
Metameer jenaplan Boxmeer

Informatieavond 
ouders groep 7/8



Vanavond

Programma

• Algemene inleiding

• Presentatie ronde 1

• Presentatie ronde 2



Metameer 

School van de 
Toekomst



School van de toekomst

Achtergrond

• Demografische ontwikkelingen

• Geen concurrentie maar samenwerken

• Breder aanbod voor alle leerlingen



School van de toekomst

• Fusie Metameer en Elzendaalcollege

• Scholengroep met Merletcollege

• Nieuwe locatie in Boxmeer



School van de toekomst

• Jenaplan blijft

• Leerling kiest school die het beste past

• Na voltooiing van de nieuwe school is 
bekend hoe reguliere onderwijs eruit 
gaat zien

• Elke locatie houdt zijn eigen identiteit

• Breed onderwijsaanbod van goede 
kwaliteit

• Samenwerking met partners



Jenaplanonderwijs

• Ieder kind is uniek

• Hoofd, hart en handen

• Ik ken mezelf, de ander en de wereld

• Werk, spel, gesprek, viering

• Brede ontwikkeling



Onderwijsaanbod



Kwaliteit

• Sterk pedagogisch klimaat

• Super school volgens Elsevier

• Hoge slagingspercentages

• Examencijfers boven landelijk 
gemiddelde

• Veel leerlingen met vakken op hoger 
niveau

• Veel opstromers/ stapelaars 

• Goede aansluiting vervolgonderwijs

• Goede doorstroom havo-vwo



Veiligheid en structuur

• Eigen mentorklas, 2 mentoren

• 2-jarige brugklas

• Geen lesuitval

• Leren leren

• Enthousiast team

• Structuur in lessen

• Driehoek: kind-ouder-school

• Aanmelding, voorkeur voor klasgenoot 
aan te geven



JENAPLANESSENTIES



Kunst en Cultuur

• Cultuurprofielschool

• Belangrijke plek in het curriculum

• Samenwerking met de Weijer

• Buitenschoolsprogramma

• Open podium



Tweetalig onderwijs

• VMBO, TH, HV

• Hoog niveau Engels op natuurlijke wijze

• Ontwikkeling wereldburgerschap

• Versterken vaardigheden

• Passend bij principes jenaplan

• Voor iedereen beschikbaar



BELANGRIJKE DATA

• Aanmelden masterclass
tweetalig onderwijs
woensdag 15 februari

• Aanmelddagen
dinsdag 14 maart
woensdag 15 maart

• Open dag

vrijdag 10 februari

• Aanmelden nieuwsbrief
ouders/verzorgers 
groep 7 en 8 (via website)

• Laatste nieuws? Volg ons op 
Facebook, Instagram, 
LinkedIn of bekijk onze site



Tot ziens!


