De NJPV-nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de vijftiende.
Bij de nieuwsbrief kunnen losse vacatures worden meegezonden.
Op andere momenten worden landelijk geen vacatures verspreid.
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Vacature penningmeesterschap NJPV en Stichting Jenaplan
Met ingang van 1 augustus 2019 stopt Ton Scheulderman als penningmeester van
de Nederlandse Jenaplanvereniging en de Stichting Jenaplan. Het dagelijks bestuur zoekt
een opvolger voor deze functie.
Naast betrokkenheid als dagelijks bestuurslid zorgt de penningmeester voor het opstellen
van de meerjarenbegrotingen van de Nederlandse Jenaplanvereniging en de Stichting, het
controleren van de kwartaaloverzichten, het aangaan van contracten, het regelen van de
vergoedingen, en dergelijke. Een profiel is op te vragen bij de administratie.
De werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de loonkosten van 80 uur op jaarbasis.
Voor aanvullende informatie kan je contact op nemen met onze voorzitter Erik Peperkamp.
Telefoon 0622170452 of peperkamperik@gmail.com

Tsjechië
Naast Taiwan zijn er nu vergelijkbare contacten met Tsjechië.
September 2019 brengt een NJPV delegatie een werkbezoek aan Tsjechië. Twee
jenaplanscholen werken met het jenaplanconcept. In die week wordt een
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scholingsprogramma uitgevoerd. Onderzocht wordt of een jaar later een training is te
realiseren.
Een viertal Tsjechische jenaplanners waren de vorige maand op bezoek in Heerde en
Apeldoorn.

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 (10-12-2018) 11 bezoeken gepland. 10 bezoeken zijn afgerond. Met 9
directeuren wordt nog een afspraak gemaakt.

Gesprek delegatie NJPV en Freinetbeweging
In deze maand vindt een oriënterend gesprek plaats tussen een delegatie van de NJPV en de
Freinetbeweging. Onderzocht wordt of er een samenwerkingsverband kan worden opgezet.

NJPV Onderzoek
Op de oproep mee te doen met het onderzoeksproject “het bevorderen van de
ondernemende houding van kinderen en teamleden” zijn verschillende reacties gekomen
binnengekomen.
De groep bestaat uit stamgroepleiders, directeuren, docenten Jenaplan VO en opleiders. Nu
Er wordt een startbijeenkomst belegd, waarbij de onderzoeksgroepleden elkaar ontmoeten
en uitleg krijgen over het onderzoeksproject en de onderzoeksmethodiek (narratief
onderzoek).

Dag Stamgroepleider 2.0.
Stamgroepleider 2.0 is een reizend inspiratieprogramma voor ALLE jenaplanners in
Nederland! Voor jong & oud, voor beginnend en/of zeer ervaren, voor stamgroepleiders,
begeleiders en schoolleiders. Kortom, voor iedereen die geïnspireerd wil worden, het zelf wil
ervaren en praktische ideeën wil delen met anderen. En de inspiratie neem je direct mee
naar de praktijk!
Na eerdere edities in onder andere Utrecht en afgelopen jaar in Amsterdam strijken we dit
jaar neer in Zwolle! Wederom een bijzondere locatie, namelijk het Perrontheater ‘De Jonge
Honden’ direct naast het station! Een plek waar de oude invloeden van het stationsgebied
nog terug te vinden zijn én waar de creativiteit van deze broedplaats goed tot zijn recht
komt.
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Use it or lose it!
Dit jaar presenteren wij ‘Stamgroepleider 2.0’ met een festivaltwist en het thema ‘Use it or
lose it’. Dat verwijst naar meerdere betekenissen wanneer je kijkt naar toekomst gericht
jenaplanonderwijs. De term is terug te vinden in neuropsychologische inzichten over het
kinderbrein. Verbindingen die worden gebruikt sterven immers af, dus laten we vooral
inzetten op het gebruik ervan! In de huidige tijd worden veel meer andere vaardigheden
gevraagd van het kinderbrein. Bijvoorbeeld door de invloed van media en ICT. Het is aan ons
om hier in ons onderwijs op in te spelen. De kinderen handvatten te geven voor de toekomst
en de verbindingen in het brein te stimuleren. Natuurlijk staat ‘Use it or lose it’ ook voor de
steeds weer opkomende trends en invloeden in het onderwijs. Wat hebben we echt nodig
en wat eigenlijk niet?
Waarvan hebben we het gevoel dat ons jenaplanonderwijs echt dat stukje meer geeft?
Hoe maken we gebruik van alle nieuwe mogelijkheden die er zijn op een manier dat bij ons
onderwijs past?
Op woensdag 23 januari geven wij dit thema vorm door middel van workshops, het luisteren
naar podcasts, een E-lab en een Youtube cinema. Zo leren we met elkaar op verschillende
manieren en brengen we je inspiratie voor het onderwijs van nu én de toekomst. Het is tijd
om vernieuwend jenaplanonderwijs vorm te geven en daar maken wij graag een start mee….
Bij stamgroepleider 2.0 heb je de keuze uit één van de twee onderstaande workshops.
Deze dien je bij het inschrijven aan te geven. Daarnaast hebben wij een doorlopend
inspiratieprogramma met een E-lab (praktische ICT-inspiratie), podcasts (lezingen) en een
Youtube Cinema. De inhoud van elk onderdeel is als volgt:
Breinvriendelijk leren (Workshop)
Door wetenschappelijk onderzoek is er steeds meer bekend over de structuur en de werking
van onze hersenen en ons cognitief functioneren. Het leidt tot allerlei nieuwe inzichten! Bij
hersenvriendelijk leren wordt het aanbod aangepast op de werking van het brein. In deze
workshop krijg je een korte theorie over de werking van het brein. Daarnaast krijg je inzicht
hoe jij zelf breinvriendelijk onderwijs kunt creëren binnen jouw stamgroep!
Escape the classroom (Workshop)
In Nederland schieten op dit moment de escaperooms als paddenstoelen uit de grond. In
een escaperoom word je opgesloten en je kunt ontsnappen door moeilijke puzzels op te
lossen, als dat lukt. Eruit komen zonder hulp is een echte breinbreker. Hoe leuk voor het
onderwijs! In deze workshop ervaar jij als stamgroepleider hoe het is om opgesloten te
zitten en opdrachten te moeten oplossen gericht op de leerstof voor kinderen. Tot slot ga je
met andere stamgroepleiders in gesprek met over de breinbekers. Je krijgt handvatten om
eigen breinbrekers toe te passen in je stamgroep.
E-Lab (doorlopend programma)
Een doorlopend onderdeel van het festivalprogramma, waar inspiratie de boventoon voert.
Diverse mensen uit het werkveld tonen hun kijk op de Jenaplanessenties, 21st Century skills,
ICT-leren en mediawijsheid. Ervaar het zelf door de verschillende onderdelen zelf uit te
proberen en ondertussen word je op de hoogte gebracht van alle mogelijkheden en
onderliggende visies.
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Youtube Cinema
Jenaplanscholen en stamgroepleiders presenteren het jenaplanconcept in de vorm van
diverse jenaplanfilms. Een stuk good practice om je te inspireren en om mee te nemen naar
jouw eigen stamgroep. Exclusief op deze dag presenteren we ook de allernieuwste
Jenaplanfilm!
Podcasts
Ken je de silent disco? Met deze koptelefoons zijn er zoveel meer mogelijkheden! Vandaag
gaan we er mee aan de slag. Er zijn namelijk vele sprekers te vinden die stamgroepleiders
kunnen inspireren. Velen van hen schreven hun visie en bevindingen ook op en brachten uit.
Vandaag brengen we een aantal van deze sprekers samen, niet live op locatie, maar door
middel van podcasts. Pak een koptelefoon, plof in een zitzak en geniet van een lezing en/of
keynote van diverse sprekers.
Tijd
Stamgroepleider 2.0 vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 van 15.30 tot 19.30 uur. Om
16.00 uur start het programma, vanaf 15.30 uur is de locatie geopend.
Locatie
Perrontheater ‘De jonge honden’
Westerlaan 9
8011 CA Zwolle
Trein
Deze locatie is direct gelegen naast het station Zwolle en is vanaf het stationsplein slechts 4
minuten lopen.
Parkeren
Parkeergelegenheid vindt u direct naast het station in de in parkeergarage ‘Stationsplein’
(€1.80 per uur, slechts 2 minuten lopen) of parkeerdek ‘Emmawijk’ (1,80 per uur, 5 minuten
lopen). Er is een onbewaakte fietsenstalling direct voor de locatie. Op het NS-station vindt u
een bewaakte fietsenstalling.
Eten & Drinken
Er is koffie/thee/water beschikbaar gedurende het evenement. Voor andere consumpties
wordt er gebruik gemaakt van consumptiemunten.
U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor deelname aan ‘Stamgroepleider 2.0’ met of
zonder eten. De kosten voor het eten bedragen € 5,-.
Device/tablet/telefoon
Op de locatie is WIFI aanwezig. Mocht het bij workshops nodig zijn om een device mee te
brengen, dan laten wij dit vlak voor ‘Stamgroepleider 2.0’ weten via deze website en de mail.
Annulering
Annulering en restitutie van deelnamegeld kan plaatsvinden tot 21 december 2018. Neemt u
hiervoor contact op met de administratie van de NJPV.
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Organisatie
Stamgroepleider 2.0 is een evenement van de Nederlandse Jenaplanvereniging voor alle
stamgroepleiders en belangstellenden en wordt georganiseerd door de werkgroep Jenaplan
Jong.
Vragen & meer informatie
Voor (niet-dringende) vragen kunt u via mail contact opnemen met de organisatie van
‘Stamgroepleider 2.0’ via jenaplanjong@njpv.nl en telefonisch met 06-18883455 (Tom van
den Berg). Voor zaken rondom administratie en betalingen verzoeken wij u contact op te
nemen met de administratie van de NJPV via administratie@njpv.nl.
Inschrijven en meer informatie via:
https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/stamgroepleider-20
Organisatiegroep Stamgroepleider 2.0.

Dag voor jenaplandirecteuren, interne begeleiders en belangstellenden.
Woensdag 13 maart 2019 worden de jenaplandirecteuren- en interne begeleiders
uitgenodigd voor het jaarlijkse studiemoment.
Centraal staat het thema: Op welke manier laat je als jenaplanschool de brede kwaliteit zien
van het jenaplanonderwijs?
Daarbij wordt de basis gevormd door het eigen jenaplanverhaal. Waarmee wil je bekend
staan? Waarin wil je je onderscheiden?
Wat je wilt realiseren wordt verwoord in jenaplandoelen en hoe borg je vervolgens deze
doelen?
Binnenkort start de inschrijvingsperiode.

NJPV taaldag
De NJPV vindt dat we bij de vormgeving van ons onderwijs vooral elkaar moeten inspireren.
We willen dat bevorderen door bijeenkomsten te 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.
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Het programma ziet er als volgt uit:
8.30 - 12.00 uur
12.30 -13.30 uur
13.30 - 14.00 uur
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 15.45 uur
14.45 - 16.00 uur

Groepsbezoek (drie jarige stamgroepen): ob-mb-bb
Lunch
Taalmarkt
Lezing: Janny Bolink
Workshops rond taalvernieuwing in jenaplanscholen
Taalviering

De volgende workshops worden aangeboden:
Marjan Kok:
Lisa Leuters:
Ton van Leeuwen:
Rowena Verhaaf:
Hester Pannekoek:
Marian Dekker:

druktechnieken
woordenschat
boekpresentatie
werken met vrije tekst
teksten met kleuters ( vrije tekst en thema formulieren e.d.)
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.
Op dit moment is ruim de helft van de beschikbare plaatsen gereserveerd.
Opgave: via de link: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/njpv-taaldag
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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. 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

7

