
Checklist ter oriËntatie

Om te kunnen bepalen of iets bij je past, is het handig om vooraf de criteria vast 
te stellen waaraan het moet voldoen. Deze criteria sluiten aan bij de visie van de 
school. Hieronder staan voorbeelden van criteria, aan de hand waarvan je als 
team samen kunt vaststellen of Jeelo bij je past. 

• Meer betrokkenheid van leerlingen 

• Betekenisvol leren cq Integratie van vakken 

• Projectmatig werken

• Doelgericht werken in plaats van activiteitgericht werken 

• Groepsdoorbrekend werken of werken aan dezelfde onderwerpen in 

combinatiegroepen

• Meer aandacht voor 21th century skills 

• Meer aandacht voor leren leren 

• Actuele content 

• Doorlopende ontwikkelingslijnen van groep 1 t/m 8 

• Zekerheid dat materiaal de kerndoelen afdekt 

• Talenten van leerlingen ontwikkelen 

• Meer regie bij leerlingen (eigenaarschap)

• Werken met gepersonaliseerde leerroutes 

• Mogelijkheid om in te gaan op leervragen van kinderen 

• Materiaal geschikt voor meerdere leerstijlen 

• 

• Een portfolio per leerling 

• Doorlopende ontwikkellijnen van groep 1 tot en met 8

• Automatische registratie van leerresultaten 

• Geen eigen materiaal hoeven ontwikkelen 

• Ruimte om zelf eigen inbreng te houden en eigen materiaal toe te voegen

• Geïntegreerde woordenschatontwikkeling groep 1 t/m 8 

• Mogelijkheid voor integratie van taal op korte of lange termijn

• Mogelijkheid voor integratie van rekenen op korte of lange termijn

• Meer betrokkenheid van ouders 

• Meer betrokkenheid bij de omgeving om je heen 

• Meer samenwerking binnen het team 

• Meer verbinding met de peuters en voor- en naschoolse opvang

• Continu ontwikkelen en innoveren als school 

• Content om mee werken passend bij de devices van de school 

• Bovenschoolse samenwerking en uitwisseling 

• Mee kunnen denken over de ontwikkeling van de content

• Lagere kosten voor content, meer geld voor maatschappelijke organisaties 

• …

• …

• …


