voor bestuurders

De regie bij scholen om zich
permanent te ontwikkelen
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Wat is Jeelo?
Jeelo is een samenwerking tussen scholen, maatschappelijke organisaties en onderwijsexperts.
Samen streven we naar beter onderwijs voor leerlingen. We innoveren elk jaar.

Voor leerlingen
die gaan voor 6 uitdagingen
1.

Wees baas over je eigen ontwikkeling.

2.

Zorg goed voor jezelf.

3.

Zorg goed voor anderen.

4.

Zorg goed voor onze planeet.

5.

Gebruik informatie veilig en betrouwbaar.

6.

Werk duurzaam samen.

“Het leukste is als we gaan Jeelo-en!”
Leerling groep 6, ‘t Startblok
“Met Jeelo bereik je meer kinderen,
omdat er juist ook ruimte is voor
andere talenten.” Bert Becker,
schoolleider De Rietgors

“De maatschappelijke betrokkenheid
groeit. Ouders en grootouders
beginnen hun bijdrage aan het
onderwijs te geven. Dat is een mooie
ontwikkeling. Je ziet niet alleen de
kinderen genieten, maar ook de
ouders en leerkrachten. Het onderwijs
wordt er rijker door.” Saskia Tissen,
schoolleider ‘t Bijenveld

Voor scholen
die gaan voor 3 pijlers
•

omgeving en elkaar
•

sterke maatschappelijke profilering
permanente ontwikkeling van de eigen

“De bestuurder van nu en de
toekomst heeft een duidelijke rol
bij onderwerpen zoals 21steeeuwse vaardigheden,
groepsdoorbrekend werken
en ontwerpend en onderzoekend
leren doen ertoe.” Henk Mulder,
bestuurder Stichting Archipel

organisatie
•

rijke educatieve content in Mijn Jeelo

•

meer financiële ruimte

zelfstandig leren: voor het optimaal stimuleren van
ieders talent

Voor besturen die gaan voor:
•

samen werken: voor het ontwikkelen van
competenties

•

Voor besturen
die vooruit kijken

•

samen leven: voor meer betrokkenheid bij de
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Waarom Jeelo?
Betrokkenheid van iedereen
De school gaat de maatschappij in en de
maatschappij komt de school in.
•

Verbondenheid met lokale organisaties

•

Ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden
en talenten van alle leerlingen aan de hand van
concrete beroepen en organisaties

•

Samenwerking met voor- en naschoolse educatie

Eigen regie over innovaties
Elke school heeft eigen regie, maakt
eigen keuzes in eigen tempo.
•

Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd werken

•

Zelf innovaties kiezen

•

Innoveren in eigen tempo

•

Ruimte voor talentontwikkeling van alle teamleden

•

Eigenaarschap bij de leerkracht

“Er gebeurt iets in het
team. Er komt schwung
in! Leerkrachten zien
minder maars en meer
kansen! Als onverwachte
bijvangst hadden we passie
en betrokkenheid van
het team.” Frans Geurts,
bestuurder SPO Condor

Toekomstgericht onderwijs binnen
de beschikbare middelen
De school zorgt dat alle leerlingen meer
leren voor hun toekomst.
•

Altijd hoogwaardige content voor groep 1 tot en
met 8

•

Van 150 euro naar 10 euro per leerling voor content

•

Van facetbeleid naar integraal beleid

•

Meer financiële ruimte voor profilering
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Hoe werkt Jeelo?
Een duurzame community

De ervaringsspiraal

Scholen, onderwijsexperts en maatschappelijke
organisaties hebben hun krachten gebundeld in een
community.

Iedereen ervaart, reflecteert en innoveert, om vervolgens
weer te ervaren, reflecteren en innoveren.

Stichting Jeelo Beheer bewaakt dat de community werkt:

Iedereen binnen de community werkt planmatig aan
permanente ontwikkeling.

•

zonder winstoogmerk, zonder personeel en

•

De leerling heeft een eigen ontwikkelplan

gebouwen

•

De leerkracht heeft een projectplan voor de groep

volgens de kortst mogelijke educatieve-contentketen,

•

De kartrekkers van het team hebben een jaarplan

met de leerling voorop

•

De schoolleider heeft een innovatieplan

met werkgroepen die zorgen voor realisering volgens

•

De community heeft een meerjareninnovatieplan

•
•

de ervaringsspiraal
Lees het artikel over Jeelo
als sociale innovatie.

“De ervaringsspiraal is wat mij
het meeste tot de verbeelding
spreekt. Door ervaring worden we
wijzer. Aan Jeelo valt steeds wat
te verbeteren. Het is nooit af.”
Marian van Os, kartrekker SKO
Vierlingsbeek
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Wat biedt Jeelo?
Educatieve content
Jeelo werkt continu aan nieuwe educatieve content.
De content komt tot stand door co-creatie van scholen,
experts, professionele contentontwikkelaars en
maatschappelijke organisaties
•

•

professionalisering
•

Professionele support in samenwerking met experts

•

Delen en toepassen van nieuwe (wetenschappelijke)
ontwikkelingen

Hoogwaardige content voor kennis, competenties,
•

taal en rekenen
•

Vakoverstijgend en integraal in projecten

•

Sterke aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden

•

Kerndoeldekkend

•

Onderzoekend en ontwerpend leren

•

Doorlopende ontwikkellijnen voor groep 1-8 met

Iedereen draagt bij aan en deelt in

Ervaringsgroepen en panelbijeenkomsten

Mijn Jeelo
Jeelo werkt continu aan de doorontwikkeling van Mijn
Jeelo, een leeromgeving, volgsysteem en portfolio in één
voor groep 1-8.

open scope naar <4 en >12 jaar
•

Actueel door jaarlijkse updates

Jeelo verzorgt support tijdens de invoering en organiseert
bovenschoolse ervaringsgroepen en panelbijeenkomsten.
Scholen schrijven zich in naar eigen behoefte.
Support voor elke school bij de invoering van Jeelo

•

Uitwisseling van innovaties tussen scholen

Overal en altijd leren

•

Eigenaarschap bij de leerling

•

Zelf leerarrangementen maken op maat voor ieder
kind

Platform voor bovenschoolse
samenwerking

•

•

•

Groepsoverzichten

•

Volgen van individuele leerlingen

•

Portfolio, rapportvervangend

•

Toegankelijk voor ouders

•

Veilige opslag van leerresultaten

•

Digitaal overdrachtsdossier voor VO

•

Actueel door jaarlijkse updates

“Mijn zus maakte 2 jaar geleden
frisdrank tijdens het Jeelo-project.
Nu zit ik eindelijk in groep 7 en doe ik
ook proeven met nieuwe smaakjes.”
Leerling groep 7, Hartenaas

“Die sterren zijn fijn, dan heb je
geen juf nodig.” Leerling groep 5,
SBO De Wingerd
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Wat levert dit op voor besturen?
“De projecten van Jeelo doen wij
samen met Humanitas, onze partner
voor voor- en naschoolse educatie.
We verkennen of we elkaar zo kunnen
versterken.” Vivian Berden, schoolleider
De Graswinkel

Sterke maatschappelijke profilering
•

Stevig lokaal verankerd bij organisaties, gemeente en
voor- en naschoolse educatie

•

Veel meer bereidwilligheid bij ouders en lokale
organisaties om bij te dragen

•

Betrokkenheid van ouders als klankbord voor
innovaties, krimp, sluiting van scholen en passend

Rijke educatieve content in Mijn Jeelo

onderwijs

•

Permanente ontwikkeling van de eigen
organisatie

Mijn Jeelo: elke leerling een eigen leeromgeving,
leerroute en portfolio

•

Steeds meer functionaliteiten, meer educatieve
content en altijd up-to-date

•

•

Ervaringsuitwisseling tussen scholen, maar ook meer

arrangeren

diversiteit tussen scholen
•

•

Jaarlijks innoverende scholen, in een tempo dat bij

‘Rijk’ door samenwerking tussen scholen, experts en
organisaties

hen past
•

Content per groep en per leerling op maat te

Breed gedragen innovaties binnen teams

“Jeelo is de kapstok voor het inrichten
van ons onderwijs! Cultuur, Techniek en
wetenschap, Talentontwikkeling en De
gezonde school integreren we in de Jeelo
projecten. Wij gaan voor betrokkenheid
en samenhang.” William van den Berg,
schoolleider Hartenaas

Meer financiële vrije ruimte

“Als bestuurder
faciliteer ik onze
scholen die willen
innoveren, door de
toetreding van Jeelo
vóór te financieren
als een eenmalige
investering. Er ontstaat
vervolgens financiële
vrije ruimte!” Henny
Cremers, bestuurder
SKO Vierlingsbeek

•

Voor inschakelen van maatschappelijke organisaties

•

Voor aanschaf van devices voor leerlingen

•

Voor realisering van innovaties

•

Voor professionalisering van teams

•

Voor profilering van scholen

JE Eigen LeerOmgeving
Wilt u meer weten? Ga naar www.jeelo.nl.
Of mail info@jeelo.nl.
Ervaringsdeskundige bestuurders en schoolleiders
staan u graag te woord.

Lees meer over de
financiële vrije ruimte in
de brochure De kosten en
opbrengsten van Jeelo. Of
bekijk de animatie.
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