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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 
13-2-2019  NJPV taal dag 

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

7/8-11-2019  Conferentie 
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Dag Stamgroepleider 2.0. 
Helaas heeft de organisatie van Stamgroepleider 2.0 besloten deze editie vanwege een te laag 
deelnemers aantal te annuleren. Reeds gedane betalingen worden door de administratie van 
de NJPV teruggestort. 
 

Conferentie 2019 “Vorm volgt functie”. 
De afgelopen jaren zijn veel inspiratiebronnen aangeboord binnen de NJPV. Het boek 

“Jenaplan, school waar je leert samenleven” is verschenen. De website is vernieuwd. Er is 

een begin gemaakt met de productie van jenaplanfilms. Jenaplanstudiedagen zijn 

georganiseerd. Materiaal waar je als jenaplanner gebruik van kunt maken.  

Met elkaar proberen we steeds het concept in woorden te vangen. Elkaar en onze omgeving 

te duiden wat we kinderen gunnen. Wat belangrijk is naar ons idee en op welke wijze we dat 

kunnen bereiken. Het jenaplanconcept helpt om onze idealen vorm te geven. 
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Er zijn verschillende jenaplankenmerken, die met elkaar het jenaplanconcept vormen. Peter 

Petersen had zijn idealen: Hans Wolff voerde het uit en samen evalueerden ze de vormen: 

stonden ze ten dienste van de functies die deze vormen tot doel hadden? Vorm en functie 

gaan hand in hand! 

Tijdens de komende conferentie staan we stil bij de functie en mogelijke vormgeving van die 

kenmerken. De waaromvraag bepaalt grotendeels de keuze van de vormen: vorm volgt 

functie. Het gaat vooral om de reden waarom, wat willen we bereiken, wat gunnen we het 

kind en welke vormen passen daarbij?                                                                                     

Bijvoorbeeld we willen een blokperiode inzetten. De vraag is dan waarom we dat willen? 

Welke bijdrage levert een blokperiode aan de ontwikkeling van kinderen? 

We formuleerden een paar jaar terug de jenaplanessenties. Als dat de essenties van ons 

onderwijs zijn: wat willen we daarmee bereiken en hoe geven we ze vorm? 

Wanneer we proberen te verduidelijken hoe we aan onze idealen kunnen werken kunnen 

we nooit alleen over de vorm spreken. Het gaat om de functie. Spreken we alleen over de 

functie en niet over de vorm, dan blijft de zoektocht over naar “hoe”. 

Het is fijn om in die zoektocht elkaar te versterken. Steeds helderder krijgen wat we de 

kinderen gunnen en op welke wijze we met een pracht concept in de hand vormen vinden 

die daarbij kunnen helpen. Vormen die helpen het ideaal waar te maken. 

In de vormgeving van de workshops wordt uitgegaan van de volgende benadering:                                    

1.Beschrijving van de functies van een bepaald jenaplankenmerk.                              

2.Zichtbaar maken op A5 formaat van het denkkader van het jenaplankenmerk    

3.Presentatie, oefenen en ontwerpen van vormen, die bij de specifieke functie(s) passen. 



3 

 

Workshopleiders leveren naast de workshopbeschrijving van het bovenstaande een kort 

filmpje aan waarin een beeld geschetst wordt van de workshop. Het filmpje wordt op de 

inschrijfwebsite geplaatst. 

Films 
De films over stamgroepwerk zijn klaar. Het zijn er twee geworden. Een film waarin de 
essentie van stamgroepwerk is verbeeld en een tweede waarin stamgroepleidster Mariska 
vd Kloet uitleg geeft over de diverse gemaakte keuzes. 
Van beide films is een Engelstalige versie gemaakt. 
De films zijn te bekijken via: https://www.jenaplan.nl/nl/media/films, op het jenaplan you 

tube kanaal en de NJPV facebookpagina. 

De volgende film gaat over: Samen spreken (basisactiviteit). Er komt een oproep aan scholen 
om zich te melden met mooie praktijkvoorbeelden. 
 

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 (8-1-2019) 11 bezoeken gepland. 13 bezoeken zijn afgerond. Met 6 directeuren 
wordt nog een afspraak gemaakt. 
 

Gesprek delegatie NJPV en Freinetbeweging 
In december vond een gesprek plaats tussen een delegatie van de NJPV en de 
Freinetbeweging. 
Een  viertal punten worden nader uitgewerkt na het informeren van de besturen.  

1. Uitwisseling praktische verworvenheden. Bijvoorbeeld een ontmoeting organiseren 

waarin de freinettechnieken en de jenaplaninstrumenten worden gepresenteerd. 

Doel is de verrijking van beide concepten 

2. Gebruikmaken van elkaars expertise door gezamenlijk de ontwikkeling van 

kunstzinnige vorming of taal op te pakken. Doel ontwikkeling van beide concepten en 

ondersteuning van (stamgroep) leiders 

3. Gezamenlijke PR: Bijvoorbeeld een freinetrubriek in Mensenkinderen. 

4. Organisatie: De freinetbeweging in Nederland is klein en kwetsbaar. Wellicht kan het 

voor beide verenigingen interessant zijn om te kijken waar de jenaplanorganisatie de 

freinetbeweging kan ondersteunen.  

 

 

https://www.jenaplan.nl/nl/media/films
mailto:administratie@njpv.nl
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NJPV Onderzoek  
De onderzoeksgroep begint vorm te krijgen. Er zijn twee schooldirecteuren, twee V.O. 
jenaplandocenten, drie stamgroepleiders en twee opleiders bij betrokken. Een eerste 
bijeenkomst in het voorjaar zal de feitelijke start betekenen van het onderzoek. 
 
Dit onderzoek vindt plaats binnen de werkzaamheden van het lectoraat 
vernieuwingsonderwijs. 
Onlangs is een eerste product van het lectoraat uitgegeven. De handleiding bij Iself. 
Een methodiek om zelfsturend gedrag van kinderen te bevorderen. De handleiding is te 
verkrijgen via http://www.leonon.nl/book/9789492618313-iself.html  

 
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 hoe je als jenaplanschool de brede kwaliteit van het 
jenaplanonderwijs laat zien.  
De basis wordt 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 2019 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 

http://www.leonon.nl/book/9789492618313-iself.html
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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. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus 

snel opgeven wordt aanbevolen. 

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

 

Bijlage Studiedag Jeelo 
Als bijlage is een uitnodiging meegestuurd van het project Jeelo, waaraan o.m. 
jenaplanschool de Klimboom in Dronten deelneemt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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