De 20
0 Jenapla
an-principes op ee
en rij
1.

Elk menss is uniek; zo is er maar één
n. Daarom hee
eft ieder kind en elke volwasssene een onvvervangbare waarde.

2.

Elk menss heeft het reccht een eigen identiteit te on
ntwikkelen. De
eze wordt zove
eel mogelijk ge
ekenmerkt doo
or: zelfstandig
gheid,
kritisch bewustzijn, cre
eativiteit en gerichtheid op sociale rechtva
aardigheid. Da
aarbij mogen rras, nationalite
eit, geslacht,
s
milieu religie, levenssbeschouwing of handicap geen
g
verschil uitmaken.
seksuele gerichtheid, sociaal

3.

Elk menss heeft voor he
et ontwikkelen
n van een eige
en identiteit pe
ersoonlijke rela
aties nodig: met andere men
nsen; met de

4.

elijk ook zo be
enaderd en aa
angesproken.
Elk menss wordt steedss als totale perrsoon erkend en waar moge

5.

n cultuurdrage
er en - vernieu
uwer erkend en waar mogelijk ook zo ben
naderd en aan
ngesproken.
Elk menss wordt als een

6.

en aan een samenleving die
e ieders unieke
e en onvervan
ngbare waarde
e respecteert.
Mensen moeten werke

7.

en aan een samenleving die
e ruimte en stimulansen bied
dt voor ieders identiteitsontw
wikkeling.
Mensen moeten werke

8.

m
werke
en aan een samenleving wa
aarin rechtvaardig, vreedzaa
am en constru
uctief met vers
schillen en
Mensen moeten

zintuiglijkke waarneemb
bare werkelijkh
heid van natuu
ur en cultuur; met de niet zin
ntuiglijk waarn
neembare werrkelijkheid.

veranderringen wordt omgegaan.
9.

Mensen moeten werke
en aan een samenleving die
e respectvol en
n zorgvuldig aarde en wereldruimte behe
eert.

m
werke
en aan een samenleving die
e de natuurlijke
e en culturele hulpbronnen in verantwoorrdelijkheid voo
or
10. Mensen moeten
toekomsttige generatiess gebruikt.
11. De schoo
ol is een relatie
ef autonome coöperatieve
c
organisatie va
an betrokkenen
n. Ze wordt do
oor de maatsc
chappij beïnvlo
oed
en heeft er
e zelf ook invvloed op.
12. In de sch
hool hebben de
e volwassenen de taak de voorgaande
v
uitspraken overr mens en sam
menleving tot (ped)agogisch
h
uitgangsp
punt voor hun handelen te maken.
m
13. In de sch
hool wordt de leerstof
l
zowel ontleend aan
n de leef- en be
elevingswereld van de kinderen als aan de
d
cultuurgo
oederen die in de maatschappij als belang
grijke middele
en worden besschouwd voor de hier gesch
hetste ontwikke
eling
van perso
oon en samen
nleving.
14. In de sch
hool wordt het onderwijs uitg
gevoerd in ped
dagogische sittuaties en mett pedagogisch
he middelen.
15. In de sch
hool wordt het onderwijs vorrm gegeven do
oor een ritmisc
che afwisselin
ng van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk
en viering
g.
16. In de sch
hool vindt overrwegend heterrogene groepe
ering van kinderen plaats, naar leeftijd en
n ontwikkelings
sniveau, om het
leren van
n en zorgen vo
oor elkaar te stimuleren.
s
17. In de sch
hool worden ze
elfstandig spelen en leren afgewisseld
a
en
n aangevuld do
oor gestuurd e
en begeleid le
eren. Dit laatstte is
expliciet gericht
g
op nive
eauverhoging. In dit alles sp
peelt het initia
atief van de kin
nderen een be
elangrijke rol.
18. In de sch
hool neemt we
ereldoriëntatie een centrale plaats in met als
a basis erva
aren, ontdekke
en en onderzoeken.
19. In de sch
hool vinden ge
edrags- en pre
estatiebeoorde
eling van een kind
k
zoveel mogelijk plaats vanuit de eige
en
ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind
k
en in sam
menspraak met hem.
hool worden ve
erandering en verbeteringen
n gezien als een
e nooit eindigend proces. Dit proces wo
ordt gestuurd door
20. In de sch
een conssequente wisselwerking tusssen doen en denken.
d

