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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: 
23-1-2019  Stamgroepleider 2.0. 

13-2-2019  NJPV taal dag 

13-3-2019  Dag directeuren, interne begeleiders en belangstellenden 

7/8-11-2019  Conferentie 
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NJPV Conferentie 
De conferentie 2018 zit erop. Weer uitverkocht en een programma met veel positieve 
feedback. 
Inleider dit jaar was Elias El Hadioui. Naast zijn verhaal ging hij in gesprek met 
belangstellende deelnemers. In de maart aflevering van Mensenkinderen (2019) wordt  
zijn inleiding besproken. 
In 2019 zal de conferentie plaatsvinden op 7 en 8 november. 
 
De kidzreporters hebben een korte evaluatieve film gemaakt tijdens de conferentie. Het 
filmpje is te bekijken op de website: https://www.jenaplan.nl/nl/media/films 
Het filmpje is ook te zien op het jenaplan you tube kanaal. 
 
 

Peter Petersen Prijs 
Tijdens de conferentie is de Peter Petersen prijs uitgereikt aan jenaplanschool Heerde voor 
de aanpak van probleemoplossend groepswerk “Beta burgerschap” in samenwerking met 
het lectoraat vernieuwingsonderwijs. 
De jury (een werkgroep binnen Jenaplan Jong) nomineerde voor deze prijs ook de 
Jenaplaneet uit Alphen aan de Rijn (doelenflat) en Donatushof Bemmel (een prachtig plein). 
 
 

Melding nieuwe directeuren 

 
 
De NJPV  wil bevorderen dat nieuw aangestelde directeuren zo snel mogelijk vertrouwd 
raken met de vereniging en andere jenaplanzaken. Daarvoor bewandelen we de volgende 
route.  
Na een melding van een nieuwe directeur neemt NJPV directeur Jaap Meijer contact op 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 binnen een á twee maanden een afspraak te maken, dan wordt aan 
helpdesk-directeuren gevraagd om een bezoekje af te leggen.  
Aanmelding van nieuwe directeuren kan door een mail te sturen naar: administratie@njpv.nl 
Er staan nu (8-11-2018) 12 bezoeken gepland en 5 bezoeken zijn al afgerond. 
 
 

Introductiecursus stamgroepleiders/schoolleiders 
Na het verstrijken van de inschrijfperiode zijn de belangstellenden verdeeld over de bureaus 
die de cursus verzorgen. 
Heb je nog geen bericht ontvangen, meld dit bij administratie@njpv.nl 
Belangstellende schoolleiders zijn doorverwezen naar het KAN, dat een cursus opstart voor 
deze doelgroep. 
 

https://www.jenaplan.nl/nl/media/films
mailto:administratie@njpv.nl
mailto:administratie@njpv.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJl_i2psvbAhVCU1AKHZ-mADoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.haftpflichtversicherungen-test.de/privathaftpflichtversicherung/privathaftpflichtversicherung-ratgeber/schaden-melden&psig=AOvVaw0VXKmln9J_klMr7gQkIdMZ&ust=1528795832124560
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NJPV onderzoek  
Het lectoraat vernieuwingsonderwijs onderzoekt thema’s, die spelen binnen 

vernieuwingsscholen. Door onderzoeken uit te voeren hopen de betrokkenen (uit de 

verschillende vernieuwingsbewegingen) meer zicht en greep te krijgen op ontwikkelingen 

vernieuwingsscholen. 

Er is een onderzoek naar probleemoplossend groepswerk. Een thema dat binnen 

jenaplanscholen een sterke rol speelt bij de realisatie van wereldoriëntatie/ stamgroepwerk. 

Een ander voorbeeld is Iself. Een gerichte aanpak om het zelfsturend leren van kinderen te 

bevorderen. 

De NJPV heeft ook een eigen onderzoek “Hoe de ondernemende houding van kinderen te 

bevorderen”. Het uiteindelijke doel: het opstellen van een jenaplaninvulling voor 

burgerschap door te werken aan de rol van kinderen als cultuurdragers-en vernieuwers.     

Dit gebeurt met name aan de hand van de jenaplanessenties. 

Een onderzoeksgroep startte met de eerste werkzaamheden. Nu het moment om de groep 

uit te breiden met stamgroepleiders, interne begeleiders, opleiders, directeuren die affiniteit 

hebben met het thema en zich willen commiteren voor een paar jaar. November 2021 willen 

we een uitgave op de markt brengen met handvatten voor stamgroepleiders om in de eigen 

stamgroep een cultuur in te richten waarin kinderen ruimte krijgen zich ondernemend op te 

stellen. Onder ondernemend verstaan we “actief, initiatiefrijk, probleemoplossend gedrag”. 

Het is de bedoeling, dat de groep maandelijks contact heeft door elkaar te ontmoeten of 
door skypemomenten af te spreken. 
Het werk bestaat uit: 

• gesprekken voeren met vrijwillige respondenten 

• analyses uitvoeren van de gesprekken 

• literatuurstudie 

• meewerken aan de uitgave. 
Voor deelname staan de volgende vergoedingen tegenover: 

• vervangingskosten 

• vergoeding reiskosten 

• deelnamevergoeding 
 
Wil je eerst een oriënterend gesprek. Meld je aan via directeur@njpv.nl 
 
Heb je belangstelling, geef je op voor 1-1-2019. 
Op dit moment hebben zich een tiental belangstellende gemeld, waarmee een kort 
telefonisch gesprek wordt gevoerd. 
 
 

Dag voor jenaplandirecteuren, interne begeleiders en belangstellenden. 
Op woensdag 13 maart  2019 wordt een studiemoment georganiseerd om te starten met 
een praktische vertaalslag van kwaliteitsbeleid op jenaplanscholen 

mailto:directeur@njpv.nl
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Bij de studiedag van vorig jaar rondom dit thema werden de verwachtingen niet 
waargemaakt. Lering getrokken uit deze ervaring zal de komende studiedag gekenmerkt 
worden door het aanbieden van praktische handvatten. 
Programma en uitnodiging worden binnenkort verstuurd. 
 
 

NJPV taaldag 
De NJPV vindt dat we bij de vormgeving van ons onderwijs vooral elkaar moeten inspireren. 

We willen dat bevorderen door bijeenkomsten te gaan organiseren met een vast format.     

In de ochtend gaan de deelnemers de stamgroepen in en ’s middags vindt verdieping plaats. 

Gestart wordt met het thema taalonderwijs. 

Je ziet in jenaplanscholen een praktijk van taalonderwijs, dat grofweg op twee manieren 

wordt vormgegeven. Scholen die werken met een taalmethode en scholen die werken met 

de methodiek van de Dikke Dat (voorheen Dat’s andere Taal). De laatste methodiek sluit op 

veel gebieden aan op jenaplanaspecten als levensecht, functioneel werken, mogelijkheden 

om aan te sluiten op stamgroepwerk (voorheen wereldoriëntatie), beroep op creativiteit van 

kinderen. 

Op woensdag 13 februari zijn we te gast bij jenaplanschool ‘t Hoge Land, waar schoolbreed 

gewerkt wordt met De Dikke Dat. In de ochtend worden de stamgroepen bezocht. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

8.30 - 12.00 uur Groepsbezoek (drie jarige stamgroepen): ob-mb-bb 
12.30 -13.30 uur Lunch 
13.30 - 14.00 uur Taalmarkt  
14.00 - 14.30 uur Lezing: Janny Bolink  
14.30 - 15.45 uur Workshops rond taalvernieuwing in jenaplanscholen  
14.45 - 16.00 uur Taalviering 
 

De volgende workshops worden aangeboden: 

Marjan Kok:   druktechnieken 
Lisa Leuters:   woordenschat 
Ton van Leeuwen: boekpresentatie 
Rowena Verhaaf: werken met vrije tekst 
Hester Pannekoek: teksten met kleuters ( vrije tekst en thema formulieren e.d.) 
Marian Dekker: schoolbibliotheek 
 

Voor de studiedag kunnen 56 deelnemers worden ingeschreven. Er zijn 7 stamgroepen en er 

kunnen max. 8 personen een ochtend in de groep verblijven. Bij inschrijving kies je voor ‘n 

stamgroep, waar je de hele ochtend verblijft. 

Opgave: via de link: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/njpv-taaldag 
 
 

https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/njpv-taaldag
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Film stamgroepwerk 
Tijdens de NJPV conferentie is deel 1 van de film over het stamgroepwerk vertoond. Deel 2 
wordt nu afgerond en zal het interview bevatten met stamgroepleidster Mariska vd Kloet, 
waarin zij vooral ingaat op de beweegredenen van de vele beslissingen, die zij heeft 
genomen bij de uitvoering van dit stamgroepwerkvoorbeeld. 
Wanneer deel 2 gereed is worden beide films geplaatst op de website, ons you-tube kanaal 
en de NJPV facebookpagina. 

 
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. Telefoon: 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 

http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/

