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Even voorstellen...

Hallo!
Wij zijn Dylan, Mirthe, Thomas
en Marit.

Wij zitten in groep 1 en 2
op Jenaplan school “de
Stjelp” in Baard.

We laten jullie graag
zien hoe een dag op
onze school eruit ziet.
Ga je met ons
mee?

Op een Jenaplanschool wordt gewerkt in combinatiegroepen. Bij ons op “de Stjelp” doen
we dat ook. De kinderen leren zo van elkaar, ze ervaren hoe het is om jongste, middelste en oudste te zijn en kunnen makkelijk op verschillende niveaus werken. Bij ons in de onderbouw zitten
groep 1, 2 en 3 bij elkaar in de klas. Ze werken allemaal aan eigen doelen en helpen elkaar waar
nodig. De kinderen van groep 4 en 5 vormen de middenbouw en de bovenbouw bestaat uit groep
6, 7 en 8.
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Start van de dag...

Ik kom meestal op de fiets naar school omdat
ik buiten het dorp woon. Er zijn meer kinderen die met de fiets of met de auto naar
school gaan, omdat de kinderen op onze
school niet alleen uit Baard komen. Ze komen ook uit Huins, Leons en Easterlittens.

Als ik op school kom doe ik mijn tas in de tassenbak en zet mijn schoenen netjes op de plank. We
hebben allemaal onze schoenen uit zodat onze
school netjes en schoon blijft.

Mijn jas doe ik in mijn luizenzak.

Het eten en drinken voor de middagpauze zet ik in de zwarte bak of ik
breng het naar de koelkast.

Mijn drinkbeker voor het
fruit eten zet ik op het aanrechtje in de klas.

Omdat we een continurooster hebben eten de kinderen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gezellig met elkaar in
de klas. Op woensdag komen ze om 12.30 uur uit school en eten
ze thuis.
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Inloop...

Als we de klas binnen komen, gaan we direct aan
het werk. We hebben namelijk elke ochtend
“inloop”. Juf heeft dan al spulletjes klaargezet
waar we mee aan de slag kunnen. Heit of mem
mag ook altijd even blijven om mee te doen. Als
de bel gaat, gaan de ouders weg en mogen wij
nog even blijven werken.

Elke dag staat er iets anders
klaar… op maandag tekenen, op
dinsdag puzzelen, op woensdag
verven, op donderdag spelen met
de klei en op vrijdag bouwen.

De visie van de Stjelp:
De Stjelp werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Opvoedkundige Peter Petersen wilde van de school
wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond voor hem, en
ook voor ons, voorop. Op De Stjelp werkt iedereen (kinderen, ouders en teamleden) samen aan een prettig leef- en
werkklimaat. Elk heeft hierin zijn eigen taak. Daarbij proberen we de kinderen zoveel mogelijk medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkelingsproces.
Dit bereiken we door de leerlingen te betrekken bij het leren. Leerlingen stellen samen met de leerkrachten eigen
leerdoelen vast. Hier uit vloeit vervolgens het werk voort. Bij ons zitten leerlingen en leerkrachten daarom ook geregeld samen om tafel, om te reflecteren op het werk en om nieuwe doelen te stellen voor de toekomst.
We zijn steeds samen met de leerlingen opzoek naar manieren om het leren zo boeiend mogelijk te maken. Op onze
school leren we niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart en onze handen. We zorgen voor afwisselende
werkvormen en geven spel een vaste plek in ons onderwijs.
Op de Stjelp leren leerlingen niet alleen van de leerkracht, maar juist ook van elkaar. We stimuleren kinderen om
elkaar te helpen en te ondersteunen om samen verder te groeien.
We zitten dagelijks samen in de kring waarbij we in gesprek gaan over actualiteiten, boeken, situaties in de groep
en zaken die worden aangedragen door de leerlingen zelf.
En natuurlijk is er op onze school ruimte om successen te vieren. Soms in een kleine groepsviering maar ook geregeld met de hele school, jong en oud, samen.
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De ochtend...

Om 8.45 uur stoppen we
met de inloop en gaan we
allemaal in de kring. We
zorgen er samen voor dat
alles wordt opgeruimd.

De kring is belangrijk binnen het Janaplan onderwijs. “Gesprek” is één van
de vier basisactiviteiten.

Binnen het Jenaplanonderwijs gaan we veel met elkaar in gesprek.
Zo leren de kinderen elkaar begrijpen. In een gesprek leren ze ook
nieuwe kennis én vaardigheden van elkaar.

Er zijn verschillende kringvormen die we hiervoor gebruiken. Zo is er
o.a. een instructiekring waarin de kinderen instructie krijgen over een
nieuw onderdeel of doel waaraan ze gaan werken. Maar er is ook een
nieuwskring waarin het nieuws wordt besproken of een sociaal emotionele kring waarin sociale vaardigheden met elkaar worden gedeeld.
Of een muziekkring, dramakring, boekenkring...het wisselt elkaar af. In
elke geval starten we de dag met een kring en we sluiten in de kring af.

Je mag zelf weten waar je in de kring
gaat zitten, we hebben niet een eigen stoel.
In de kring doen we altijd iets wat
aansluit bij het thema! Iets van taal,
rekenen, muziek of drama.
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De ochtend...

Als de kring klaar is, gaan we aan
het werk. We werken met een
kiesbord. Zo weten we precies
wat we moeten doen. De oudsten
werken met een dagtaak. Hierop
kunnen ze zelf plannen waaraan
ze gaan werken.

“Werk” is de tweede basisactiviteit binnen het Jenaplanonderwijs.

We werken in de onderbouw met een kiesbord. De kinderen plannen zelf wat ze gaan doen. De activiteiten op het planbord zijn gekoppeld aan het thema én aan de doelen binnen het thema.

Als de kinderen na het werk of na een periode het doel hebben behaald, dan kunnen ze dit samen met de juf aftekenen in
hun doelenboekje. De juf gaat dan met de kinderen in gesprek
hoe het werken ging, wat al goed gaat en wat ze de volgende
keer nog kunnen verbeteren.

Als ik klaar ben met mijn opdracht
dan haal ik mijn rode naamkaartje
weg. Zo kan juf zien dat ik het gedaan heb. Met mijn groene naamkaartje mag ik nu keuzewerk gaan
doen. Ik mag dan zelf weten wat ik
kies. Hier knutselen we een kasteel
omdat we over ridders werken.
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Fruitpauze...

Om 10.00 uur stoppen we met
het werk en gaan we in de kring.
Het is tijd om fruit te eten. Soms
stoppen we eerder en doen we
met juf nog een extra spel of
een extra oefening.

De hulpjes delen de tassen uit. Je
pakt je fruit en zet dan de tas onder
de stoel. Voordat we gaan eten zingen we een liedjes en zeggen we
“smakelijk eten” tegen elkaar. Als
het fruit op is, pakken we het drinken. Als we klaar zijn is het tijd om
even lekker naar buiten te gaan!

Dit jaar hadden we op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. We krijgen dan
allemaal soorten fruit en smullen hier met
elkaar van!
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Lekker buiten...

We hebben twee keer pauze. Na het
fruit eten en na het middag eten. We
zijn dan met alle groepen tegelijk op
het plein. Erg leuk en gezellig. De kinderen van de middenbouw en bovenbouw mogen ook voetballen op het
kaatsveld. De onderbouw moet op het
schoolplein blijven.
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De ochtend verder...

Als we na de pauze binnen
komen gaan we vaak ook
nog even aan het werk. Je
kunt dan je werk afmaken of
je gaat verder met vrij spelen.

“Spel” is de derde basisactiviteit
binnen het Jenaplanonderwijs.

Zeker bij de onderbouw is er de hele dag spel. Rollenspel tijdens het
spelen in de hoeken of spel bij het buitenspelen. Maar ook in het
speellokaal als er spelletjes worden gedaan of als er drama of toneel
wordt gespeeld.

Voor alle leeftijden is spel erg belangrijk. Met spel beleef je
dingen, leer je om je in te leven in gevoelens en de gevoelens van elkaar én leer je gebeurtenissen te verwerken. We
zien bij spel bij de jongste kinderen ook vaak onderwerpen
terug die ze thuis zien of die ze hebben meegemaakt. Ruimte
voor (vrij) spel is daarom heel belangrijk en wordt op onze
school veel gedaan.

We doen ook wel spel in het
lokaal van de middenbouw.
We hebben dan bijvoorbeeld
dans of toneelspel, maar ook
wel fantasiespel of gewoon
lekker beweegspelletjes.
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Eten op school...

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
eten we met elkaar op school. We nemen
zelf eten en drinken mee van thuis. Voor het
eten moeten we plassen en handen wassen.
Dan dekken we de tafel. Iedereen heeft z’n
eigen theedoek, dat is het tafelkleedje. Na
het eten mogen we weer even lekker met
elkaar naar buiten!
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De middag...

‘s Middags werken we o.a. aan wereldoriëntatie.
We werken dan aan een thema. Bijvoorbeeld het
thema “Ridders”. Iedereen werkt aan zijn eigen
doelen en plannen. Meestal werken we in groepjes en soms ook met kinderen uit de middenbouw
of bovenbouw.

Wereldoriëntatie is het hart van het
Jenaplan Onderwijs. De wereld om ons
heen ontdekken door veel activiteiten buiten de school te doen, maar ook de wereld
van buiten de school binnen halen.

We werken met de hele school in thema’s, aangepast aan de groep. Bij elk thema werken we op verschillende manieren aan wereldoriëntatie. De kinderen werken aan doelen en maken zelf een plan hoe ze die doelen willen bereiken. Aan het eind van het thema presenteren ze de resultaten aan elkaar, aan de andere groepen en soms ook
aan de ouders en andere belangstellenden.
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Samen...

We doen bij ons op school veel dingen samen. Met elkaar lezen, spelletjes of knutselactiviteiten met je
maatje.

“Vieringen” is de laatste basisactiviteit binnen
Jenaplan. Bij vieren staat vooral het belang van samen ervaren en beleven voorop.

Zo hebben we bij elk thema een opening. Soms doen de leerkrachten
dit, een andere keer wordt het door de kinderen ingevuld. Elk thema
sluiten we ook weer af. Dit kan in de eigen klas, met de hele school of
met ouders en belangstellenden erbij.

De vormen van vieringen zijn eveneens
verschillend. Soms wordt er een presentatie gegeven of is er een tentoonstelling.
Een musical of een klein muziekoptreden
zijn ook vormen van vieringen.

Adres: Oan ’e Kamp 6, 8834 XM Baard | Tel: 0517-341998 | Nood: 06-16174786
E-mail: stjelp@gearhing.net | Website: www.destjelp.nl
facebook.com/destjelp

twitter.com/destjelp

Leuk om te weten...

We werken allemaal aan ons eigen
doelen en volgens onze eigen leerweg, maar we werken wel in dezelfde ruimte.

Als je rustig wilt werken is er een stilte
lokaal of je kunt een
koptelefoon op doen.

En we hebben een
lokaal waar je rustig
kunt overleggen
met elkaar.

We hebben ook een schooltuin. We
moeten de tuin met elkaar onderhouden. In de tuin verbouwen we kruiden,
groenten en fruit. Doordat we hard werken wordt de tuin steeds een beetje
mooier.
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Tot slot...

De school begint elke dag om 8.30 uur. Om 8.15 mogen de kinderen binnen komen. Natuurlijk zijn ouders
ook welkom om bijvoorbeeld mee te doen aan de
inloop of even het werk van kinderen te bekijken.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten de
kinderen een broodje op school en komen ze om
14.30 uur uit. Op woensdag eten ze thuis en zit de
dag er om 12.30 uur op.

Op donderdag hebben de kinderen (tijdens de wintermaanden) gymnastiek in Mantgum. Samen met
groep 1 t/m 4 gaan we dan met de bus. Ze hebben
gymkleding en gymschoenen nodig voor de les.

We hebben natuurlijk lang niet alles kunnen vertellen of
kunnen laten zien. We hopen dat je een keertje bij ons op
school langs komt om zelf te ervaren wat we allemaal op
een dag doen.
Ook bij de middenbouw en de bovenbouw is het super
leuk een keertje te komen kijken!

We hopen je snel te zien bij
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