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Introductie

Jenaplan in de kleutergroep
De Mheen is een Jenaplanschool. Een onderwijsvorm die uitstekend past
in de huidige tijd. We leven in een maatschappij waarin naast basisprincipes
als rekenen en taal, digitale vaardigheden, sociale vaardigheden en eigen
initiatief heel belangrijk zijn.
Op onze school werken we met zogenaamde stamgroepen. Iedere groep is
samengesteld uit drie leerjaren. Voor de kleutergroep zijn dat de 4- jarigen,
groep 1 en groep 2. Er is bewust gekozen voor deze groepen. Kinderen
leren namelijk niet alleen van de leerkracht, maar juist ook door te kijken
naar elkaar en elkaar te helpen. Bovendien maakt het de stap naar een
niveau hoger of lager een stuk makkelijker. Ons uitgangspunt is: Ieder kind
is uniek. Bij het aanbod van de leerstof kijken we dan ook naar waar uw
kind aan toe is, niet naar de geboortedatum.
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De ervaring heeft ons geleerd dat veel kinderen die na 1 oktober 4 jaar
worden fijn de tijd hebben om te groeien. Dit betekent dat veel van deze
kinderen dan 2½ jaar in de onderbouw zitten.
Ouders spelen een belangrijke rol binnen ons onderwijs. De betrokkenheid
van ouders is groot. We kijken steeds naar de driehoek kind, ouders,
school. Als ouder kent u uw kind het beste, de leerkracht observeert het
kind en heeft zijn inbreng aan de hand van zijn vakkennis. De koppeling van
deze informatiebronnen vormt de basis van goed en adaptief onderwijs.

Voor het eerst naar school
Voordat uw kind op school komt mag hij / zij 4 ochtenden meedraaien
met zijn groep. Na inschrijving neemt de leerkracht ± 6 weken voor de 4e
verjaardag contact met u op om deze ochtenden in te plannen. Als uw kind
vier jaar wordt, mag hij / zij de dag na zijn of haar verjaardag voor het eerst
écht naar school. Naar school gaan is een hele verandering in een kinderleven. We overleggen dan ook samen met u de opbouw van het aantal
momenten dat uw kind naar school gaat. Ook hierin kijken we naar wat het
kind aan kan. Af en toe een middag bijtanken kan heel prettig zijn.
Op de eerste ochtend mag u vanaf 8.15 uur met uw kind de groep in komen. De juf zal u daar ontvangen en u voorstellen aan de stamgroepouder
van de groep. De groep is al voorbereid op de komst van uw kind. Een van
de kinderen zal het maatje zijn van uw kind. Uw kind heeft dan een vast
kind als aanspreekpunt om bijvoorbeeld even mee te lopen naar de kapstok, de W.C. of te wijzen waar spelmaterialen zijn opgeborgen. Om 8.40
uur is het tijd om afscheid te nemen. Aan het einde van de wenochtend
kunt u uw kind weer ophalen bij de kleuteringang achter op het plein.
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Wat geeft u uw kind mee
naar school?
U geeft uw kind een (rug-)tasje mee met een beker drinken (vaak is dat
limonade, water of appelsap) en iets te eten voor in de kleine pauze. Denkt
u daarbij bijvoorbeeld aan: een stuk fruit, ontbijtkoek, liga, komkommer,
snoeptomaatjes, etc. Als uw kind overblijft, geeft u daarnaast een beker
/ pakje melk mee en een trommeltje met brood. Het is handig om op de
bekers en het trommeltje de naam van uw kind te schrijven. Het eten en
drinken voor de kleine pauze mag in de blauwe krat in de klas .
Uw kind heeft voor de gym/dans/spellessen alleen een paar gympjes nodig, geen speciale gymkleding. De gympen mogen op school blijven.
Heeft uw kind een voorwerp ( doekje, knuffel ) dat hij / zij eigenlijk altijd bij
zich heeft, dan mag dat mee naar school. In de loop van de ochtend mag
het in de “schatkist”. Dat is de kist waar we alle belangrijke spullen van de
kinderen - hun “schatten” - in bewaren. Aan het eind van de ochtend delen
we de spullen in de kist weer uit, zodat we zeker weten dat het ook weer
mee naar huis gaat.

Hoe ziet een schooldag eruit?
De school begint om 8:30 uur. U mag vanaf 8:15 uur binnenlopen met uw
kind. Uw kind krijgt op de eerste ochtend van school een luizenzak. Daarin
mag de jas, muts, wanten, etc. De tas mag aan het haakje van de kapstok.
Draagt uw kind kaplaarzen of moonboots i.v.m. het weer, dan mogen in de
groep de gympjes aan. U mag ook anders schoeisel meegeven (slofjes of
andere schoenen) .
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De inloop vanaf 8.15 uur, is bedoeld om kinderen de kans te geven even
te acclimatiseren; te kletsen met andere kinderen of de juf, samen een
boekje te kijken of een spelletje te doen. Om 8.40 uur wordt afscheid
genomen.
De pedagogische methode
De Mheen werkt met 4 pedagogische onderdelen: gesprek, spel, werk en
viering.
Gesprek
De kring: Elke dag start en eindigt met een kring. We geven de kinderen
eerst de kans om belangrijk nieuws uit te wisselen. We kijken samen naar
het dagritme. In zowel de grote als kleine kring wordt aandacht besteed
aan taal – rekenen – muziek en allerlei sociale vaardigheden. Daarbij is het
thema de rode draad.
Spel
Kleuters hebben elke dag voldoende beweging nodig. Bij droog weer spelen we buiten op het plein of in de Vlindertuin. Daarnaast zijn er ook dans-,
gym- en spellessen in de speelzaal van de school.
Kleine pauze
Tijd om even lekker wat te eten en te drinken. (zie ook: wat geef u uw kind
mee naar school?)
Werk Blokuur
Wij werken met een kiesbord. Ieder kind heeft een kaartje met zijn of haar
naam. De verschillende activiteiten hangen op dit bord en hier kunnen
we zien hoeveel kinderen er aan deze activiteit kunnen deelnemen. De
jongste kinderen mogen vaak nog vrij kiezen uit de speel- en ontdekhoeken en ontwikkelingsmaterialen. Zij krijgen geleidelijk aan vaker een werkje
aangeboden door de juf. Vanaf groep 2 werken we met een kieskaart. Dit
is de voorloper van de dag- en de weektaak in de midden- en bovenbouw.
Kinderen leren zo stapsgewijs zelf hun werk in te plannen.
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Tijdens het blokuur heeft de juf regelmatig een groepje kinderen of een individueel kind bij zich voor extra herhaling en/of instructie of voor opdrachten die leiden tot meer verdieping en verbreding van de leerstof.
Viering
De bedoeling van viering is dat kinderen van de hele school elkaar ontmoeten. Dit kan op veel verschillende manieren:
●	allemaal samen in de grote hal en kijken en luisteren naar podiumactiviteiten. Hierbij zijn ouders ook welkom
●	ontmoet je buren; een uitwisseling met een of meer stamgroepen
●	(gezelschaps) spelletjes spelen door de hele school
●	feesten vieren zoals sint en kerst, buitendagen, verjaardagen en start of
afsluiting van een groot gezamenlijk thema.
Elk half jaar wordt hier een schema voor gemaakt en dat staat op de site
en wordt ouders toegestuurd.
Verjaardag
Naast de grote vieringen hebben we de kleine vieringen in de groep. Zoals
de verjaardag van uw kind. De verjaardag vieren we altijd aan het begin
van de ochtend. Ouders mogen daar gezellig bij blijven. Uw kind krijgt de
dag van tevoren de verjaardagsmand mee naar huis met daarin de verjaardagmuts en het verjaardagsboek. Ouders mogen daarin met hun kind
iets gezelligs schrijven over de jarige en er foto’s bij plakken. We vragen u
zoveel mogelijk voor een gezonde traktatie te kiezen. Een speciale traktatie
voor de juf is niet nodig.
TSO en BSO
De Mheen werkt voor de TSO en BSO samen met een professioneel
centrum voor kinderopvang: hetkindercentrum.nl. In het infopakket dat
u meekrijgt en op de website van www.hetkindercentrum.nl u meer
informatie vinden.
Om 12.00 uur gaat de school uit. Blijft uw kind over, dan eten ze met een
vaste overblijf ouder in de eigen groep en gaan aansluitend buiten spelen.
Vanaf 12. 45 uur is er een juf aanwezig op het plein. Bij slecht weer is er
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een aangepast binnenprogramma. In het infopakket vindt u een aanmeldingsformulier voor de TSO (Tussen Schoolse Opvang) en de BSO (Buiten
Schoolse Opvang).
Om 13.00 uur beginnen de lessen weer. Om 15:00 uur is de schooldag
ten einde en is BSO mogelijk.
Wist u overigens dat we peuteropvang (’t Vlindertje) op onze locatie
hebben? Zij zitten vlak bij onze kleuters in hetzelfde gebouw.
Zindelijk zijn
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is, zodra het naar school gaat. Een
ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren. Daarvoor hebben we wat reservekleding beschikbaar.

Algemene schoolinformatie
Informatieavond
In het begin van ieder schooljaar wordt u uitgenodigd voor de informatieavond. U kunt dan kennismaken met de leerkracht en de andere ouders.
En u krijgt natuurlijk vooral uitleg over de gang van zaken in de groep waar
uw kind in terecht komt.
Website en nieuwsbrief
Wij houden u op de hoogte van alle activiteiten op De Mheen door middel
van de nieuwsbrief. Deze verschijnt eenmaal per twee weken en krijgt u
automatisch digitaal toegestuurd. Op de website van de school kunnen
ook andere belangstellenden, zoals opa’s en oma’s, de oppas etc. aangeven dat ze de nieuwsbrief graag willen ontvangen.
Op de website zelf vindt u ook alle actuele informatie. Ieder groep heeft
een eigen pagina, waardoor u ook altijd op de hoogte bent van alles wat
er in de groep van uw kind te beleven is. U vindt op het inschrijfformulier
dan ook een vraag of er foto en/of films met uw kind erop, op de website
geplaatst mogen worden.
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Oudergesprekken
Eenmaal per 6 tot 8 weken is er de gelegenheid voor een oudergesprek.
Voor ouders en leerkracht een zeer waardevol contactmoment. De leerkracht kan u vertellen hoe uw kind het doet in de groep , zowel op sociaalemotioneel vlak als op cognitief vlak. Altijd leuk om te horen wat je kind
al allemaal kan. Wij horen dan ook heel graag van u hoe u uw kind ervaart
en of het beeld van de leerkracht klopt met wat u ziet en ervaart. Voor een
jenaplanschool als De Mheen, zijn deze gesprekken bijzonder waardevol.
Hebt u tussentijds vragen over van uw kind? Wacht daar dan alstublieft niet
mee tot u een uitnodiging krijgt. Neem even contact op met de leerkracht.
U bepaalt dan samen of een kort contact voldoende is of dat het prettiger
is even een aparte afspraak te maken.
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

ochtend
08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.30 uur
08.30 - 12.00 uur
08.30 - 12.00 uur

middag
13.00 - 15.00 uur
13.00 - 15.00 uur
13.00 - 15.00 uur

Onze school kent het Hoorns model. Dit betekent dat alle kinderen dezelfde uren maken. Tegelijk beginnen en tegelijk naar huis of naar de BSO.
Bereikbaarheid
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek wordt in de loop van de
dag. Zorg daarom dat school altijd uw laatste mobiele nummer heeft, zodat
u voor ons altijd bereikbaar bent. Ook vragen wij u een noodnummer door
te geven, voor als u zelf niet bereikbaar bent. Dit kan bijvoorbeeld van opa,
oma, de oppas of een buurvrouw zijn.
Ziek melden
Is uw kind ziek, geef dat dan altijd aan ons door via de website
www.demheen.nl/contact. Het kan ook vanaf 8.00 u via 055-3662699.
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Over Leerplein055
Onderdeel van Leerplein055
Jenaplanschool De Mheen is een van de 26 openbare basisscholen in
Apeldoorn. Samen met drie scholen voor speciaal, basis- en voortgezet
onderwijs en een Praktijkschool, vallen de scholen onder de stichting voor
openbaar onderwijs in Apeldoorn: Leerplein055.

Leerplein055 biedt modern, betrokken en toegankelijk onderwijs
De toekomst wacht. Een toekomst vol uitdagingen en mogelijkheden, vol verschillen en overeenkomsten. Met goed onderwijs, open
voor iedereen, bereiden we onze leerlingen daarop voor. Dat doen
we met de nieuwste middelen en methodes, op een fijne school.
Want wie met plezier leert, kan beter presteren.

Leerplein055 innoveert en faciliteert
Leerplein055 geeft modern onderwijs. En wil dat blijvend bieden. Voortdurende ontwikkeling en vernieuwing is belangrijk omdat de maatschappij
ook snel verandert. Wat enkele jaren geleden nog vooruitstrevend was,
is nu gemeengoed. Uiteraard willen we ook het goede behouden. Om te
zorgen dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen, faciliteert Leerplein055 in
de vorm van moderne materialen, goede ondersteuning en het aanbod van
scholing.
Midden in de maatschappij
De scholen van Leerplein055 werken niet vanuit een bepaalde godsdienst
of levensovertuiging. Op onze scholen respecteren we ieders opvatting en
brengen dat over in de dagelijkse praktijk. We vinden sociale vaardigheden
heel belangrijk voor het welzijn van kinderen. Ook inzicht in de maatschap-
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pij hoort daarbij. Met een juiste verhouding tussen kennis en sociale vaardigheden groeit een kind op in balans en kan elk kind zijn talenten optimaal
ontwikkelen.
Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In Apeldoorn werken de twaalf besturen en de
bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen
om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Kinderen worden
zoveel mogelijk op reguliere basisscholen opgevangen. Kinderen die het
echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs. Over passend
onderwijs leest u meer in de SchoolWiki.
Groep 9 voor meer- en hoogbegaafde kinderen
Leerplein055 heeft naast de reguliere plusklassen op scholen, ook twee
hoogbegaafdengroepen voor leerlingen van Leerplein055-scholen. De
groepen heten ‘Groep 9’, een naam die de leerlingen zelf verzonnen hebben. We bieden met Groep 9 een aanvullend programma voor meer- en
hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5, 6 en 7. Het programma biedt kinderen vooral handvatten om gestructureerd te leren denken en om te gaan
met hun hoogbegaafdheid. Kijk voor meer informatie in de SchoolWiki.
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hoe...

laat begint school?
gaat zo’n eerste schooldag?

wat...

geef ik mee voor in de pauze?
trekt mijn kind aan met gym?

waar...

kan mijn kind de jas op hangen?
kan ik terecht met vragen?
Dit boekje staat vol met antwoorden op
vragen die u als nieuwe ouder kunt hebben.

openbare jenaplanschool De Mheen
onderdeel van Leerplein055
ADRES

Tormentilstraat 71
7322 KH Apeldoorn
TELEFOON

055 366 26 99
E-MAILADRES

mheen@leerplein055.nl
WEBSITE

www.demheen.nl
@demheen

facebook.com/055demheen

