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Het eerste halve schooljaar is al weer
voorbij en wat voor een!

Opening van het groene speelplein zonder ouders,
stamgroepavonden met ouders, het 12,5 jarige
bestaan van KC de Ontdekking vieren zonder ouders,
mondkapjes dragen in het gebouw voor kinderen van
groep 6, 7 en 8, leren en spelen in bubbels, quarantaine,
(zelf)testen, verschillende versies van de beslisboom,
Sinterklaas zonder pieten, vervroegde kerstbrunch en de
school een week eerder dicht. Kortom een periode om
nooit meer te vergeten.

Geweldig om te zien hoe alle ouders, verzorgers,
kinderen en collega’s samen deze bijzondere periode zijn
doorgekomen. Bedankt voor deze fijne samenwerking!

Na de vakantie gaat Mitch naast zijn taken als MT-lid 
een nieuwe uitdaging aan, de Jenaplanvisie op KC de 
Ontdekking sterker neerzetten. Anja verzorgt vanaf 1 
januari 2022 de directietaken.

Wij wensen jullie fijne feestdagen. Maak er wat moois van,
samen met jullie naasten. Op naar een gezond, liefdevol en
gelukkig 2022! Lekker ontspannen en genieten van de
vakantie, let op elkaar en blijf gezond!

  Vriendelijke groet,
  Namens team KC de Ontdekking

  Mitch Kremers



Opening groen speelplein

29 september 2021 is officieel ons groene 

speelplein geopend door wethouder Kâhya.

De regen mocht de pret niet drukken. In het 

binnentheater hebben Jacqueline van der Lubbe 

(architect Green & So), Peter van de Bogart 

(aannemer Vogels Avontuurlijk Spelen) en 

Wethouder Kâhya verteld over het ontwerpen, de 

aanleg en het belang van een groen speelplein. 

In het buitentheater heeft de wethouder onder 

toeziend oog van de kinderen van groep 5-6 een 

groen lint doorgeknipt met een heggenschaar.

In december 2019 zijn we begonnen aan het 

vergroenen van het speelplein. Veel ouders, 

stamgroepleiders en kinderen hebben meegeholpen 

met de werkzaamheden aan het speelplein. 

Nogmaals allemaal hartelijk bedankt voor de 

financiële en fysieke hulp. Dit hebben we op z’n 

Jenaplans voor elkaar gekregen.

De kinderen genieten elke dag weer van het groene speelplein!



Ons groene 
speelplein

Officieel geopend



Wat willen we bereiken met 
kinderen?

Door af te stemmen op wat een kind 
nodig heeft, halen de kinderen het beste 
uit zichzelf in de basisvakken zoals taal, 
rekenen en wereldoriëntatie.

Als kind leer je in het Jenaplanonderwijs 
omgaan met jezelf (persoonsvorming). 
Je leert jezelf, je manier van leren en je 
kwaliteiten kennen. - We begeleiden 
kinderen om hun unieke kwaliteiten te 
ontdekken en te ontwikkelen.

We maken kinderen (mede) 
verantwoordelijk voor hun eigen 
leren, het denken en de hun zingeving. 
Kinderen laten dit bijvoorbeeld zien in 
presentaties. Zo worden er vaardigheden 
als plannen, creëren en presenteren 
ontwikkeld.

We leren kinderen omgaan met de 
anderen, de eigen rol in de stamgroep 
kennen en ontwikkelen. Vanuit deze 
zelfbewuste houding leren de kinderen 
anderen niet alleen te respecteren, maar 
ook voor hen te zorgen en eigen gedrag 
te verantwoorden. Zo leren de kinderen 
communiceren en samenwerken.

De kinderen leren omgaan met de 
wereld. We halen de wereld in de school 
en wij nemen je de wereld in. De kinderen 
leren te onderzoeken wat voor betekenis 
zij willen geven aan de duurzame wereld. 
Hierdoor leren de kinderen vaardigheden 
als ondernemen, onderzoeken en 
verantwoorden.

Hoe doen we dat op KC de 
Ontdekking?

De school is een leef-werkgemeenschap, 
waarin kinderen stamgroepleiders en 
ouders een eigen rol hebben. De kinderen 
leren en leven in een stamgroep, met 
kinderen van verschillende leeftijden, 
culturen en onderwijsniveaus. In de 
stamgroep wordt samen gewerkt en 
geleerd van elkaar.

Er is een ritmisch weekplan waarin, 
samen werken, samen spelen, samen 
spreken en samen vieren elkaar 
afwisselen.
Kinderen leren volwaardig 
verantwoordelijk te zijn voor hun eigen 
leren en voor hun rol in de groep en de 
school.
We werken met doelen en taken, waarin 
kinderen ruimte krijgen om te kiezen.
We bieden ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de verschillende unieke kwaliteiten 
en talenten van kinderen.

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap 
waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis 
zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.

Kern van het Jenaplan



Wat betekent dit voor ouders?

Om kinderen te leren omgaan met 
zichzelf, de ander en de wereld is het 
belangrijk dat kinderen, ouders en 
de stamgroepleider hun ervaringen 
delen en samen onderzoeken hoe het 
kind het beste begeleid kan worden 
vanuit de waarden van Jenaplan. De 
stamgroepleider deelt ervaringen met 
ouders van de kinderen in de stamgroep. 

Samen wordt er besproken wat er nodig 
is. Ouders nemen deel aan de leef- 
werkgemeenschap van de school: ze 
brengen hun expertise of ondersteunen 
bij activiteiten. Het team, de kinderen 
vormen met de ouders de school.

Bekijk wat Jenaplan is in deze video

https://www.youtube.com/watch?v=_XqfJKk6aaw


DE ONTDEKKING
Jenaplan Kindcentrum



Afgelopen dinsdag 16 november 

is het 12,5-jarige jubileum van 

kindcentrum De Ontdekking 

gevierd. Er is een muzikale draai 

aan deze dag gegeven waarbij er 

SAMEN een muzikale voorstelling 

is voorbereid en getoond. Dus met 

alle kinderen van groep 1 t/m 8 

SAMEN. Dit onder begeleiding van 

Raw Renosance. 

De kinderen van de kinderopvang 

hebben de feestelijke activiteiten 

over de week verspreid zodat 

alle kinderen hebben kunnen 

meegenieten van dit feestje.

Gedurende de dag heeft de 

activiteitencommissi voor een 

feestelijke traktatie gezorgd.

Helaas mochten 

ouders/verzorgers niet 

aanwezig zijn tijdens de 

Ontdekkingsdag. Om toch 

een beeld te geven van dit 

feest is er een filmpje gemaakt

12,5 jaar Jubileum De Ontdekking

Raw Renosance bedankt voor de 

muzikale begeleiding tijdens deze 

dag.

Veel dank aan Shalini, (pleeg)

mama van Jayson en Ella, voor 

het filmen en monteren van het 

filmpje.

Bekijk hier het filmpje. 

12,5jaar

2009
2021

De Ontdekking 
viert SAMEN feest!

https://www.youtube.com/watch?v=-vcsqDl479w
https://www.youtube.com/watch?v=-vcsqDl479w


Wat een feest was dit!



Wat willen we bereiken met 
kinderen?

Dit schooljaar hadden er vooral jongens 
interesse om deel uit te maken van de 
kinderraad. Hopelijk wordt volgend 
schooljaar het vrouwenquotum van 30% 
wel behaald.

Waarom een kinderraad?

De school draait om de kinderen. Het 
is belangrijk om te weten wat er in de 
kinderen omgaat, te luisteren naar wat er 
speelt en er vervolgens met elkaar mee 
aan het werk te gaan.

Wat is het doel? 

De kinderen worden gestimuleerd na 
te denken over en zich in te zetten voor 
de school. Ze leren zo beter zelfstandig 
te denken, opkomen voor hun rechten/
belangen en te uiten wat er in hun 
omgaat. Kortom actief burgerschap!

Wie hebben er zitting in de 
kinderraad?

De kinderraad bestaat uit 12 leden. 
Uit de groepen 5 t/m 8 zitten elk 2 
vertegenwoordigers in de raad. Iedere 
stamgroep beslist samen wie er zitting 
mag nemen in de kinderraad.

Dit schooljaar bestaat de kinderraad uit Damon, Sem, Giovanni, Yannick, Beau, Eva, Julius, Naïl, Roan, 
Hailey, Constantijn en Ties. 

Kinderraad schooljaar 2021 - 2022



Stamgroepavond onderbouw

Stamgroepavond 1-2
Gesprek: vertelkring, boekpresentatie, 

klassenvergadering, filosofiekring, themakring, 

taalkring, rekenkring, “Dit ben ik” doos en 

muziekkring.

Spel en werk: speelzaal, buiten spelen, planbord, 

hoeken in de stamgroep, hoeken op het cluster, 

observeren en de hand van vijf.

Vieren: themasluiting, verjaardagen, feesten en 

successen.

Stamgroepavond 3-4
Gesprek: vertelkring, boekpresentatie, 

klassenvergadering, filosofiekring, themakring, 

taalkring, rekenkring en muziekkring.

Spel en werk: gymzaal, bewegend leren, buiten 

spelen, hoeken op het cluster, observeren en de 

hand van vijf.

Vieren: themasluiting, verjaardagen, feesten en 

successen.

Stam
groep
avond
19 en 20 oktober

Stam
groep
avond
19 en 20 oktober

Dit schooljaar waren er 

twee stamgroepavonden. 

Met de nodige maatregelen 

mochten ouders/

verzorgers in het gebouw 

aanwezig zijn.

De collega's van de onder- en bovenbouw hebben genoten. Alle 
ouders en verzorgers bedankt voor jullie komst tijdens deze 
stamgroepavonden!



Stamgroepavond bovenbouw

Stamgroepavond 5-6
Gesprek: vertelkring, boekpresentatie, klassenvergadering, filosofiekring, 

actualiteitenkring, geschiedeniskring, kinderraad en kindgesprekken.

Het traject zelfstandig werken: “vraag het de kinderen”

Wereldoriëntatie: stamgroepwerk

Huiswerk

Schoolkamp groep 5-6

Stamgroepavond 7-8
Gesprek: boekpresentatie, klassenvergadering, filosofiekring, actualiteitenkring, 

geschiedeniskring, kindgesprekken en kindgesprekken.

Op naar het VO

Informatiefolder

Huiswerk

Schoolkamp groep 7-8

Wat is een stamgroepavond?

Tijdens deze avond krijgen ouders/verzorgers meer informatie over de stamgroep, wat de 

kinderen dit schooljaar gaan leren en wat ouders/verzorgers kunnen betekenen voor de 

stamgroep.



Quiz Jenaplan op de ontdekking

Jenaplan.nl

https://www.jenaplan.nl/nl/voor-ouders/wat-is-jenaplan
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