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  Jaarlijkse upgrade Jeelo  
 
Jeelo is op het moment bezig met de ontwikkeling en implementatie van oplossingen 
voor tablets. De navigatie wordt afgestemd op de schermen van tablets. Daarvoor is ook 
een aanpassing van de vormgeving nodig. Tevens worden de flash-toepassingen 
vervangen, zodat Jeelo ook geschikt is voor de iPad. 
Alle 12 projecten en 850 eenheden worden hiervoor overgezet naar html5. Een behoorlijk 
ingrijpende operatie dus. 
 
Jeelo onderzoekt verder de mogelijkheden om ook aan deze wensen van scholen 
tegemoet te komen: 
• geen pop-ups; 
• terugbladeren in toetsen; 
• stappers ook kunnen scoren tussen 0 en 100%; 
• topografie kunnen oefenen bij elke leerroute; 
• meer mogelijkheden voor differentiatie per leerroute. 
 
In de volgende nieuwsbrief volgt een planning van wat in de upgrade van schooljaar 
2014-2015 wordt meegenomen en wat in de upgrade van volgende schooljaren. 
 
 

  Nieuw op de website: Prezi’s  
 
Een prezi is een beeldende en bewegende presentatie met geluid. Op de Jeelo-website is 
een aantal prezi’s geplaatst met uitleg over Jeelo. 
• Er is een prezi die uitlegt hoe Jeelo-scholen willen 

kantelen:  
www.jeelo.nl/jeelo-school/zelf-regie-voeren/  

• Er is een algemene prezi voor ouders:  
www.jeelo.nl/voor-ouders/ 
(zie ook hierna: voorlichting voor ouders) 

• Er is voor elk project een aparte prezi:  
www.jeelo.nl/de-12-projecten/  
(klik vervolgens op een project naar keuze) 

 
Bij elke prezi hoort een pdf die kan worden gedownload of 
geprint. Maar u kunt ze desgewenst ook bestellen bij Service printwerk: 
www.four51.com/UI/Customer.aspx?autologonid=32c750da-9795-43b2-acdf-
6e9695df071e. 
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  Voorlichting voor ouders 
 
In overleg met de scholen is materiaal gemaakt waarmee de scholen ouders kunnen 
informeren over Jeelo.  
 
Voorlichtingsbrief 
Jeelo heeft een voorlichtingsbrief gemaakt voor ouders in Word. Deze brief is een voorzet 
die scholen voor hun eigen situatie kunnen aanpassen. En scholen kunnen de brief naar 
eigen inzicht gebruiken. Zo kunnen ze onderdelen van de tekst ook gebruiken voor: 
• de nieuwsbrief van hun school; 
• de website van hun school; 
• de schoolgids. 
 
Website en presentatie 
Op de website is een aparte pagina voor ouders gemaakt (www.jeelo.nl/voor-ouders/). 
Daarop staat de Prezi: De toekomst van onze kinderen, nu! Deze prezi is speciaal 
gemaakt voor ouders en legt uit wat een Jeelo-school hun kinderen biedt. De prezi bevat 
informatie over de pijlers van Jeelo, de projecten, en veel voorbeelden van wat de 
kinderen leren en doen in de projecten.  
Op de voorlichtingsavonden kunnen scholen het geluid uitzetten en zelf het verhaal 
vertellen. Maar scholen kunnen ouders ook de link sturen ter informatie.  
 
Ook bij deze prezi hoort een flyer. Scholen kunnen ze downloaden van de website, 
mailen, (laten) printen en uitdelen.  
 
 

  Bericht uit de scholen: Openbare Daltonschool de Klimop 
 
Openbare Daltonschool de Klimop 
uit Nieuw Bergen werkt al een 
paar jaar met Jeelo. Schoolleider 
Antoinette Bongers: “Ik werk nu 
voor het vierde jaar op deze 
school. Toen ik hier kwam, was het 
team zich al aan het oriënteren op Jeelo. Ze wilden graag af van alle losse methodes 
voor aardrijkskunde, geschiedenis, etc. Ik wilde zelf ook graag met Jeelo aan de slag, 
want ik had er op mijn vorige school, ’t Startblok in Cuijk, ook al mee gewerkt.  
Jeelo sluit heel goed aan bij Daltononderwijs, omdat bijvoorbeeld twee van de drie pijlers 
hetzelfde zijn. Bij Dalton zijn de pijlers samenwerken, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Bij Jeelo heb je in plaats van verantwoordelijkheid de pijler samen 
leven, dus de maatschappij er nog extra bij. Ook qua het jezelf doelen stellen en 
opbrengstgericht werken, passen Dalton en Jeelo goed bij elkaar.” 
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De school heeft de afgelopen 
jaren nogal wat ICT-
perikelen gehad. Daardoor is 
de start met Jeelo niet altijd 
even soepel geweest. Nu 
komt daar langzaam 
verbetering in. Dit najaar 
heeft de Klimop het project 
Leren van personen van 
vroeger gedaan.  
“We hadden een fantastische 
opening, waarbij er allerlei 
leerkrachten verkleed als 
mensen die in het project 
voorkwamen ’s ochtends op 
het schoolplein liepen. 

Bijvoorbeeld als havenarbeider of als Vincent van Gogh. Ouders en kinderen waren direct 
nieuwsgierig: wat ging er gebeuren? Als afsluiting hadden we een tentoonstelling door de 
school waarbij groepen bij elkaar op bezoek gingen. Ze lieten elkaar kunstwerken zien, 
toneelstukken, maar ook modeshows waarin ze de personen van vroeger toonden. De 
kinderen waren heel enthousiast over dit project, maar ik moet ook echt een compliment 
geven aan mijn team. Die hebben dit project fantastisch gedaan!”  
 
 

 
 Support bij invoering Jeelo: de community manager  

 
Steeds meer scholen starten met het voorbereidingsjaar. In dat jaar doet een school 
meestal twee projecten. Aan het eind volgt een evaluatie en beslist de school over 
toetreding tot de Jeelo-community.  
Jeelo biedt scholen support bij de invoering van Jeelo, zowel tijdens het 
voorbereidingsjaar als erna. De support wordt gegeven door mensen met verschillende 
rollen: 
• community managers; 
• ervaringsdeskundigen. 
 
In deze nieuwsbrief vertelt Arlette van Wegberg, community manager, welke 
ondersteuning zij de scholen biedt.  
 
 
 



 
Nieuwsbrief 13 – december 2013 
 
 

Contact:  
Communicatiemanager Maaike Severijnen, 06–14395538, mseverijnen@jeelo.n , www.jeelo.nl 

p. 4 

 

 
Arlette van Wegberg, community manager: 
 
“Als community manager begeleid ik 
scholen bij de oriëntatie, voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie van Jeelo. Dat 
begint al met de zichtzending, die breng 
ik naar de school en bespreek ik met de 
betrokkenen. In het voorbereidingsjaar 
begeleid ik de school bij het invoeren van 
het project Starten met Jeelo en de eerste 
Jeelo-projecten. 
lk zorg ervoor dat de school kan 
beschikken over een eigen elektronische 
leeromgeving (elo). In die elo zijn 12 
projecten opgenomen met educatieve 
content voor groep 1 tot en met 8. Die 12 
projecten dekken samen de kerndoelen 
van Oriëntatie in de wereld en 
Kunstzinnige oriëntatie. 
Samen met een ervaringsdeskundige 
ondersteun ik de kartrekkersgroep van de school. Ik help ze tal van vragen. 
Bijvoorbeeld: hoe kan het team zich oriënteren en inwerken? Voldoet de ICT-
infrastructuur? Hoe ziet de planning van de projecten eruit? Hoe kan de school het 
zelfstandig leren goed vorm geven? Waar moet de school op letten bij het betrekken van 
organisaties rondom de school bij elk Jeelo-project? Hoe kunnen de leerkrachten het 
samen werken van de leerlingen bevorderen? Welke ervaringsdeskundigen kunnen 
ingeschakeld worden ter ondersteuning? Hoe kunnen ouders betrokken worden bij Jeelo? 
En op welke wijze kunnen de ouders, scholen, bedrijven en instanties in de Jeelo-
community elkaars know-how en ervaringen delen?  
Kortom:  
Samenwerken, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren, evalueren en verbeteren: zo 
bouwen de scholen en Jeelo samen aan beter onderwijs.” 
 
 

  Gastschoolbijeenkomsten  
 
De afgelopen maanden zijn er meerdere gastschoolbijeenkomsten geweest. Ruim 20 
scholen hebben er kennisgemaakt met Jeelo. Op 4 september was er een speciale 
bijeenkomst in het kader van het project Slimmer leren en Jeelo. Naast schoolleiders van 
diverse scholen en schoolbesturen waren er ook mensen aanwezig van het ministerie van 
OCW en Kennisnet.  
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De laatste bijeenkomst was op ’t Startblok in Cuijk 
op 28 november. De bezoekers zagen leerlingen aan 
het werk met het project Omgaan met geld. De 
school heeft dit project speciaal gepland in deze 
periode, zodat de leerlingen kunnen afsluiten met 
een grote kerstmarkt. Hierop zamelen ze geld in 
voor een goed doel. 
Tijdens de bijeenkomst waren leerlingen onder 
andere zelfstandig een steen aan het maken over het 
ontstaan van geld, of kregen een les over de 
Consumentenbond. Duidelijk was dat dit onderwerp 
voor veel betrokkenheid van de kinderen zorgt. 

 
Leerlingen ontwerpen hun eigen geld 
 
 

  Agenda van Jeelo 

 
Voor actuele gegevens over bijeenkomsten van Jeelo is er een pagina Agenda gemaakt 
op www.jeelo.nl. Hierop staat een kort overzicht van de bijeenkomsten en workshops die 
Jeelo organiseert voor belangstellenden en scholen of data van bijeenkomsten waarop 
Jeelo zich presenteert. 
 
Gastschoolbijeenkomsten 
Voor belangstellenden organiseert Jeelo gastschoolbijeenkomsten. Deelnemers bezoeken 
een Jeelo-school en zien daar hoe Jeelo in de praktijk werkt. De school laat zien hoe ze 
maatschappelijke organisaties betrekt bij Jeelo-projecten. U ziet hoe leerlingen met 
elkaar samenwerken en hoe er wordt omgegaan met zelfstandig leren (de drie pijlers van 
Jeelo). Bovendien krijgt u informatie over de technische implementatie. 
 
• 5 februari 2014, project Maken van je eigen product, Hartenaas in Grave. 
• 18 februari 2014, project Inrichten van je eigen omgeving, ‘t Startblok in Cuijk. 
• 26 maart 2014, project Zorgen voor dieren, Hartenaas in Grave. 
• 3 april 2014, project Maken van je eigen product, ‘t Startblok in Cuijk. 
• 11 juni 2014, project Zorgen voor jezelf en anderen, Hartenaas in Grave. 
• 19 juni 2014, project Omgaan met natuur, ‘t Startblok in Cuijk. (datum onder 

voorbehoud) 
 
De gastschoolbijeenkomsten vinden steeds plaats van 9.00 tot 11.30 uur. 
 
Wilt u vrijblijvend deelnemen aan een bijeenkomst? Zie hier voor meer informatie, het 
programma of om in te schrijven (noodzakelijk voor deelname):  
www.jeelo.nl/bezoek-een-gastschool/ 
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Bijeenkomsten VOS/ABB 
 
VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen organiseert in 
het voorjaar vier bijeenkomsten waarop Jeelo zich zal presenteren. Leden van VOS/ABB 
kunnen zich hiervoor gratis aanmelden. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.30 uur 
op de volgende data en locaties: 

• 5 februari: Den Bosch 
• 12 februari: Woerden 
• 26 maart: Assen 
• 2 april: Haarlem 

 
Voor meer informatie en aanmelden:  
www.vosabb.nl/bijeenkomsten-over-je-eigen-leeromgeving/ 
 

  Jeelo in de (social) media 
 
School!, december 2013: Jeelo verovert terrein, zie: www.jeelo.nl/jeelo-in-de-pers/ 
Gezondeschool.nl, oktober 2013: Het Jeelo-project Zorgen voor jezelf en anderen 
genoemd als voorbeeld van een project gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling in het 
basisonderwijs. 
 

Jeelo @JeeloNieuws      21 Oct 
Aandacht voor het project Zorgen voor jezelf en anderen op de website van 
@GezondeSchoolNL http://www.gezondeschool.nl/po/waarom-een-gezonde-
school/gezondheidsthema-s/sociaal-emotionele-ontwikkeling/ … #Jeelo 
 

startblokcuijk @startblokcuijk     16 Sep 
Gr 8 heeft t over puberteit in t kader van #jeelo project " zorgen voor jezelf en anderen". Heb je 
het ineens over jezelf. Dat is schrikken. 
 

Tine Strikkers @tinestrikkers     4 Sep 
#SKOSO Interessante studiemorgen #Jeelo gehad met collega's #JeeloCommunity en mensen 
van diverse ministeries. #nieuweontwikkelingen 
 
Jeelo wil graag het gesprek aangaan over onderwijs. Meld u aan bij LinkedIngroep Jeelo: 
http://nl.linkedin.com/groups?gid=4137328 
 
Daarnaast kunt u het nieuws over Jeelo volgen de twitteraccount: 
http://twitter.com/jeelonieuws 
De Service maatschappelijke organisaties heeft een eigen twitteraccount: 
http://twitter.com/JeeloServiceMo 


