, de klasbespreking met de 

ZOCO en het vastleggen van de beginsituatie een portret met een plan van aanpak voor de 

volgende periode, we sluiten deze periode af met een portretgesprek met de ouders.  

• In januari hebben de kinderen een eerste portfoliopresentatie samen met de ouders, ze 

presenteren hun groei.   

• In april maken we opnieuw een portret en zitten we samen met de ouders tijdens een 

tweede portretgesprek.  

• We sluiten het jaar af met een tweede portfoliopresentatie in juni.  

In midden – en bovenbouw hebben we een leerstoftijdspad opgesteld en werken we ook met 

projecten. De jaarplanning is in drie periodes ingedeeld.   

• De eerste periode van september tot oktober herhalen we de leerstof van vorig jaar. We 

stellen een beginsituatie op. Na deze periode zitten we samen met de zorgcoördinator voor 

een eerste klasbespreking. We hebben ook contact met de ouders voor een eerste portret 

en portretgesprek. 

• De tweede periode van november tot april bieden we nieuwe leerstof aan. Halfweg deze 

periode (januari) spreken we af met de kinderen en hun ouders voor een eerste 

portfoliopresentatie. Op het einde van deze periode hebben we opnieuw een oudercontact 

(portretgesprek) over het tweede portret.  

• De derde periode van mei tot juni is een inoefenperiode. De nieuwe leerstof wordt 

verankerd. Kinderen maken zich de leerstof eigen. We verdiepen, passen toe, oefenen 

verder in, … Deze periode sluiten we af met een portfoliomoment. 
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Huiswerkbeleid 

Het inoefenen en verwerken van leerstof gebeurt vooral tijdens de schooluren. Zo heeft de 

leerkracht meer zicht op het beheersingsniveau van elk kind. De kinderen leren hun opdrachten 

vooral plannen op school.  

We houden de gelijke onderwijskansen in het achterhoofd. Niet elk kind beschikt thuis over de 

nodige faciliteiten.  In samenwerking met zorgcoördinator en brugfiguur sturen we waar nodig onze 

verwachtingen bij en proberen we te ondersteunen.  Wanneer er bijvoorbeeld materiaal nodig is 

voor huiswerk dan kan dat van school alvast gebruikt worden (vb. woordpakketten, leesboekjes, 

kranten, ipad, laptop, …).  

Huiswerk leert kinderen zelfstandig worden en verantwoordelijk zijn om materiaal mee te brengen 

naar school (vb. muziek, actua, turnkledij, lezen, tafels, spreekbeurt, boekbespreking, …). 

Kinderen moeten huiswerk volledig zelfstandig kunnen uitvoeren. Er is geen verdere instructie 

vereist. Voorbeelden: tafels inoefenen, splitsingen oefenen, herhalingsopdrachten, leesopdrachten, 

Franse woordjes inoefenen, opzoekwerk voor de actuakring.   

Huisopdrachten en reminders worden uitgehangen aan het infobord aan de klas, vermeld in de 

agenda of gecommuniceerd via de blog.  

Vakantie dient om te ontspannen. We geven geen vakantiewerk mee.  

 

1.3 Evaluatie en opvolging 
Voor een goede opvolging van onze kinderen zetten we sterk in op relatie. Een open en 

gelijkwaardige kind – leerkracht – ouder – relatie ondersteunt de verdere schoolloopbaan van de 

kinderen. 

De opvolging op school is een gedeelde verantwoordelijkheid van de nestleiders, zorgleerkrachten, 

brugfiguur, interne begeleider, zorgcoördinator en directeur. De zorgcoördinator bewaart het 

overzicht over de zorgvragen en heeft bovenal een verbindende functie. Afhankelijk van de fase van 

het zorgcontinuüm brengt de zorgcoördinator de nodige mensen op regelmatige tijdstippen bij 

elkaar, dit onder de vorm van oudercontacten, zorgteams, kindbesprekingen, klassenraden. De 

zorgcoördinator bewaakt dat de nodige informatie in het leerlingvolgsysteem bewaard wordt.  

1.3.1. Jaarplanning 
Om regelmatig en systematisch te kunnen opvolgen en evalueren, is er een jaarplanning die 

uitgewerkt is in periodes: herhalingsperiode, nieuwe leerstof, inoefen- of verdiepingsperiode 

(verwerken-verwerven).   

Beginsituatie 

Na een herhalingsperiode brengen we de beginsituatie van elke leerling in kaart. We maken gebruik 

van observaties en testresultaten. Bij een bouwovergang gebeurt een overdracht tussen nestleiders. 

Na de klasbespreking wordt alles geregistreerd.  

We sluiten deze periode af met een portret en het portretgesprek met de ouders.  

Nieuwe leerstof 
Na de herhalingsperiode volgt een periode waarin nieuwe leerstof aangehaald wordt. Halfweg laten 

we de kinderen hun groei voorstellen aan de hand van hun portfolio. Dit gebeurt op een 

portfoliogesprek met kind, ouders en leerkracht. 

We sluiten deze periode af met een portret en een portretgesprek met de ouders. 
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Inoefen –en verdiepingsperiode 
De laatste periode wordt de nieuwe leerstof verder ingeoefend, vast gezet en eventueel verdiept. 

We sluiten deze periode af met een portfoliogesprek met kind, ouders en leerkracht.  

1.3.2. Overlegmomenten  

Overdracht  

Het doel van een overdracht is enerzijds een duidelijke communicatie over de kinderen op 

professionele en kwalitatieve wijze, anderzijds een opvolging en bevordering van het groeiproces 

van de kinderen op alle leergebieden. We formuleren de behoeftes van leerlingen voor de 

vervolgleerkracht. Door aandachtspunten te bespreken willen we de opvolging ervan verzekeren. 

We maken gebruik van verschillende bronnen: 

• Kindkaarten puzzelvergadering 

• Observatieschrift (van huidige en vorige leerkracht) 

• Leerlingvolgsysteem QUESTI (verslagen klassenraad, observaties, oudercontacten, 

portretten, klasbesprekingen, zorgteambesprekingen, niveaubepalingen, …)   

Klasbesprekingen 

Tweemaal per jaar zitten de nestleiders samen met de zorgcoördinator om elk kind uit hun nest te 

bespreken. We bespreken sterktes en aandachtspunten op de verschillende leergebieden,  

executieve functies (zie bijlage) zoals planning en werkhouding, de groepsdynamiek komt aan bod, 

het sociaal-emotioneel functioneren… Op basis van de bespreking stellen we doelen en/of acties op.  

Dit gebeurt planmatig: we evalueren welke acties reeds ondernomen zijn, wat er nog moet 

gebeuren, wie of wat we kunnen inschakelen. Deze besprekingen helpen bij de evaluatie en de 

opvolging van het kind. Klasbesprekingen gebeuren net vóór portretgesprekken zodat we samen 

kunnen nadenken over de inhoud en formulering in het portret. Voor de derde kleuters is er een 

extra klasbespreking in functie van de overgang naar de middenbouw.  

Portret en portfolio 

Per schooljaar zijn er vier formele momenten waarop de nestleider met de ouders en/of met het 

kind samenkomen. Op deze bijeenkomst wordt ofwel het portret ofwel het portfolio besproken. 

• Het portret wordt opgemaakt door de nestleider en wordt geschreven aan het kind. Het is 

een puntenloos rapport met feedbackteksten, aangevuld met bewijsstukken. De nestleider 

beschrijft het groeiproces van het kind. Vóór het portretgesprek plaatsvindt wordt het 

portret met het kind overlopen en bespreken we de volgende stap, een plan van aanpak. 

Daarna volgt het gesprek tussen de nestleider en de ouders. Het eerste portret wordt na de 

herhalingsperiode opgemaakt (vóór de herfstvakantie) en het tweede portret volgt na de 

periode van nieuwe leerstof (vóór de paasvakantie).  

• Het portfolio wordt samengesteld en beheerd door het kind zelf. Tweemaal per schooljaar 

presenteren de kinderen hun groei en ontwikkeling. In een portfolio worden de nodige 

bewijsstukken verzameld om de eigen groei in kaart te brengen.  Het portfoliogesprek wordt 

met de nestleider voorbereid. Het kind presenteert het portfolio samen met de nestleider 

aan de ouders in januari (na de kerstvakantie, halfweg de periode waarin we de nieuwe 

leerstof aanbieden) en in juni (op het einde van het schooljaar, na de inoefen- en 

verdiepingsperiode). 
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Klassenraad 

Op het einde van elk schooljaar vindt de klassenraad plaats voor de onderbouw (K2K3) middenbouw 

en bovenbouw.  Alle leerkrachten van de bouw nemen deel, alsook de zorgleerkrachten, de directie, 

de zorgcoördinator, de interne begeleider, de brugfiguur en de contactpersoon van het iCLB. 

Op de klassenraad wordt de evolutie doorheen het jaar geschetst, worden de eindresultaten 
overlopen en wordt beslist over de overgang van het kind.  
 
We willen zo veel mogelijk leerlingen meenemen in het algemeen curriculum om door te stromen 
naar het secundair onderwijs 1A (met getuigschrift) of 1B (met getuigschrift bereikte doelen).  
De adviezen van de klassenraad worden meegedeeld aan de ouders. 
 

1.3.3. Rapporteren 

Een rapport is een communicatiemiddel. Het is geen doel op zich, maar dient vooral om het gesprek 

over het leerproces te bevorderen en betrokkenen te informeren.   

We rapporteren en communiceren op verschillende manieren en momenten aan de ouders.  

We rapporteren formeel via de portretten en de portfolio’s. 

Een regelmatige babbel (relatie – transparantie -vertrouwen) bevordert de kwaliteit van onze 

informatiedoorstroom. 

Brede en doelgerichte dataverzameling  
We doen aan brede en doelgerichte dataverzameling die verder gaat dan meetbare leerresultaten. 

We verzamelen onze informatie via observaties, toetsen, opdrachten. We evalueren doelgericht, 

occasioneel, systematisch, formatief, summatief, …  

We evalueren het hele jaar door. Door deze brede dataverzameling kunnen we ook een brede 

evaluatie doen. We focussen op onderstaande elementen: 

• Welbevinden en betrokkenheid   

• Alle leergebieden (muzische vorming, lichamelijke opvoeding, Nederlands, Wiskundige 

initiatie, wiskunde, wetenschappen en techniek, mens en maatschappij)  

• Leergebied overschrijdende eindtermen (ICT, leren leren en sociale vaardigheden). 

• Jenaplanessenties (zie bijlage) 

• Executieve functies (onderbouw) (zie bijlage)  

• 21st century skills (zie bijlage)  
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Verschillende evaluatoren  

Verschillende leerkrachten werken samen aan de beeldvorming over het sociaal-emotioneel en 

schools functioneren van een kind.  

 

Wie zijn de verschillende evaluatoren en wat evalueren zij?  

• Nestleider: verantwoordelijk voor de evaluatie op de eerstelijnszorg: dagdagelijkse 

observaties in een persoonlijk observatieschrift, doelgerichte toetsen, planning opvolgen en 

controleren, tussentijds toetsen, kindgesprekken, portret schrijven, oudercontact, 

begeleiden van de portfoliopresentaties, ... 

• Kinderen: zelfevaluatie De kinderen houden wekelijks hun planning bij, gebruiken 

correctiesleutels bij het zelfstandig werk. Regelmatig houden ze hun portfolio bij en worden 

ze ondersteund door de leerkracht om deze vorm te geven. Doorheen het jaar en door 

voorbereidende gesprekken over hun portfolio, leren ze bewijsstukken verzamelen die 

tonen hoe ze ontwikkelen. Hierdoor doen ze aan zelfreflectie en worden ze bewuster van 

hun eigen talenten, leerdoelen, mogelijkheden en beperkingen. We hopen dat kinderen 

hierdoor beter keuzes zullen kunnen maken, bijvoorbeeld bij de stap naar het secundair 

onderwijs. 

• Kinderen: groepsevaluatie  Groepsevaluatie is minstens even belangrijk.  

“Kring-actie-kring” impliceert dat vóór elke handeling een gesprek plaatsvindt waarin 

duidelijke doelen vastgelegd worden (planningskring) die na de acties ook geëvalueerd 

worden in groep (evaluatiekring). De evaluatiekring beantwoordt vragen zoals: “Wat was 

ons doel en hebben we dit bereikt? Hoe verliep het proces? Wat kunnen we beter doen? 

Wanneer en hoe pakken we het verder aan?” 

• Zorgleerkrachten: team-teaching in het nest, ... 

• Zorgcoördinator: leestesten, klas – en/of kind besprekingen, klassenraden, CLB – 

dossieropvolging (zie ook verhoogde zorg) 

• Leerkrachten LO en levensbeschouwing: schrijven mee aan het portret.  

• Ondersteuners vanuit het ondersteuningsnetwerk Stad Gent: ondersteuning in de klas, 

overleg (zie ook verhoogde zorg)  

• Externen: onderzoeken, overlegmomenten (zie ook verhoogde zorg) 

 

1.3.4. Ondersteuningsmomenten 

 

Interne zorg in de stamgroep 

Zorg wordt zo veel mogelijk in de stamgroep georganiseerd. Het stamgroepwerk wordt ondersteund 
door de zorgleerkrachten.  Als co-teacher zijn ze een paar extra ogen en helpende handen. Ze 
ondersteunen de nestleider bij het differentiëren in het nest, geven verlengde instructie, bieden 
remediërende oefeningen aan. 
Naast de ondersteunende rol in de klas, zijn zij ook aanwezig op overlegmomenten met ouders, op 
bouwvergaderingen, nemen ze deel aan werkgroep zorg of springen ze in als vervanging bij ziekte 
van een collega. Klasovername is zeker ook een vorm van zorg, omdat we continuïteit verzekeren 
voor de groep kinderen en vermijden dat de andere nestleiders extra kinderen onder hun hoede 
krijgen. 
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Intern zorgmoment op bouwvergadering 

Intern zorgoverleg vindt plaats tijdens de bouwvergaderingen, met de bedoeling onze zorg eerst 

intern te bespreken en aan te pakken. Wanneer de leerkracht of zorgleerkracht een specifieke 

ondersteuningsbehoefte aangeeft, kunnen we elkaar ondersteunen met tips en/of een plan van 

aanpak opstellen met de zorgleerkracht. 
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2. Extra zorg binnen of buiten de stamgroep - fase 2 (Uitbreiding van de zorg)  
Wanneer we merken dat de zorg die we intern op school bieden niet voldoet aan de 
ondersteuningsbehoefte of als de draagkracht van het kind/ de groep/ de nestleider overschreden 
wordt, schakelen we het extern zorgteam in. Dit is het zorgteam waarbij de contactpersoon van het 
iCLB aanwezig is.  
 

De aanpak gebeurt systematisch:  
Eerst gaan we in overleg met de ouders. Er wordt gekeken naar de noden en behoeften van het 
kind/ ouders/ leerkracht. De ondersteuningsvraag wordt gesteld en het iCLB neemt de vraag op. 
Vanuit het iCLB volgt een multidisciplinair onderzoek. Daarna volgt een adviserend gesprek met alle 
partijen (iCLB, school en ouders).  
Er kan een advies komen voor verder onderzoek in een centrum, voor externe ondersteuning, 
externe hulpverleners om uitgebreidere zorg te kunnen verlenen. Zo worden bv. logopedisten, 
psychologen, kinesisten, een revalidatiecentrum ingeschakeld om ondersteuning en zorg buiten de 
stamgroep de bieden.   
De zorgcoördinator bewaart ook in deze fase het overzicht en zorgt voor voldoende en 
systematische uitwisseling en afstemming tussen alle partijen.  

 
In fase 2 worden nog steeds zo veel mogelijk de eindtermen van het lager onderwijs nagestreefd. 
De Sticordi-maatregelen zoals in fase 1 blijven hier ook van toepassing.  
Soms komt het voor dat de eindtermen van het zesde leerjaar losgelaten worden en de 
leerplandoelen van het vierde leerjaar voor een kind nagestreefd worden. Dit betekent dat we het 
kind meer tijd geven om de doelen te bereiken die nodig zijn om te starten in een B-jaar. Wanneer 
de eindtermen van het zesde leerjaar haalbaar zijn voor het kind, dan streven we na om het kind te 
laten starten in een A-jaar, mits concrete sticordi- maatregelen.   
Regelmatig overleg met alle betrokken partijen is noodzakelijk.  
 

3. Traject op maat - Fase 3 (IAC)   
Als de ondersteuningsbehoefte van het kind verder reikt dan wat we op de Feniks kunnen 
aanbieden, en/of de behoefte zich niet op één maar op meer vlakken situeert, zal het advies van 
het iCLB vaak resulteren in het opmaken van een IAC (vroeger: overstap naar school op maat). Voor 
een kind met deze ondersteuningsbehoefte wordt dan een individueel aangepast curriculum 
(IAC) opgesteld. Binnen het IAC worden redelijke aanpassingen opgesteld en is er eventueel 
ondersteuning vanuit het OndersteuningsNetwerk Stad Gent (ON). Een ondersteuner komt dan voor 
enkele uren per week een kind vanuit een specifieke expertise individuele hulp geven binnen het 
nest.   
Dit betekent dat het gemeenschappelijk curriculum losgelaten wordt en dat er een traject op maat 
van het kind loopt. We streven er naar om elk kind volgens eigen mogelijkheden zo ver mogelijk te 
brengen.   
Dit betekent dat er geen getuigschrift Basis Onderwijs uitgereikt wordt. 
Regelmatig overleg met alle betrokken partijen is absoluut noodzakelijk.  
   

Zorgteam:  

Het zorgteam onderneemt volgende acties: 

• Verzamelen van informatie, dossieropbouw  

• Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften bepalen 

• Aanpak bepalen 

• Plannen, handelen en evalueren 
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2.2.2 Bouwverlenging/ bouwverkorting:     

Elk kind heeft recht op een eigen ontwikkeling. We organiseren ons onderwijs op zo’n manier dat elk 
kind op eigen tempo kan ontwikkelen. Kinderen en hun evolutie worden vergeleken met zichzelf.  
De kinderen krijgen de tijd die nodig is om de leerstof te verwerken. We evalueren op het einde van 
een bouw of het kind de leerstof voldoende verwerkt heeft. Sommige leerlingen hebben meer tijd 
nodig en dan bekijken we of er nood is aan een bouwverlenging. Het kan natuurlijk ook zijn dat een 
kind minder tijd nodig heeft om de doelen van de bouw te bereiken, waardoor we dan voor een 

bouwverkorting opteren.   
Een bouwverlenging of bouwverkorting wordt beslist op de klassenraad na overleg met de 

betrokken partijen: ouders, nestleider, kind, zorgcoördinator, iCLB.   
 

Onderstaande factoren spelen een rol bij de beslissing van de klassenraad:  
 

• Evolutie gezien over het volledige schooljaar: observaties van de leerkracht betreffende 
vaardigheden, werkhouding en motivatie, resultaten bekomen van toetsen uit dagelijks 
werk en eindtoetsen.  

• Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerling.  

• Ondersteuningsbehoeften van de leerling tijdens het komende schooljaar.  

• Draagkracht van het kind  

• Draagkracht van de leerkracht/ zorg die kan geboden worden (disproportionaliteit)  

• Draagkracht van de groep 

• Mogelijke ondersteuning door ouders of externen 

• Streefdoel op termijn: al dan niet behalen van een getuigschrift of uitstroom naar B-klas 
of IAC  

  
Op de klassenraad zijn er twee mogelijke conclusies betreffende een bouwverlenging.  

1. De leerling gaat over naar de volgende bouw. De leerling krijgt zorg en ondersteuning in 
zijn groei en ontwikkeling (sociaal emotioneel en cognitief) die tegemoetkomt aan de 
noden van de leerling. Er wordt genoteerd welke ondersteuning noodzakelijk is en 
afgesproken wie deze ondersteuning zal bieden. Opvolging en tussentijdse evaluatie is 
noodzakelijk.  

2. De leerling krijgt meer tijd voor leerstofverwerking door een bouwverlening. De 
doelstellingen worden geformuleerd alsook wanneer ondersteuning en/ of differentiatie 
aangewezen is en door wie die geboden wordt. We bewaken of de vooropgestelde 
doelen bereikt worden.   

  
Gezien de driejarige stamgroep willen we alles zo helder mogelijk communiceren aan ouders: welke 
doelen van welk niveau voor welk onderdeel werden bereikt?   

 

Bij de overgang van onderbouw naar middenbouw geeft de klassenraad advies bij een eventuele 
bouwverlenging of bouwverkorting. Ouders hebben het recht om hier al dan niet op in te gaan.    
Bij de midden- en bovenbouw wordt op basis van het al dan niet bereikt hebben van doelstellingen, 
welbevinden en leeftijd van het kind, de uiteindelijke beslissing genomen door de klassenraad.     

 

2.3. Leerlingbegeleiding: schoolloopbaanbegeleiding  
We willen zo veel mogelijk leerlingen meenemen in het algemeen curriculum, om door te stromen 
naar het secundair onderwijs 1A (met getuigschrift) of 1B (met getuigschrift bereikte doelen).  
Bij de overgang naar een middelbare school kan in overleg met de ouders informatie uit het 

zorgdossier meegedeeld worden aan de vervolgschool. Hiervoor gebruiken we een BaSo-infofiche.   
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Bijlagen:  
Het OK in een opslag:  website  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK-Dashboard.pdf


20 
 

De 20 Jenaplan-principes op een rij  
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 mensen 
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 vormgegeven 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, het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.  

17. In de school worden zelfstandig spelen en leren 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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Jenaplanessenties  
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De kapstokregels  
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Executieve functies:  

 

 

Emotieregulatie houdt in dat je jouw emoties kent en dat je strategieën hebt om ermee om 

te gaan. Het is belangrijk dat kinderen leren om stil te staan bij hun gevoelens, ze te 

benoemen en na te denken over wat ze kunnen doen als ze erdoor overweldigd worden. Ze 

leren om tot tien te tellen als ze boos zijn, in plaats van te slaan. Emoties en stress hebben 

een grote invloed op de meer cognitieve EF’s. Als een kind boos is, kan het moeilijk zijn 

impulsen onderdrukken. Als een kind verdrietig is, is het moeilijk om de aandacht op de 

leerkracht te richten. 

Impulscontrole houdt in dat je in staat bent om ongepast gedrag en irrelevante prikkels te 

onderdrukken en dat je selectief je aandacht kan richten. Kinderen leren om hun antwoord 

voor zich te houden en pas het antwoord te geven als ze aangeduid worden door de 

leerkracht. Ze leren om op hun beurt te wachten, om naar de uitleg van de leerkracht te 

luisteren en zich niet te laten afleiden door hun buur. Een executieve functie die heel wat 

energie van kinderen vraagt en voortdurend ingezet wordt. 

Het werkgeheugen stelt je in staat om informatie vast te houden, terwijl je tegelijkertijd 

andere handelingen of bewerkingen uitvoert. Informatie, waar je jouw aandacht op richt, 

wordt voor korte tijd vastgehouden en bewerkt. Kinderen onthouden wat er in de 

boekentas moet, terwijl ze hem maken. Ze onthouden de opgave terwijl ze de oefening 

oplossen. Als ze lezen, onthouden ze de kern van het verhaal om er nadien mee aan de slag 

te gaan. 

De cognitieve flexibiliteit verwijst naar het zich vlot kunnen aanpassen en wisselen van 

regels in nieuwe situaties en naar het snel en accuraat wisselen tussen het uitvoeren van 

twee (of meer) verschillende taken. Kinderen leren om de ene keer een optelsom te maken 

en de andere keer een aftreksom. Ze leren om een negatieve gedachte om te buigen naar 

iets positief. Ze leren om zich aan te passen als er een wijziging is in de dagplanning, als de 

instructie van de leerkracht verandert, als ze zich in een ander perspectief verplaatsen, als 

ze een andere oplossingsstrategie uitproberen. Het is geen gemakkelijke opdracht voor de 
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meeste kinderen om flexibel om te gaan met hun denken en ze hebben tijd en 

ondersteuning nodig. 

Probleemoplossend denken omvat het vermogen om te (h)erkennen dat er problemen 

bestaan en tot een plan te kunnen komen om deze problemen op te lossen. Kinderen leren 

voortdurend om zelf oplossingen te bedenken voor een probleem, om een ander plan te 

bedenken als de oplossing niet werkt, om na te denken of het een goede oplossing was. 

Kinderen hebben tijd nodig om na te denken (om te reflecteren) over mogelijke oplossingen 

in plaats van dat de leerkracht de oplossing geeft. 

Plannen is een complexe vaardigheid, die uit verschillende deelvaardigheden bestaat. Als je 

kan plannen, ben je in staat om vooruit te denken, een plan te maken, in te schatten 

hoelang iets duurt, prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen. Geen evidente 

vaardigheid voor volwassenen, laat staan voor kinderen. Kinderen leren voortdurend kleine 

stappen om te groeien in hun planningsvaardigheid, zoals het maken van de boekentas, 

nadenken over het maken van hun huiswerk. Als ze vrij knutselen, denken ze na over welk 

materiaal ze nodig hebben, hoe ze dit het beste aanpakken, wat ze willen bereiken, hoe ze 

zullen starten, wat te doen als er iets niet werkt.  

Organiseren is de vaardigheid om structureren te bedenken om informatie en materialen te 

organiseren en bij te houden. Kinderen leren om op te ruimen, om hun materiaal op een 

vaste plaats te zetten.  

Bij gedragsevaluatie heb je aandacht voor jouw gedrag. Je bent je bewust van wat je zegt en 

doet. Je hebt inzicht in jouw sterktes en zwaktes. En je weet wat je graag of minder graag 

doet. Je krijgt inzicht in jouw gedrag door te luisteren naar je lichaam, je gevoelens en door 

feedback van anderen. Kinderen leren om de tijd te nemen om na te denken over hun 

gevoelens, gedrag, zowel vooraf als achteraf. Het is belangrijk dat kinderen leren wat hun 

talenten en hun groeipunten zijn. Hierdoor zijn ze steeds meer in staat om doelgericht 

gedrag te stellen. Ze denken na over wat ze willen bereiken en stemmen hun handelen 

hierop af. 

Als we bewust stilstaan bij ons denken, ons gedrag en onze gevoelens, dan hebben we altijd 

aandacht nodig. Aandacht vormt de basis voor een groot deel van ons bewust en denkend 

handelen. Om executieve functies gericht in te zetten, is er dus ook aandacht nodig. 

Aandacht om ons te concentreren, afleidingen te weerstaan, een planning op te stellen, 

huiswerk te maken, … 

 

21e eeuws vaardigheden  
in onderstaand figuur worden de 21e eeuwse vaardigheden gepresenteerd. Ze kunnen zowel los als 
in samenhang gezien worden, maar altijd in combinatie met vakspecifieke kennis en vaardigheden.  



25 
 

 

Meer info http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden  

 

 

 

 

 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden
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Zorgcontinuüm  

 

 

STICORDI-driehoek 
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Handelingsgericht werken  
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