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In 2022 is Jenaplanschool 
De Phoenix een stabiele school 
met ongeveer 210 leerlingen, 
verdeeld over 9 stamgroepen. 
Daarnaast heeft De Phoenix een 
peuterspeelzaal, vervult onze 
school een buurtfunctie en is 
de samenwerking met de kinder-
opvang nog verder uitgebreid. 
Ons doel is om vanuit een vrucht-
baar pedagogisch klimaat en 
samen met ouders te zorgen voor 
een goede basis, waar kinderen 
samen leren vanuit nieuwsgierig-
heid. Hierboven geven we onze 
ambities per thema weer. 

AMBITIES

MISSIE/VISIECONTACT

Meer informatie?

038 465 09 32
directie.phoenix@catent.nl
www.de-phoenix.nl

SCHOOLPLAN 2020/2022

Toekomstgericht 
Jenaplanonderwijs

Samen inzetten 
voor kwaliteit

Op naar een duurzaam 
kindcentrum

Over drie jaar:
• zijn onze opbrengsten 

schoolbreed stabiel en 
op niveau volgens de 
afgesproken schoolnorm;

• handelen we doelgericht 
en werken we systematisch 
vanuit plan- en volgsysteem 
Klasseplan;

• zijn onze leerlingen 
meer eigenaar van hun 
ontwikkelingen; 

• hebben we schoolbreed 
een doorgaande lijn op 
de vakgebieden spelling, 
rekenen, begrijpend lezen 
en technisch lezen en zijn 
hier coördinatoren voor 
benoemd.

Over drie jaar:
• spreken wij dezelfde 

‘Jenaplantaal’ en hebben 
we onze school nog meer 
ingericht vanuit het 
Jenaplanconcept;

• werken we met een portfolio 
en is onze gesprekkencyclus 
hierop aangepast;

• is er verbinding tussen 
thema’s en basisvakken.

Over drie jaar:
• is de kinderopvang in ons 

schoolsysteem geïntegreerd 
en is er een doorgaande lijn 
van 0 t/m 12 jaar;

• hebben alle vormen van 
begeleiding (o.a. fysio/logo-
pedie/swt) een plek op onze 
locatie en is er voldoende 
ruimte om dit aanbod te 
kunnen huisvesten;

• zijn onze school en onze 
omgeving nog duurzamer 
en staat een gezonde 
leefstijl centraal;

• heeft onze school een uit-
gebreide buurtfunctie waar 
verschillende activiteiten 
worden aangeboden.
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