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De kracht van het Jenaplanconcept 

Als ik ’s morgens even de groep in loop om te kijken hoe de kinderen en de leerkracht 
aan het werk zijn, bekruipt mij een nostalgisch gevoel. In gedachten ga ik terug naar 
mijn eigen eerste stappen die ik zette in de Hoeve. Het is dan 1990 ik loop in het derde 
jaar van de Pabo stage in de Bevergroep bij Margot en Tonny, twee ervaren 
stamgroepleerkrachten. Na twee jaar te hebben gesnuffeld aan het reguliere onderwijs, 
waar mijn liefde voor het vak is ontstaan, ervaar ik op de Hoeve dat ik echt welkom ben. 
Ik hoor erbij en mag mijn inbreng geven en delen.  
 
Ik kijk de ze morgen naar een divers groepje kinderen. Een bovenbouwer en een 
onderbouwer zitten naast elkaar te werken. Zonder een woord te wisselen stuurt het 
oudste kind de jongste aan. De anderen werken rustig door, de leerkracht zegt het 
volgende woord van het dictee voor spelling dat wordt opgeschreven door een 
middenbouwer. Alles lijkt te kloppen, moeiteloos samen leven en werken loopt 
gedurende de dag over in elkaar. Samen buiten spelen, leren, met Lego bouwen en af 
een toe een goed gesprek. Ik ervaar de kracht van het Jenaplanconcept en weet ineens 
weer waarom dit type onderwijs mij zo aanspreekt en inspireert. 

 
Peter Petersen (1884-1952), de bedenker van het Jenaplanconcept, heeft waarschijnlijk 
de rijkdom van de heterogene groep ervaren in de tijd dat hij in zijn dorp de 
Grundschule, een basisschool voor kinderen van 6 tot 10 jaar, bezocht. Omdat het een 
kleine school was, zaten alle kinderen van klas 1 tot en met 4 (bij ons groep 3 tot en 
met 6) bij elkaar. Peter is de oudste zoon in een boerengezin, waar in totaal negen 
kinderen werden geboren. Peter zat als kind eigenlijk in een vierjarige stamgroep.  
 
Het Jenaplanconcept is een zeer waardevol onderwijsvernieuwingsconcept. Aanvankelijk 
ontwikkeld in Jena en de laatste decennia geactualiseerd in Nederland. Het is geen 
uitgewerkt pedagogisch-didactisch model maar een fundament waar je zelf je 
schoolorganisatie op moet bouwen. Het is een concept, dat moet worden vormgegeven 
in de eigen leef- en werkgemeenschap. De vormgevers zijn de betrokkenen: de 
kinderen, ouders en stamgroepleerkrachten. 
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De vormgevers (ouders en leerkrachten) zijn deze weken hard bezig geweest om 
kinderen thuis een digitale leeromgeving te bieden. Dat is een heel karwei. Uit liefde en 
zorg voor de kinderen wil je ze alles geven. Hoe doe je dat als ouder terwijl je nog tien 
andere bordjes hoog moet houden?  
In de noodschool zorgen de leerkrachten voor de kinderen van ouders in vitale 
beroepen, zodat ze naast het leren ook een fijn thuis hebben. Hoe doe je dat als de 
groep steeds wisselt?  
 
Het is vooral van belang het gewoon te doen. Te ervaren en te reflecteren op je eigen 
handelen gedurende de dag en jezelf te complimenteren. In deze uitzonderlijke situatie 
houden we ons staande, blijven we verbonden met elkaar en zorgen we voor ons gezin. 
Normaal al een hele verantwoordelijkheid maar nu moeten we opeens alle taken 
combineren, in een andere volgorde doen of uitstellen. Het is dan van belang vriendelijk 
te zijn voor jezelf. Jezelf positief te bekrachtigen.  
 
Van kinderen vragen we ontzettend veel. Of ze digitaal willen gaan werken, zonder 
structuur van de groep hun werk te doen en ook nog verantwoordelijkheid te nemen 
voor het resultaat. Kinderen in de basisschool leeftijd doen er gemiddeld zes jaar over 
om dat gaandeweg te leren. Hoe knap is het dan dat kinderen uit alle groepen hun taken 
maken? Dat kinderen in de bovenbouw het goede voorbeeld geven aan hun jonge 
broertjes en/of zusjes?  
 
Het is fantastisch om te ervaren dat alle ouders 
dagelijks hun kinderen helpen met het huiswerk, 
overleggen met de leerkracht en hun kinderen centraal 
stellen.  
Met dankbaarheid kijk ik naar het groepje werkende 
kinderen hier op school. Kinderen mogen onderwijzen 
en opvoeden is iets bijzonders en als het lukt mag je 
trots zijn op jezelf en op elkaar.  
 
Gemeenschap 

In onze gemeenschap zijn diverse mensen kwetsbaar. Kinderen met longproblemen, 
ouders met gebreken of een ernstige ziekte, grootouders op hoge leeftijd. We noemen 
ze de kwetsbaren in onze gemeenschap. Die mensen wil je graag beschermen, helpen, 
en (op afstand) koesteren.  
Wij als gezonde mensen zijn ook kwetsbaar in deze crisis, vandaar dat we een beroep 
doen op iedereen zich aan de landelijke afspraken te houden, goed voor jezelf en je 
naasten te zorgen. Niemand wil immers ziek worden. In deze moeilijke, angstige tijden 
is onze gezondheid leidend voor alle activiteiten die worden ondernomen of juist gelaten. 
Gezondheid gaat voor alles. Als je dat goed beseft, vallen alle futiliteiten van je af en 
ben je dankbaar voor eten op tafel, een dak boven je hoofd en de kracht van de 
gemeenschap. We hopen op het vlot verdwijnen van het virus, het herstel van de 
economie en het weerzien van onze kinderen in de school. Mocht u ondersteuning nodig 
hebben, neemt u dan contact met ons op? 
 
Thuiswerken 

Het werken door de kinderen in de thuissituatie is tot de meivakantie een feit. Goede 
Vrijdag en Tweede Paasdag is de school gesloten. Donderdag 23 en vrijdag 24 april zijn 
gewone schooldagen. In de meivakantie hebben de kinderen van 27 april tot en met 8 
mei vrij en genieten we met z’n allen van een welverdiende vakantie in ons eigen huis.  
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Het volgen van de ontwikkeling 

Doordat de kinderen nu een aantal maanden thuis werken, is het houden van de 
oudergesprekken over het rapfolio in mei/juni afgelast. Ook het afnemen van toetsen 
van het leerlingvolgsysteem verdagen we naar het begin van het nieuwe schooljaar. We 
gebruiken de toetsen dan als nulmeting om de ontwikkeling van ieder kind en de groep 
in kaart te brengen. Met deze maatregelen beogen we het beste voor kinderen en de 
groep te doen. 
 

Huisvesting 

De komende maand wordt de onderbouw gerenoveerd. De muren worden gestukt en 
voorzien van structuur behang en op de gangen komt lambrisering. De kozijnen worden 
geschilderd en de speelzaal krijgt een nieuwe vloer. We zijn de bouwvakkers dankbaar 
voor hun tomeloze inzet en zullen hen voor Pasen verwennen met diverse lekkernijen.  
 
Vakantierooster 2020-2021  

Eerste schooldag 
maandag 31 augustus 2020 
Herfstvakantie 
maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 
Paasweekend 
vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 
Koningsdag  
Dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie 
maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag 
maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 
maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 
 
Peutergroep 

In september start onze nieuwe peutergroep de Hamsters.  
Het gaat om een groep voor 2-4 jarigen die in samenwerking 
met Kinderopvang Jabadabadoe BV gerealiseerd wordt.  
Voor vragen over de aanmelding kunt u terecht bij Petra 
Koudstaal via petra@jabadabadoe.info of bel 033-2538698. 
 
 
 
Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit deze nieuwsbrief, dan vragen we u ons 
een mail te sturen naar info@dehoeveschool.nl  
 
Hartelijke groet,    
 
Nancy de Graaff 
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