
 Het schoolprofiel van Jenaplanschool In de manne 

Onze school 

 

In de manne is een Jenaplanschool. Sinds vorig schooljaar zijn we gehuisvest aan de Steenstraat 30 te Veendam. Ouders zijn  

positief over onze aanpak  en zien dat wij binnen het Jenaplanonderwijs de kinderen een brede bagage meegeven en dat de 

ervaren en gedreven leerkrachten met erg veel plezier en bevlogenheid voor de groep staan.  Jenaplan  gaat uit van vier 

basisactiviteiten te weten:  Gesprek , Spel, Werk en Viering. We leren de kinderen zelfstandig te worden en we leren ook de 

kinderen om goed samen te werken. Kinderen werken in driejarige stamgroepen  waar de leerjaren door elkaar zitten en we op 

deze manier optimaal mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten.  We willen vooral ervaringsgericht werken en aansluiten 

bij wat er in de groep leeft.  We leggen bij de kinderen vooral de nadruk op wat ze al wel kunnen (het competente kind).  In de 

gesprekken met de kinderen benoemen  we de sterke kanten van een kind en  kijken we samen met de kinderen en ouders waar 

nog ontwikkelpunten liggen. De kinderen krijgen een actieve rol in dit gesprek en denken mee hoe ze de doelen gaan behalen en 

geven aan wat ze nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.  

Meer over onze school1  

Onze leerlingen 

 

We richten ons op alle kinderen ongeacht van welke afkomst ze zijn, iedereen is welkom bij ons op school.  We leren de 

kinderen,  d.m.v.  de visie van het Jenaplanonderwijs, respectvol met elkaar om te gaan. Gesprek is daarvan een heel belangrijk 

onderdeel die met name in de kring plaatsvinden. Daarnaast is het individuele gesprek tussen leerkracht en kind ook erg 

belangrijk.  

De kinderen komen met name uit de verschillende wijken in Veendam, maar ook Borgercompagnie, Wildervank, Meeden en 

Kiel-Windeweer  zijn bij ons vertegenwoordigd..   

 

Meer over de activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren2 

Waar we sterk in zijn 

 Kindgericht / Visiegericht  

 Een goed Pedagogisch klimaat  

 Een brede kijk op het kind (oplossingsgericht)  

 Groepdoorbrekend samenwerken 

 SAMEN (kinderen, ouders, leerkracht)  

Ons onderwijsaanbod 

We werken in het jenaplanonderwijs met de vier basisactiviteiten Gesprek, Spel, Werk en Viering.  We leren de kinderen de 

vaardigheden van het taal, lees- en rekenonderwijs goed toe te passen. We zien lezen taal en rekenonderwijs als een cursus die 

je nodig hebt om het werken met thema’s, projecten en studie’s goed te kunnen uitvoeren.  In het schoolondersteuningsprofiel 

kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. U kunt hier3 lezen wat 

de Inspectie van Onderwijs in haar rapport over Jenaplanschool In de manne zegt. 

Onze ambitie 

 
Wij willen dat zo veel mogelijk kinderen in Veendam en omstreken kunnen genieten van goed Jenaplanonderwijs. We willen een 
school zijn die altijd blijft denken in  kansen en uitdagingen.  

In ons jaarplan4 kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken. 

Onze aanmeldingsprocedure 

We geven u hier in het kort een beeld van onze school. Is Jenplanschool In de manne ook een school voor uw kind? Kijk dan naar 

onze aanmeldprocedure5. We maken graag kennis met u om te onderzoeken of we kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. 

                                                      
 

 

 

 

 

http://www.indemanne.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolgids
http://www.indemanne.nl/stamgroepen
http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/8327/?pagina=1&zoekterm=n.b.b.s.%20in%20de%20manne
http://www.indemanne.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan
http://www.indemanne.nl/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

