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VERKLARING VAN VEEL GEBRUIKTE TERMEN OP DE JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN 
 

A 

 
Aannamebeleid De school moet, gezien de belangstelling , een aannamebeleid 

hanteren. Dit houdt in dat broers en zusjes van kinderen die al 
geplaatst zijn altijd zeker zijn van een plek, dat vervolgens kinderen 
van binnen de wijk Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt geplaatst worden 
en dat kinderen van buiten deze wijken dan pas aan de beurt komen. 

 (zie ook website).  
 
Aanpak 1,2 en 3 In onze didactiek en onderwijskundige organisatie hanteren wij drie 

verschillende instructieniveaugroepen voor rekenen, taal en lezen. In 
aanpak 1 zitten de kinderen die naast de basisinstructie ook een 
verlengde instructie en/of extra begeleiding van de leerkracht krijgen, 
de aanpak 2 kinderen krijgen de basisinstructie en indien nodig extra 
aandacht en de aanpak 3 kinderen werken, daar waar kan, 
zelfstandig. 

 
Afscheidsvieringen Iedere bouw heeft zijn eigen wijze van afscheid nemen: In de 

kleuterbouw heet dat “uitglijden” , in de onderbouw heet het  
“doorsluizen”, in de middenbouw heet het “opklimmen”  en in de 
bovenbouw is er de afscheidsmusical van groep 8 en de 
afscheidsavond (een feest voor ouders en kinderen).  Als deze 
afscheidsmomenten hebben dus hun eigen specifieke feest. 

 
Afstemming In de eerste maand van het nieuwe schooljaar vinden er zgn. 

afstemmingsgesprekken plaats tussen ouders en leerkrachten in 
groep 3,5 en 7. Vanaf groep 5 mogen kinderen daarbij aanwezig zijn. 
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B 

 
Blokperiode   Dit is een werkperiode waarin kinderen werken aan de  
    opdrachten die gepland zijn op hun werkkaart. Ook  

worden er in die periodes instructies voor bijv. taal en rekenen 
gegeven. In deze periodes zijn er fases dat kinderen zelfstandig en 
zonder samenwerken bezig zijn en er zijn ook momenten dat 
kinderen kunnen samenwerken. 

 
Bovenbouw Dit is de bouw waartoe de groepen 7 en 8 behoren. 
 
BSO Dit is de buitenschoolse opvang. Deze wordt op onze school door 

meerdere welzijnsinstanties aangeboden:  Ludens en Partou en de 
cursus BSO. 

 
Bouw Dit is een leesondersteuningsprogramma voor kinderen met 

leesproblemen uit groep 3 en 4 waarbij oudere kinderen uit groep 
7/8 deze kinderen helpen 

 
 

D 

 
Didactisch specialisten Voor de ondersteuning van kinderen in de zorgroute 3 (hulp buiten 

de klas) zetten wij voor vier dagen specialisten in die, op beide 
locaties, aan individuele kinderen of groepjes kinderen extra 
ondersteuning bieden. 

 
Directie De school heeft één directeur die leiding geeft aan beide locaties 

(Jaap Nelissen) 
 
Doorsluizen Dit is een onderdeel van het ritueel van het afscheid van groep 4. De 

kinderen van groep 4 worden letterlijk en figuurlijk  doorgesluisd naar 
groep 5. 

 
 

F 

 
Faqta Dit is onze digitale projectmatige methode voor geïntegreerde 

wereldoriëntatie voor de groepen 3 t/m 8. In deze methode zijn 
diverse verschillende vakgebieden geïntegreerd. In deze aanpak 
zitten ook modules voor onderzoekend leren en talentontwikkeling. 
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Flexklas Voor kinderen die qua aanbod iets anders nodig hebben dan ons 

reguliere aanbod bieden wij de zgn. Flexklas. Het gaat hier om de 
kinderen die in de categorie hoogbegaafd vallen. Op dinsdag is er 
plusklas voor de groepen 1 t/m 4 en op vrijdag voor de groepen 5 t/m 
8. Hier zijn speciale leerkrachten voor aangesteld. 

 
 

Fruit en drinkpauze Ergens tussen 10.00 en 10.30 vindt de zgn. fruit- en drinkpauze 
plaats. De kinderen nemen hiertoe fruit en drinken van thuis mee 

 

G 

 
Gekke harendag Op de laatste vrijdagochtend van het schooljaar (dus de dag voor de 

zomervakantie) hebben we voor de kinderen en collega’s die dat leuk 
vinden de zgn. gekke harendag. Iedereen kan dan met een creatief 
kapsel naar school komen. 

 
Gymkleding De kleuters mogen of in hun ondergoed of in sportkleding meedoen 

aan het bewegingsonderwijs.  De groepen 3 t/m 8 nemen 
sportkleding en sportschoenen  mee. Douchen is verplicht vanaf 
groep 5 (handdoek dus meenemen) 

 
Gymzaal Alle groepen vanaf groep 3 gymmen 2 x per week in de gymzaal die 

bij de locatie Oude Kerkstraat staat. 
 
 

H 

 
Handenarbeidlokaal In dit lokaal (op de locatie Poortstraat) geeft Geralda (onze 

vakleerkracht beeldende vorming) haar lessen aan de groepen 3 t/m 
8 van beide locaties. 

 
Herfstsignalering In november ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 een 

signaleringsverslag. Dit is een beknopt verslag waarin leerkrachten 
opvallende zaken kunnen aangeven (zowel cognitief als sociaal-
emotioneel) 

 
Huiswerk De Jenaplanschool  geeft in principe geen regulier huiswerk mee. In 

bepaalde situaties kunnen kinderen er voor kiezen (in overleg met 
leerkracht en/of ouders) om bepaalde zaken thuis te doen 
(topografie, dictee voorbereiden, werkstuk etc.). Verder kan het 
gebeuren dat een kind die zijn/haar werk niet af heeft (zonder daarbij  
een reden te hebben) het werk mee naar huis neemt om het daar 
alsnog af te maken. 
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I 

 
Informatie-ochtend De school organiseert jaarlijks drie informatieochtenden  voor 

nieuwe, zich nog oriënterende 
ouders. Via de website of via de mail kunnen ouders zich aanmelden 
voor deze informatieve bijeenkomsten. 

 
Inloop KB Iedere maand hebben de ouders van de kleutergroepen de 

mogelijkheid om in de groep van hun kind wat langer te blijven en zo 
een indruk te krijgen van de activiteiten in de groep. De data van de 
inloopmomenten staan in de jaarkalender op de schoolplanner. 

 
Instructiegroep Dit is een groep kinderen (meestal uit 1 leerjaar) die bij elkaar komt 

voor instructie van rekenen, taal of lezen 
 
Instructieleerkracht Dit is de leerkracht die les geeft aan een instructiegroep (dit hoeft 

dus niet per se de groepsleerkracht van uw kind te zijn) 
 
Intern begeleider Beide locaties hebben een intern begeleider, dit is een 

stafmedewerker die zorg draagt voor de coördinatie van de zorg aan 
 kinderen, die leerkrachten kan coachen en die gesprekken kan 

voeren met ouders. 
 

J 

 
Jaaropening   Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar wordt  

er voor beide locaties ’s middags een viering gehouden die in het 
teken staat van de start van het nieuwe schooljaar (deze is alleen 
voor kinderen bedoeld) 

 
Jenajeugddisco   Er is een oudergroep die 3 x per jaar een disco organiseert  

voor eerst de groepen  5/6 en daarna de groepen 7/8. Deze vindt 
plaats op vrijdagavond op de locatie Oude Kerkstraat. 

 
Jenaplan   Dit is het onderwijsconcept dat onze school hanteert.  

 

K 

 
Kamp De middenbouwgroepen (2 nachten) en de bovenbouwgroepen (3 

nachten) gaan jaarlijks in september/oktober op kamp. 
 
Kerstborrel Op de donderdagavond voor de kerstvakantie is er voor alle groepen 

een kerstdiner. Tijdens dit diner organiseert de oudercommissie een  
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sfeervolle bijeenkomst voor ouders op de beide schoolpleinen met 
glühwein, brood en soep. 

 
Kinderraad Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers uit iedere groep 3 t/m 8 

die door de klas gekozen zijn en een aantal keren per jaar vergaderen 
o.l.v. een teamlid. 

 
Klassendienst Vanaf groep 5 hebben de kinderen volgens een schema 

klassendienst. In tweetallen doen zij, na schooltijd, kleine klussen in 
de klas (planten water geven, vegen, kast opruimen e.d.) 

 
Kleuterbouw Dit is de bouw waartoe de groepen 1 en 2 behoren. De bouw staat 

onder leiding van de bouwcoördinator 
 
Koffie-ochtenden Een aantal keren per jaar worden er koffieochtenden voor ouders 

georganiseerd waarbij de ouders in de groepen 3 t/m 8 onder het 
genot van een kopje koffie het werk van hun kinderen kunnen 
bekijken. 

 
Kring KB Om te twee weken hebben de ouder van de kleutergroepen de 

mogelijkheid om een kring bij te wonen in de groep van hun kind. De 
data van de kringmomenten staan in de jaarkalender. 

 
Kijkgesprekken “Kijk” is een observatie/registratie-instrument dat gebruikt wordt in 

de kleuterbouw. Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats 
tussen ouders en leerkrachten over de ontwikkelingen van de 
kleuters m.b.v. “Kijk”. 

 

L 

 
Lente-ontbijt   Vlak voor Pasen trekken alle kinderen van een klas lootjes  

om te bepalen wie er voor wie een ontbijt maakt. Dit wordt dan op 
de ochtend voor de paasvakantie meegenomen naar school en de 
hele klas houdt dan een lenteontbijt. De school geeft jaarlijks 
richtlijnen voor de inhoud van dit ontbijt om te voorkomen dat de 
onderlinge verschillen te groot zijn. 
 

Locatiekeuze Het plaatsen van nieuwe kinderen op een locatie wordt gedaan door 
de kleuter bouwcoördinator. Ouders kunnen wel hun voorkeur 
aangeven maar dit geeft geen enkele garantie. Een en ander is 
afhankelijk van de reeds geplaatste kinderen  (verhouding jongens en 
meisjes, aantallen kinderen, verdeling kinderen die meer aandacht  
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nodig hebben etc.). Kinderen uit één gezin worden altijd op één 
locatie geplaatst. 

 
 

Locatiewisseling Het streven is om zo min mogelijk te komen wisseling van locaties. 
Alleen na groep 2 kunnen er (en dat gebeurt alleen bij hoge 
uitzondering) kinderen over geplaatst worden van de locatie PS naar 
de locatie OKS. Hierna gebeurt dat niet meer. Kinderen uit één gezin 
worden altijd op één locatie geplaatst. 

 
Luizenbeleid De meeste groepen hebben zgn. luizenouders. Dit zijn vrijwillige 

ouders die regelmatig alle kinderen in de groep controleren op 
hoofdluizen. Indien deze worden aangetroffen krijgt het kind een 
briefje mee voor de ouders met het verzoek maatregelen te treffen 

 

M 

 
Mentor Bij de start van het schooljaar is ieder kind uit het jongste leerjaar 

gekoppeld aan een kind uit het oudste leerjaar (de mentor) De 
mentor kan de eerste vragen beantwoorden, het kind de weg wijzen 
en daar waar mogelijk helpen met zijn werk. Dit mentorsysteem is 
vooral de eerste weken van toepassing. 

 
Middenbouw Dit is de bouw waartoe de  groepen 5 en 6 behoren. 
 
MRT Motorische remedial teaching wordt gegeven aan kinderen van de 

groepen 3 / 4 waarbij de fysieke ontwikkeling wat stagneert of 
onevenwichtig is. De vakleerkracht gymnastiek screent alle kinderen 
en geeft ouders een advies. 

 
MR Dit is de medezeggenschapsraad bestaande uit 5 ouders en 5 

leerkrachten die ca. 8 x per jaar vergadert en een controlerende 
functie heeft. Op sommige onderdelen heeft de MR 
instemmingsrecht en/of adviesrecht. 

 
Musical gr. 8   Groep 8 neemt afscheid van de school met een musical 
    waar zij vanaf april hard aan werken. Deze musical wordt  

 opgevoerd in de Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg     
 voor ouders en andere genodigden en ook voor de  
 school. 
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N 

 
Nieuwsbrief De nieuwsbrief verschijnt eens in de vier weken en geeft u diverse 

soorten van informatie (vanuit de bouwen, van de MR/OR, van de 
directie etc.). De nieuwsbrief wordt verzonden via een link die u 
ontvangt indien u bent aangemeld bij de schoolplanner. 

 

O 

 
Onderbouw Dit is de bouw waartoe de  groepen 3 en 4 behoren.  
 
OC De oudercommissie bestaat uit ca. 6 ouders die zich bezighouden 

met het organiseren van feesten en activiteiten t.b.v. ouders en 
kinderen. 

 
Office 365 Dit programma gebruiken wij voor de communicatie binnen het 

bestuur en met alle leerkrachten en oudergeledingen. One drive en 
Sharepoint zijn daarin veel gebruikte zaken. 

 
Opklimmen Dit is een onderdeel van het ritueel dat hoort bij het afscheid van 

groep 6 van de middenbouw en de overgang naar de bovenbouw, de 
kinderen gaan figuurlijk en letterlijk (via een touwladder) naar de 
bovenbouw 

 
Oude Kerkstraat (OKS) Een van onze twee locaties aan de Oude Kerkstraat 2a. 
 
Ouderbijdrage Dit is een jaarlijkse financiële bijdrage die ouders vrijwillig kunnen 

betalen aan de Stichting Vrienden van de Jenaplan. Deze stichting int 
en beheert dit geld en bepaalt in overleg met de directie, hoe dit geld 
wordt besteed. 

 De helft van het geld wordt ingezet voor zaken als schoolreisjes, 
kampen, kerst, Sinterklaas, sport en het overige deel gaat 
grotendeels naar ICT. 

 
Ouderfeest Eens per jaar organiseert de ouderraad een dansfeest voor alle 

ouders van de school (beide locaties). Dit feest wordt altijd gehouden 
op de locatie Oude Kerkstraat en staat meestal gepland in november. 

 Op dit feest speelt bijna altijd een band en er is een DJ. 
 
Overblijf De school heeft dagelijks (behalve woensdag) van 12.00 tot 13.00 uur 

pauze. Kinderen kunnen dan naar huis maar de meeste kinderen 
maken gebruik van de overblijf. U kunt zich hierop abonneren.  
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P 

 
Paaseiverloting Rond pasen verloten wij het grote paasei dat in de ijszaak van 

Roberto staat. Iedere ouder/kind kan onbeperkt lootjes kopen en kan 
meeloten voor het paasei. 

 
Plaatsingslijst Indien een nieuwe aanmelding op de plaatsingslijst staat betekent 

dat dat het kind verzekerd is van een plaats op de school 
 
 
Pleinfeest Dit is een groot feest voor ouders en kinderen dat in de zomer plaats 

vindt (meestal 3 of 4 weken voor de start van de zomervakantie). 
Tijdens het pleinfeest is er een vrijmarkt voor en door kinderen, een  
open podium, diverse spelletjes, een bar, eetstandjes etc. Het feest 
start om 15.30 en loopt door tot 21.00 uur. Het feest wordt 
georganiseerd door de oudercommissie. 

 
Plenaire ouderavond          Dit is een ouderavond voor alle ouders rondom een bepaald thema. 
 
Poortstraat (PS) Een van onze twee locaties aan de Poortstraat 73 
 
POVO Dit is het traject rondom de verwijzing en overgang van primair naar 

voortgezet onderwijs. 
 

R 

 
Route 8 Route 8 is de eindtoets die in februari door groep 8 gemaakt wordt. 

Dit is een onafhankelijke gecertificeerde toets (vergelijkbaar met de 
cito-eindtoets) die als een soort second opinion gebruikt wordt nadat 
het eindadvies al gegeven is. Alleen als de uitslag van deze toets 
hoger is dan het advies van de school kan een bijstelling van het 
advies plaats vinden 

 
 

S 

 
Schaaktoernooi Ieder jaar houden wij op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie een 

schaaktoernooi voor de groepen 5 t/m 8. 
 

 
Schoolgids In de schoolgids staat veel inhoudelijke en ook organisatorische 

informatie over de school. (deze staat ook op de website) 
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Schoolplanner  Via deze site kunt u ons communicatiesysteem gebruiken. Naast de 
jaarkalender biedt deze site veel andere mogelijkheden (inschrijven 
voor gesprekken, adreslijsten van de groep, de nieuwsbrief etc.) 

 Indien u nieuw bent op school kunt samen met de leerkracht van uw 
kind u zelf aanmelden voor deze site. 

 
Schoolvoetbal/korfbal Als school doen wij met zo veel mogelijk sporttoernooien mee. 

Jaarlijks vindt er in de stad Utrecht het schoolvoetbal en het 
schoolkorfbal plaats. Daarnaast organiseren wij als school diverse 
sportactiviteiten (hockey, floorbal, sportdagen etc.) 

 
 
Superfriday Dit is de vrijdag voor Pasen waarop drie activiteiten plaats vinden: 

lente-ontbijt, verloting paasei en de sponsorloop. 
 
Pyamafeest De onderbouwgroepen hebben 1 x per jaar een Pyamafeest op 

school. De kinderen hebben dan allerlei activiteiten aan het eind van 
de middag en begin van de avond. Hierna gaan ze naar huis. 

 
Snappet Dit is een digitaal adaptief systeem waarmee kinderen in de groepen  

5 t/m 8 de verwerking van het rekenen doen, ieder kind op zijn eigen 
tablet. 

 
 
Speellokaal Beide locaties hebben een speellokaal waar de kleuters 

bewegingsonderwijs krijgen. Het speellokaal van de Poortstraat is 
tevens theaterzaal. Hier worden de vieringen van beide locaties 
gehouden. 

 
SPO-Utrecht Stichting Primair Onderwijs Utrecht is het bestuur waar onze school 

(net als alle andere 32 openbare scholen in Utrecht) onder valt.  
 
Sponsorloop Jaarlijks houden wij een sponsorloop voor een goed doel. 
 
Sportdag Ieder jaar houden wij, meestal in de maanden april, mei of juni per 

locatie een sportdag voor de groepen 3 t/m 8. Deze vindt plaats op 
de atletiekbaan achter stadion Galgenwaard. 

 
Staal Dit is onze (nieuwe per 1 sept. 2019) methode voor spelling.  
 
Stamgroep Dit is de groep waarin uw kind is geplaatst en die altijd uit 2 leerjaren 

bestaat (dus ander woord voor klas) 
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Stamgroepavond Ieder jaar vinden er per bouw twee stamgroepavonden plaats. Dit 

zijn avonden voor ouders waarop er inhoudelijke en/of praktische 
informatie wordt gegeven over de groep of over specifieke thema’s. 

 
Stamgroepleerkracht Dit is de leerkracht die verbonden is aan de groep van uw kind (in de 

meeste gevallen gaat het om twee parttime leerkrachten) 
 
 
Stamgroep-/contactouder: Iedere stamgroep heeft in principe een stamgroep ouder (soms 2). 

Deze ouder ondersteunt de leerkracht bij bepaalde activiteiten, is 
vraagbaak voor nieuwe ouders en geeft signalen door aan de 
leerkracht. Deze ouder is geen “doorgeefluik” van klachten, deze 
kunnen direct met de leerkracht worden besproken. 

 
Stichting Vrienden van de JP Dit is een stichting opgericht en bestuurd door ouders. Deze stichting 

houdt zich bezig met het innen en beheren van de ouderbijdrage, 
met het overleg met de directie van de school over de besteding van 
deze gelden en met het verwerven van extra gelden middels 
sponsoring en fondsververwerving. 

 
Studiedagen Jaarlijks is er een aantal studiedagen en 1 studietweedaagse voor het 

team waarbij alle kinderen vrij zijn. Teven is er nog een vrije dag 
waarop het teamuitje plaats vindt. 

 
 

U 

 
Uitglijden: Dit is een onderdeel van het ritueel van het afscheid van groep 2. De 

kleuters van groep 2 glijden letterlijk en figuurlijk  uit naar groep 3. 
 
Uitwisselochtend Op deze ochtend (altijd in juni of juli) gaan de nieuwe stamgroepen 

(dus zoals ze na de zomervakantie zijn samengesteld) een ochtend 
draaien ter kennismaking met elkaar en met de leerkracht. 

 
 

V 

 
Vakleerkrachten Onze school kent vier vakleerkrachten:  twee voor gymnastiek (Janine 

en Jeroen), een voor beeldende vorming (Geralda)en een voor 
programmeren (Monique). 

 
Verdelen Als de leerkracht ziek is en er is geen vervanging dan worden de 

kinderen volgens een verdeelrooster  verdeeld over de andere 
groepen. 
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Verslag Twee keer per jaar ontvangen ouders en kinderen een verslag over 

de ontwikkelingen van het kind in de afgelopen periode. Men kan 
hierbij intekenen voor een gesprek over dit verslag. 

 
Vogelnest Dit is natuurterrein met een eenvoudige accommodatie waar de 

kleuters 1 x per jaar een dagje naar toe gaan 
 
VO-markt Deze avond wordt georganiseerd door de bovenbouw en is bedoeld 

voor ouders van groep 8 (ouders groep 7 zijn uiteraard ook welkom). 
Op deze avond geven ouders van oud-leerlingen van diverse VO-
scholen een presentatie van de school van hun kind m.n. aan de hand 
van hun eigen ervaringen. 

 
 
Vrije vrijdag De kleuters hebben om de week een vrije vrijdag. De onderbouw 

(groep 3 en 4) hebben zeven keer per jaar een vrije vrijdag. 
 

W 

 
Wachtlijst Indien een kind op de wachtlijst staat betekent dat dat het kind niet 

zeker is van een plaats maar afhankelijk is van het vrijkomen van een 
plek door verhuizing of door een andere schoolkeuze van ouders. 

 
Weekopening Dit is een viering van de hele school (per locaties) waarbij 1 groep op 

maandag een voorstelling voorbereidt. De ouders van de betreffende  
groep zijn daarbij welkom. De viering vindt plaats in de theaterzaal 
van de Poortstraat. 

 
 
Maandsluiting Dit is een viering waarbij verschillende onderdelen zijn gepland en die 

met de hele locatie wordt gehouden. Er is beperkt plaats voor ouders 
(graag eerst alle kinderen laten zitten). De viering vindt plaats in de 
theaterzaal van de Poortstraat. 

 
 
Wendagen kleuters Iedere aankomende kleuter heeft recht op 4 wenmomenten voordat 

hij/zij echt naar school gaat. Deze worden in overleg tussen de 
leerkracht en de ouders afgesproken. 

 
 
www.jenaplanwittevrouwen.nl Dit is de website van de school. Hier kunt u veel informatie vinden 

over de school (diverse protocollen, de schoolgids, 
aanmeldingsformulieren etc.) 

 

http://www.jenaplanwittevrouwen.nl/
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