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

7/8-11-2019  Conferentie 

 

Nieuwsbrief februari 2019 
Conferentie 2019        blz.1-2 

Jenaplanfilm Samen spreken      blz.2 

NJPV taaldag        blz.2 

Melding nieuwe directeuren      blz.2 

Ondersteuning regio’s door helpdesk    blz.2-3 

Dag directeuren, interne begeleiders, belangstellenden    blz.3 

NJPV onderzoek       blz.3 

Nieuw jenaplanboek       blz.3 

Peter Petersen Prijs       blz.4 

Korte berichten       blz.5 

Algemene informatie            blz.5 

 

Conferentie 2019 “Why-what-how” 
Een gevleugelde zin wanneer we het over het jenaplanconcept hebben is “waarom doen we 
de dingen zoals we ze doen” 
Deze zin staat centraal bij de conferentie van 7-8 november 2019. Deze koppelen we aan 
menig hoofdstuk uit het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven”. In het bijzonder 
het groene deel: jenaplanschool worden. 
Het (concept)programma luidt: 
 
Donderdag 7 november: 

• 09.45 uur  Opening directeur, lezing.  
 Opening door dagvoorzitter  

• 11.00-11.30 uur  Koffie-thee pauze 

• 11.30-13.00 uur  Werkronde 1 

• 11.30-12.30 uur  In gesprek met de inleider  

• 13.00-14.00 uur  Lunch  

• 14.00-15.30 uur  Werkronde 2 

• 15.30-16.00 uur  Koffie-thee pauze  
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• 16.00-17.30 uur  Werkronde 3 

• 17.45-19.15 uur Diner  

• 19.30-20.15 uur Uitreiking Peter Petersen Prijs 

• 20.15 uur  Feest 

 
Vrijdag 8 november:  

• 8.30-9.00 uur  Opening: korte act en nieuwe film tonen 

• 9.00-10.30 uur  Werkronde 4 

• 10.30-11.00 uur Koffie en theepauze.  

• 11.00-11.30 uur Presentatie nieuw boek 

• 11.45 tot 13.15 uur  Werkronde 5  

• 13.30-14.00 uur Afsluiting en viering 

• 14.00 uur  Lunch  
 

Film Samen spreken 
De productgroep films is gestart met de voorbereiding van de volgende film: “Samen 

spreken” (basisactiviteit). Een aantal scholen heeft zich aangemeld om mee te werken aan 

deze film. 

NJPV taaldag 
Door ziekte op de ontvangende school hebben we noodgedwongen deze dag moeten 

aflassen. We zoeken nu naar een vervangende datum. 

Melding nieuwe directeuren 
Aanmelding van nieuwe directeuren kan door een mail te sturen naar: administratie@njpv.nl 
Nieuwe directeuren worden uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek door de NJPV 
directeur Jaap Meijer. 
21 Bezoeken zijn afgelegd. 
Met 5 directeuren is een afspraak gemaakt.  
5 directeuren krijgen nog een afspraak voor een bezoek. 

 
Ondersteuning regio’s door helpdesk  
Tijdens het AB van 26 september 2018 en 6 februari 2019 zijn de ontwikkelingen binnen 
verschillende regio’s besproken. De regio’s vormen de spil van de vereniging en deelname is 
in het kader van het kwaliteitsbeleid van groot belang.                                                                                           
Een aantal jenaplanscholen bezoeken de bijeenkomsten van de regio niet. We willen graag    
in gesprek met deze scholen met als uitgangspunt “verbinding”. Met name op het gebied 
van kwaliteitsbeleid is veel gebeurd. Dit willen we graag met al onze jenaplanscholen delen.     
We willen “van en met elkaar leren en elkaar ondersteunen”.                                                       
De vereniging kent een helpdesk met een aantal gestopte jenaplandirecteuren waar              
“het vuurtje nog brandt”. Personen die de start van het jenaplanconcept hebben 
meegemaakt en daaraan hebben bijgedragen.  
 
Het is mogelijk om met een van hen “een maatjesgesprek” te hebben. Niet om de maat te 
nemen, maar om samen te kijken “waar loop je als jenaplandirecteur tegenaan en hoe 
kunnen we elkaar helpen”.  Hopelijk leidt dit tot een terugkeer in de regio. 

mailto:administratie@njpv.nl
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Informatie over de helpdesk vind je in laatste Mensenkinderen en op de website onder 
“vereniging/schoolleiding”. Je kan ook contact opnemen met Ton Scheulderman 
penningmeester@njpv.nl  
 
Met z’n allen vormen we een landelijke stamgroep. Kenmerk van Jenaplan is dat oudere 
kinderen een tutor zijn voor de jonkies. Dat moet ook bij volwassenen lukken! 

 
Dag voor jenaplandirecteuren, interne begeleiders en belangstellenden  
Er zijn zo'n 173 jenaplanscholen. Scholen die werken vanuit het jenaplanconcept met een 
eigen praktische vertaling. De vraag is of die praktische vertaling te bundelen is in een 
samenhangend verhaal. Een verhaal dat gedragen en uitgevoerd wordt door het team.     
Een verhaal waarmee je naar buiten treedt. Waar je bekend mee wil worden. Waarmee je je 
wilt onderscheiden. In de beginfase moet je energie steken in dat jenaplanverhaal. De zelfde 
taal leren spreken als team. Nadenken over de vraag hoe je nieuwe teamleden vertrouwd 
maakt met het verhaal. Hoe je borgt waar je voorstaat. 
Tijdens de komende studiedag voor directeuren op 13 maart staan we stil bij het bouwen, 
onderhouden en borgen van het eigen jenaplanverhaal. Rond welke ingrediënten is het 
verhaal op te bouwen. Welke instrumenten staan tot je beschikking voor het verhaal.      
Heeft het verhaal voldoende kwaliteit. Wat is kwalitatief goed jenaplanonderwijs? 
 
Spreekt je dit aan, kom dan woensdag 13 maart 2019 naar de Bieshaar in Amersfoort. 
Inschrijven voor deze dag kan tot 6 maart 2019. 
 
Voor meer informatie en inschrijven zie de 
link: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/studiedag 

 
NJPV Onderzoek  
Op 16 april komt de NJPV onderzoeksgroep voor het eerst bijeen in de brede samenstelling. 
In de groep zitten stamgroepleiders, vo-docenten, directeuren en opleiders. 
Op genoemde datum wordt de onderzoeksopzet uit de doeken gedaan en een 
meerjarenplanning opgesteld. 

 
NJPV uitgave over Jenaplan en het jonge kind  
De auteurs van het boek over Jenaplan en het jonge kind Anite van Oyen en Ingrid Nagtzaam 
zitten volop in het schrijfproces. Er is een meeleesgroep geformeerd. 
Het boek zal gepresenteerd worden tijdens de NJPV conferentie op 7-8 november 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:penningmeester@njpv.nl
https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/studiedag?fbclid=IwAR1EleIxAdsFcDVIHAcgb9wCEcpJL9R2DQ8zsRdOPJsdX_ijzDRTWJa7RpI
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Peter Petersen Prijs 2019 

 
Gezocht! Parels voor de Peter Petersen Prijs.  
 
Tijdens de jaarlijkse NJPV conferentie reiken wij ook dit jaar de Peter Petersen Prijs uit.      
Een moment om met trots te laten zien waar je school sterk in is.  
 
De drie prachtige creatieve presentaties van afgelopen jaar zorgden er op de conferentie van 
2018 voor dat deelnemers geïnspireerd raakten en dat is ook precies ons doel: delen en 
elkaar inspireren.  
 
Ken je een parel bij jou op school of ken je een school met een parel die de moeite waard is 
om met andere jenaplanscholen te delen? Laat het ons weten. Meld jouw school of een 
andere school aan voor de Peter Petersen Prijs via het aanmeld- en tipformulier op de 
website: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/peter-petersen-prijs-2019 
 
De aanmeldingen worden zorgvuldig door de jury bekeken en getoetst aan de criteria. Deze 
zijn op het aanmeldingsformulier terug te vinden. Uit alle parels wordt een winnaar gekozen. 
Tijdens de NJPV conferentie op 7 november 2019 leggen we middels een juryrapport uitl 
waarom juist die parel de winnaar is en krijgt de winnaar het podium om de parel te 
presenteren. Omdat delen en inspireren ons doel is willen we de parels die wel voldoen 
maar niet gewonnen hebben graag een podium bieden in Mensen kinderen. 
 
Op 1 juni 2019 moeten alle aanmeldingen uiterlijk bij ons binnen zijn.  
 
Hartelijke groet,  
Jenaplan Jong 
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Korte berichten 
De NJPV heeft vanaf 2019-2020 en nieuwe penningmeester. Astrid Keijzer-Kaan zal de taken 
van Ton Scheulderman overnemen. 
 
Drie scholen hebben de afgelopen week het NJPV erkenningsbord ontvangen. 
Laetare Lelystad 
De Woldstroom Meppel 
De Vlinderboom Loon op Zand 
 

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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