Jenaplanschool de Keg, school waar je leert samenleven
Werken op de Jenaplanschool de Keg in Venray, een unieke kans voor jou?!
Samen vieren, samen spreken, samen leren en samen spelen…
Openbare Jenaplanschool de Keg is een basisschool voor ruim 200 kinderen in Venray.
Binnen enkele jaren verhuist de Keg naar een nieuw, modern, duurzaam en ‘warm’ gebouw
met alle uitdagingen die we het kind gunnen. Een gebouw waar we als IKC meerdere
disciplines bij elkaar brengen en waar ontmoeting centraal zal staan.
Op de Keg leren kinderen zichzelf echt goed kennen door te ervaren én te doen.
Vanzelfsprekend leren kinderen bij ons lezen en rekenen, maar nog veel belangrijker vinden
we het dat het kind zich breed ontwikkelt. Hierbij verbinden we bewust met onze omgeving
om kwaliteiten binnen en buiten onze school te benutten.
Niet alleen vaardigheden zoals presenteren en reflecteren zijn belangrijk, maar ook de
motorische en creatieve ontwikkeling krijgen veel aandacht op onze school.
Vanuit ‘Goed Voor Mekaar’ leren kinderen elke dag op welke wijze je goed voor jezelf kunt
zorgen, maar zeker ook voor elkaar en voor de omgeving waarin je leeft. We gaan uit van de
verschillen die er tussen kinderen zijn en zorgen ‘denkend vanuit kansen’ dat we kinderen een
veilige en optimale leeromgeving bieden.
Heel bewust zitten kinderen bij ons in driejarige stamgroepen. Kinderen zijn in onze middenen bovenbouw over drie groepen met drie leerjaren verdeeld. Op deze wijze stimuleren wij
het ‘samen leren’. Kinderen maken een hele mooie groei door van jongste in de groep naar
de oudste in de groep. Deze ontwikkeling biedt veel kansen voor het kind en stimuleert het
zelfvertrouwen en de ‘zorg voor elkaar’.
In de eigen stamgroep start je elke dag in een kring, werk je met weekplannen en vindt het
projectwerken plaats.
In onze bouwen werken stamgroepleiders, met onderwijsassistenten, als een team samen om
kinderen optimale kansen te geven. Instructiemomenten voor spelling en rekenen vinden op

leerjaar plaats; meerdere ogen zien de kinderen zich ontwikkelen. De kracht van het collectief
maakt ons sterk.
De Keg is sterk in ontwikkeling, biedt kinderen op elk niveau kansen en heeft goede resultaten
zowel sociaal-emotioneel als cognitief.
Nog sterker willen we ons aanbod in wereldoriëntatie neerzetten. Dit is namelijk de hart van
ons onderwijs. Ons aanbod wordt in projecten aangeboden en hier gaan we vanaf komend
schooljaar taal aan verbinden. Een mooi proces dat we met ons fijne, professionele (en
gezellige) team doorlopen.
Ben jij de persoon die met ons deze stap gaat zetten of ben je nieuwsgierig geworden?
We zoeken voor het komende schooljaar nog iemand die ons middenbouwteam komt
versterken.
Kom gerust langs of bel, je bent van harte welkom om te zien hoe we hier, met ouders en
onze omgeving, een hele fijne werk- en ontwikkelomgeving creëren.
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