Voor leren
in samenhang

Beste schoolleider met visie,
Op koers blijven en niet meewaaien met elke nieuwe onderwijswind, maar toch actueel, uitdagend en
toekomstbestendig onderwijs bieden. Wil jij dat ook? Sluit je dan aan bij de Jeelo-community. Wij zijn
een groep van scholen, onderwijsexperts en maatschappelijke organisaties die het heft in eigen hand
heeft genomen. Samen maken we ons eigen onderwijs met als doel: al onze leerlingen meer laten leren.
Onze leerlingen werken aan maatschappelijk relevante projecten. Want kinderen ervaren de wereld als
een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken,
leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Samenhang in leerstof
vraagt ook een allesomvattende online leeromgeving. Daarom hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. Daarin
zit alles wat een basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren.
De opbrengst? Enthousiaste leerlingen, betrokken ouders, en leerkrachten
die de passie voor het vak hebben hervonden.
Namens de Jeelo-community delen we graag onze ervaringen,
Vivian Berden, schoolleider De Graswinkel
Irene Hermens, schoolleider BS Valkenburg

“Wereldoriëntatie
en taal is win-win”
inspectierapport 2016

Doe mee!
Al meer dan 100 scholen in Nederland
bouwen mee aan steeds beter
onderwijs voor leerlingen.
Zij willen betekenisvol onderwijs door
leren in samenhang en meer ruimte
voor de ontwikkeling van elk kind.
Kijk op
www.jeelo.nl

De 3 pijlers van Jeelo

Samen leven

Samen werken

Zelfstandig leren

Leerlingen leren inzien waarom ze
iets leren en krijgen het gevoel: Ik
heb er zin in! Om dit te bereiken
worden bij elk project organisaties
in de buurt van de school
betrokken bij het leren.

Leerlingen krijgen het gevoel: Ik kan
het! In de projecten ligt de nadruk
op competenties. Alle 21ste-eeuwse
vaardigheden komen aan bod.

Leerlingen krijgen het gevoel: Ik
hou vol! Zelfstandig leren kunnen
leerlingen niet vanzelf. Het ‘leren
leren’ is daarom een rode draad in
alle projecten.

“We laten leerlingen zien en ervaren
wat er in de samenleving gebeurt.”
Karin de Boer, schoolleider De Menkotoren

De kracht van Jeelo

:

Vraag vrijblijvend
om ons (online)
orientatietraject.

+ Meer tijd voor leerlingen
Door de samenhang in de leerstof en de betrokkenheid van de maatschappij
bij het leren, leggen leerlingen verbanden tussen wat ze leren op school
en de wereld om hen heen. Als je dit doordacht doet, heb je een minder
overladen curriculum. Je hebt meer tijd voor de begeleiding van leerlingen en
ontwikkelingsgericht werken.

+ Methodevervangend
Losse methodes kun je vervangen door één geïntegreerd geheel, waardoor het
leren betekenisvol wordt voor de leerlingen. Je bepaalt zelf welke methodes je
vervangt en welke methodes je versterkt door Jeelo. Kijk op www.jeelo.nl en
onderzoek welke methodes je direct of op termijn met Jeelo kunt vervangen. En
voorkom zo een overvol rooster.
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+ Altijd actuele content
We werken niet met zoekmachines, maar ontwikkelen zelf eenheden. De
informatie, bronnen, opdrachten, stappenplannen en samenvattingen zijn
zorgvuldig in tekst en beeld uitgewerkt voor groep 1 t/m 8. De afgelopen 10 jaar
hebben we een schat aan lesstof ontwikkeld voor alle groepen en alle doelen.
Inmiddels hebben we bijna 4000 eenheden en er komen er steeds meer bij.
Een team van contentontwikkelaars werkt dagelijks aan het actueel houden van
deze eenheden, in nauwe samenwerking met leerkrachten van Jeelo-scholen
die graag meedenken.

+ Overal en altijd online leren met Mijn Jeelo
Alle scholen die werken met Jeelo krijgen een eigen ‘Mijn Jeelo’. Dat is een
met content gevulde digitale leeromgeving waarmee de ontwikkeling van een
leerling zijn hele schoolloopbaan door kan worden gevolgd. Leerkracht, leerling
en ouder hebben overal en altijd online toegang.

+ Leerroutes op maat
Je maakt in Mijn Jeelo leerroutes op maat voor je groep of in samenspraak met
individuele leerlingen. Daarvoor heb je keuze uit maar liefst 4000 eenheden.

+ Volgsysteem met portfolio
Samenhang in leerstof vraagt ook om een allesomvattende online leeromgeving.
Daarom hebben we Mijn Jeelo ontwikkeld. In Mijn Jeelo zit alles wat een
basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren: een leeromgeving,
leerrouteplanner, volgsysteem en een portfolio.

Stuur een
mail naar
info@jeelo.nl

Maatschappelijk betrokken leren
Jeelo-leerlingen van groep 1 t/m 8 leren in maatschappelijk relevante projecten. Leerlingen
werken samen, zorgen, onderzoeken en ontwerpen, presenteren en leren leren. De 12 projecten
vormen de kapstok voor het hele onderwijs. Peuters en BSO kunnen meedoen.

Omgaan met elkaar

Maken
je eigenvan
product
Leren
vanvan
personen
vroeger

Leren voor later

We leven samen met allerlei verschillende
mensen met verschillende waarden en
normen. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je
die verschillen leren waarderen?

We gebruiken dagelijks allerlei producten.
Wie maken die producten? En hoe zien de
productieprocessen eruit? Leerlingen gaan
zelf aan de slag met productontwikkeling.

Wat kun je van vroeger en van nu leren
dat belangrijk is voor jezelf voor later?
Welke talenten heb je al en hoe ontwikkel
je die verder?

Zorgen voor dieren

Beleven van onze planeet

Veilig in het verkeer

In Nederland zijn veel huisdieren. Bij het
verzorgen van een dier komt vaak meer
kijken dan je in eerste instantie denkt. Hoe
zorg je goed voor een dier?

Op en om de aarde valt veel te bekijken
en beleven. Leerlingen onderzoeken
en te verwonderen zich over allerlei
natuurverschijnselen.

De leerlingen gaan dagelijks door het
verkeer naar school. Hoe kan dat zo
veilig mogelijk? Wat moet je daarvoor
weten en kunnen?

Zorgen voor jezelf en anderen

Omgaan met geld

Leren van personen van vroeger

Gezondheid vindt iedereen belangrijk.
Hoe zorg je niet alleen voor lichamelijk
welbevinden, maar ook voor psychisch en
sociaal welbevinden van jezelf en anderen?

We worden dagelijks verleid tot consumptie.
Op straat, in de winkel, op de tv en in sociale
media. Maar ook door anderen. Hoe ga je
hiermee om?

Veel personen uit de Nederlandse
geschiedenis hebben nog steeds een
belangrijke invloed op ons dagelijks leven.
Wat kunnen we van deze personen leren?

Inrichten van je eigen omgeving

Omgaan met natuur

Veilig helpen

We wonen met veel mensen in een klein
land. Grond is schaars. Hoe gaan we
zorgvuldig en slim met onze ruimte om?

Zonder natuur, planten en dieren kunnen
mensen niet leven. Hoe zijn planten, dieren
en mensen van elkaar afhankelijk? En hoe
ga je zuinig met natuur om?

In het dagelijks leven gebeuren soms kleine
of grotere ongelukken. Hoe kun je jezelf en
anderen dan veilig helpen?

“De hele school staat in teken van het project. Heerlijk
om die betrokkenheid overal te voelen en te zien.”
Vivian Berden, schoolleider OBS De Graswinkel

www.jeelo.nl

