
Iedereen uniek
Samen sterk



Basisschool Jeanne d’Arc bevindt zich op steenworp afstand van de Westermarkt. Samen met 
de bibliotheek, Wijkcentrum ’t Sant en dagbestedingscentrum De Vleugel, staan wij midden in 
de luchthavenbuurt. Onze kinderen komen vooral uit de wijk, al kiezen ook ouders van buiten 
de wijk bewust voor ons jenaplanconcept. 

Basisschool Jeanne d’Arc is een kleinschalige Jenaplanschool die al sinds 1965 een leerrijke 
omgeving creëert. Kinderen kunnen zich in een veilige situatie ontwikkelen op sociaal, 
emotioneel, cognitief en creatief gebied. Een school waar je zo veel mogelijk jezelf mag en 
kunt zijn. Onze slogan luidt dan ook: “Iedereen uniek, samen sterk.” 

Wij willen:
•	 alle	kinderen	de	kans	bieden	om	zich	te	kunnen	ontwikkelen;	
•	 oog	hebben	voor	de	talenten	van	kinderen;
•	 doelgericht	werken	vanuit		de	kerndoelen	die	door	het	ministerie	zijn	vastgesteld;	
•	 de	houding	van	kinderen	stimuleren	waarin	nieuwsgierigheid,	verwondering	en	een	
 gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappij, nu en in de toekomst, 
	 centraal	staan;	
•	 dat	ICT	een	steeds	grotere	rol	zal	spelen	bij	de	ondersteuning	van	
	 ons	onderwijs;	
•	 recente	onderwijs	ontwikkelingen	koppelen	aan	het	jenaplanconcept	
 omdat ze in elkaars verlengde liggen. 



Kinderen, ouders en leerkrachten vormen samen de 
leeromgeving. Het kind heeft hierin een centrale plaats. Wij 
vinden een goed contact tussen de ouders, de kinderen en het 
team van groot belang. Goed onderwijs vraagt om wederzijdse 
betrokkenheid waarin wederzijdse verwachtingen besproken 
kunnen worden vanuit een respectvolle houding naar elkaar.

Onze school is van verschillende gemakken voorzien. Kinderen 
kunnen tegen een kleine vergoeding lunchen op school onder 
begeleiding van een gedreven groep vrijwilligers. Daarnaast 
werken we voor de voorschoolse- en naschoolse opvang samen 
met Kinderstad. Bovendien hebben we voor kinderen van 2 tot 
4 jaar een peuterspeelzaal van kinderstad in het gebouw. We 
werken	samen	met	Brede	School	Tilburg-West		en	De	Twern	
om naschoolse activiteiten te organiseren die zoveel mogelijk 
aansluiten bij wat er op school al gebeurt. Deelnemen aan deze 
activiteiten is gratis. Activiteiten kunnen te maken hebben met 
huiswerkbegeleiding, sport, creativiteit, etc. 

Op school is een lokaal ingericht als ouderkamer. Hier kunnen 
ouders elkaar formeel en informeel ontmoeten. Dit kan op 
verschillende manieren. Zo worden er bijvoorbeeld creatieve 
workshops georganiseerd, maar er vinden ook voorlichtingen 
plaats die gerelateerd zijn aan opvoeden en onderwijs, of 
andere onderwerpen waar ouders behoefte aan hebben. 
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U bent van harte welkom om met eigen ogen te 
komen kijken wat voor school Jeanne d’Arc is en 
of deze school past bij uw ideeën en uw kind(eren). 
Loop gerust een keer binnen of bel om een af-
spraak te maken voor een rondleiding. Voor verdere 
informatie kunt u een kijkje nemen op onze website 
www.bsjeannedarc.nl. Als u daarna nog vragen 
heeft kunt u ons altijd bellen of mailen en natuurlijk 
zijn we te vinden op facebook en twitter.  

Kinderen vinden het leuk op de Jeanne d’Arc:
Lanisha: “omdat hier iedere dinsdagmiddag 
knutselactiviteiten zijn met andere groepen”

Pien: “omdat er hier een ideeënbus is, waardoor je 
zelf mag bepalen wat je op het schoolplein wilt”

Narmin & Merve: “De Jeanne d’Arc is een 
fantastische school met leuke juffen en supercoole 
kinderen. Allemaal uniek, hier zit je goed! :)”
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