De NJPV-nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de vijftiende.
Bij de nieuwsbrief kunnen losse vacatures worden meegezonden.
Op andere momenten worden landelijk geen vacatures verspreid.

Belangrijke data
1-2 november 2018 Conferentie
23-1-2019 Stamgroepleider 2.0.
13-2-2019 NJPV taaldag
13-3-2019 Dag directeuren en interne begeleiders

Nieuwsbrief september 2018
NJPV conferentie 2018: Duik diep. Vlieg hoog.
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Op de volgende NJPV conferentie, 1 en 2 november in Nunspeet, staan de
onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Herkennen wat kinderen voor hun eigen leren
nodig hebben en erkennen dat we daarop anticiperen en aansluiten. In die zin nemen we
het ‘leren van kinderen’ als uitgangspunt voor ons pedagogisch handelen. Het thema van
deze conferentie.
Programma
Donderdag 1 november:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09.45 uur Opening directeur, lezing door Iliass El Hadioui
11.00-11.30 uur Opening door dagvoorzitter
11.30-11.50 flitspresentaties
11.50-13.00 uur Lunch
13.00-14.00 uur In gesprek met de inleider Iliass El Hadioui
13.00-14.45 uur Werkronde 1
14.45-15.15 uur Pauze (koffie en thee)
15.15-16.00 uur Middagprogramma met optreden Het Toneeltje
16.00-16.30 uur Snack
16.30-18.15 uur Werkronde 2
18.15-19.30 uur Diner
19.30-20.15 uur School in beeld
20.15 uur Feest, georganiseerd door Jenaplan Jong
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Vrijdag 2 november:
•
•
•
•
•
•
•
•

8.45 uur Inloop
9.00 uur Dagopening en Jenaplan centraal (Kahoot)
9:55-10:15 uur Flitspresentaties
10.15-10.30 uur Pauze (koffie en thee)
10.30 tot 12.15 uur Werkronde 3
12:15-13.00 uur Lunch
13.00-14.45 uur Werkronde 4
15.00-15.30 uur Afsluiting en vieren m.m.v. Caribische brassband AGORO
Koffie-thee

Op dit moment zijn ruim 250 deelnemers ingeschreven.
Ook jouw school kan zich nog opgeven. Ga naar:
https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie

Jenaplan, dat zijn wij!
Besturenbrief
Onderstaande brief is voor de zomervakantie gestuurd naar besturen van jenaplanscholen:
Onder uw bestuur valt één of meerdere jenaplanscholen. Deze scholen werken niet alleen
aan hoge onderwijskwaliteit maar ook aan de jenaplanprincipes. De Nederlandse
Jenplanvereniging zet zich in om de kwaliteit van de jenaplanscholen hoog te houden en
verder te ontwikkelen. Meer over onze activiteiten kunt u lezen op onze website:
https://www.jenaplan.nl.
Via deze brief willen we u informeren over zaken die voor u als bestuur van belang zijn.
Minimaal noodzakelijke Jenaplanscholing.
In deze periode zullen jenaplanscholen met nieuwe stamgroepleiders en wellicht met een
nieuwe directeur te maken gaan krijgen. Om de jenaplankwaliteit hoog te houden is het
noodzakelijk dat:
• nieuwe directeuren minimaal een introductiecursus Jenaplan voor directeuren hebben
gevolgd
• nieuwe stamgroepleiders minimaal de introductiecursus voor stamgroepleiders hebben
gevolgd.
Beide cursussen bestaan uit 4 dagdelen. We beseffen dat het niet altijd mogelijk is om
stamgroepleiders en directeuren met een jenaplanachtergrond op de scholen aan te stellen.
We vragen u om hen minimaal te laten introduceren in het Jenaplan via deze cursussen.
Meer informatie over de introductiecursussen staat op onze website:
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus

3

Jenaplankwaliteitszorgsysteem
Als jenaplanscholen hebben we een eigen kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit van het
jenaplanonderwijs te waarborgen. De jenaplanscholen hebben daartoe de
jenaplankernkwaliteiten in hun school gerealiseerd. Vanaf komend schooljaar gaan ze via
onderlinge kwaliteitsbezoeken de jenaplankwaliteiten verder verstevigen en ontwikkelen.
Meer informatie over jenaplankernkwaliteiten en onze kwaliteitsbezoeken treft u aan op
onze website: https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/kwaliteitsontwikkeling
Jenaplan is het antwoord op de onderwijsbehoefte van kinderen in de toekomst.
Op onze website kunt u lezen hoe onze jenaplanscholen werken aan de vaardigheden die
nodig zijn in de toekomst: de jenaplanessenties. Via onze werkwijze leren kinderen leren van
elkaar, van de leerkrachten en van de buitenwereld. Mocht u voor een nieuwe of bestaande
school op zoek zijn naar een nieuw onderwijsconcept, dat zichzelf bewezen heeft, vergeet
dan niet ook te informeren naar het jenaplanconcept.
Het jenaplanconcept is een mooi concept waar de jenaplanscholen trots op zijn. Via deze
brief hebben we u willen informeren over wat er nodig is om ook in uw jenaplanscholen de
jenaplankwaliteit hoog te kunnen houden.

Melding nieuwe directeuren

De NJPV wil bevorderen dat nieuw aangestelde directeuren zo snel mogelijk vertrouwd
raken met de vereniging en andere jenaplanzaken. Daarvoor wordt de volgende route
bewandeld.
Na een melding van een nieuwe directeur neemt NJPV directeur Jaap Meijer eerst contact
op en bekijkt hij of er binnen een redelijke termijn een kort bezoek kan plaatsvinden. De
directeur van de desbetreffende school krijgt van de NJPV het boek ‘Jenaplanschool, school
waar je leert samenleven’.
Lukt het niet om een afspraak te maken (gedacht wordt aan een termijn van een á twee
maanden), dan wordt aan helpdesk-directeuren gevraagd om een bezoekje af te leggen. Lukt
dat ook niet, dan wordt de regioleider voor een bezoek gevraagd.
Aanmelding van nieuwe directeuren kan door een mail te sturen naar: administratie@njpv.nl
Er staan nu (12-9-2018) 5 bezoeken gepland en 1 bezoek is al afgerond.

Introductiecursussen 2018-2019
Een derde jaar gaat in voor de introductiecurussen; cursussen voor stamgroepleiders en
schooldirecteuren. De opzet van de introductiecursussen die door de scholingsbureaus is
ontwikkeld, blijft gehandhaafd.
Directeuren wordt gevraagd om de namen van beginnende stamgroepleiders, die voor de
scholing in aanmerking komen, te noteren op een inventarisatielijst die naar alle scholen is
gezonden. Ook als er interesse is voor de introductiecursus voor een jenaplanschoolleider,
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kan dit op de inventarisatielijst worden aangeven.
Aan de regioleiders is gevraagd om de inventarisatielijsten te verzamelen.
De NJPV zorgt er vervolgens voor dat alle deelnemers geregistreerd zijn en bij de
opleidingsbureaus (HetKAN, Jenaplanspecialist, Doen, Stenden de Eekhorst en het JAS)
terechtkomen. De bureaus verdelen de cursussen onderling, nodigen de deelnemers uit en
bepalen tijd en locatie.
Op den duur willen we dat alle beginnende stamgroepleiders en schoolleiders deze cursus
gevolgd hebben om de kwaliteit van jenaplanscholen te waarborgen.
Introductiecursus nieuwe stamgroepleiders
Wat zou het mooi zijn als beginnende stamgroepleiders en schoolleiders een introductie krijgen in
het Jenaplan: de pedagogische houding, het stamgroepwerk en de theorie.
Doelgroep

Nieuwe stamgroepleiders in de jenaplanscholen. Zowel stamgroepleiders die van andere
niet- Jenaplanscholen komen als starters in het onderwijs.
Resultaat
Het boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ hebben de deelnemers thuis gelezen.
In de bijeenkomst worden enkele onderdelen doorgenomen en deelnemers zoeken en
geven voorbeelden uit de eigen praktijk. Deelnemers kunnen op het einde van de cursus
beschrijven wat Jenaplan is en welke kenmerken zij terugzien op de eigen school.
Deelnemers maken kennis met de pedagogische grondhouding/situatie in het
jenaplanonderwijs, beschrijven hun eigen pedagogische houding en ontwikkelen hun eigen
weg daarin.
Stamgroepwerk
Deelnemers gaan aan de hand van hun eigen vragen aan de slag met de wijze waarop zij
(meerjarig) stamgroepwerk begeleiden. Deelnemers kunnen aan het eind van de cursus
stamgroepwerk beschrijven en hebben eerste stappen gezet in de toepassing.
Nevendoelstelling
Deelnemers leren andere beginnende stamgroepleiders
kennen, waar mogelijk een klein netwerk uit voortvloeit,
waarin ze bij elkaar te rade kunnen gaan bij
praktijkproblemen of het werken aan de eigen
ontwikkelingsdoelstelling.
N.B. Het is een introductiecursus. Op het eind van de
cursus zal de diplomeringscursus gepresenteerd worden,
waar in twee of drie jaar gewerkt wordt aan alle
jenaplancompetenties.
Werkwijze en organisatie
De cursus bestaat uit vier dagdelen van november 2018
tot en met juni 2019.
Tijdstip en locatie is in overleg met de regio of scholen.
De kosten zijn € 300,- per persoon per traject, inclusief
een exemplaar van het jenaplanboek ‘Jenaplan school waar je leert samenleven’.
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De werving geschiedt via de regiokringen. Schoolleiders geven via de regiokring de namen
door. Scholen en/of regio’s bepalen of zij een voorkeur hebben voor een opleidingsbureau.
De inschrijving verloopt via de NJPV. De inschrijvingen dienen vóór 16 oktober 2018 binnen
te zijn. De NJPV evalueert de kwaliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers (zijn de
doelstellingen gehaald?).
Introductiecursus nieuwe schoolleiders
Voor de startende schoolleiders wordt ook deze introductiecursus ontwikkeld. De
onderdelen zijn hetzelfde, maar worden bij deze doelgroep behandeld vanuit het perspectief
van de schoolleider.
Er wordt gewerkt met hetzelfde tarief en ook de directeuren ontvangen het boek
‘Jenaplanschool, school waar je leert samenleven’.

Jenaplanonderwijs in Taiwan
De jenaplandelegatie is weer terug uit Taiwan. Na 12,5 uur vliegen kan de balans worden
opgemaakt van twee weken Summerschool aan zo'n 120 studenten, leraren. Binnen het
programma was een begeleidingstweedaagse opgezet op 2 beginnende jenaplanscholen.
Want Taiwan telt nu 2 jenaplanscholen.
Er zijn ook al weer diverse nieuwe plannen ontwikkeld:
Zo wordt er een begeleidingsstructuur opgezet "op afstand": scype-mail. Daarbij zal een
speciale facebookpagina vanuit de universiteitNCCU in Taipei ter ondersteuning worden
opgezet.
Vanuit de universiteit wordt een begin gemaakt met een Taiwanese Jenaplan Vereniging.
De kans is groot dat in 2019 voor het derde jaar de Summerschool vanuit Nederland wordt
uitgevoerd.
Aan de universiteit van Taichung wordt een bezoek-scholingsprogramma voor jonge engels
sprekende studenten voorbereid, die een aantal maanden in Nederland wordt uitgevoerd.
In september brengen zo'n 16 leraren en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen een
bezoek aan 6 Nederlandse jenaplanscholen.
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Algemene informatie NJPV
Kantoor NJPV
Op het kantoor werken Ina Kemna (algemene administratie) en Alexandra Heijster
(financiële administratie en Mensenkinderen).
Bereikbaarheid
Het administratief personeel is telefonisch bereikbaar op: maandag en donderdag van 10.30
tot 14.00 uur en dinsdag en woensdag van 9.00 tot 14.00 uur.
Studieruimte/bibliotheek
Op het kantoor beschikt de NJPV over een studieruimte en bibliotheek. Deze ruimte wordt
tevens benut als vergaderruimte. Als je gebruik wilt maken van deze locatie, neem dan
contact op met het secretariaat T 0578-571868.
Beheerder Helmy Hehenkamp van de Suus Freudenthal Bibliotheek werkt aan de opbouw
van de bibliotheek en het archief. (06-2408404 helmyh@live.nl )
Adres- en contactgegevens
Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen.
T. 0575-571868 administratie@njpv.nl
financiele-administratie@njpv.nl
www.jenaplan.nl
Parkeren kan onbeperkt op de Vispoort/Houtwal, Roodsplein, IJsselkade/west,
Isendoornstraat en de Molengracht/west. Het tarief is € 1,30 per uur, dagtarief € 7,80. Het
goedkoopst is het parkeerterrein op de Houtwal, achter het politiebureau: € 0,50 per uur,
dagtarief € 2,00.
Dagelijks bestuur NJPV
Voorzitter: Erik Peperkamp 06-22170452 voorzitter@njpv.nl
Penningmeester: Ton Scheulderman 06-24787231 penningmeester@njpv.nl
Secretaris: Gertine Vorstelman 06-83905164 secretaris@njpv.nl
Directeur NJPV: Jaap Meijer 06-23777883 directeur@njpv.nl

Kantoor NJPV, Zutphen
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