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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Conferentie 2019 WHY?
Waarom kies jij eigenlijk voor jenaplanonderwijs?
Dagelijks ben je bezig met de vormgeving van jouw onderwijs. Dat is een intensief en creatief
proces. Hoe zorg je ervoor dat de waarden van het jenaplanonderwijs goed geborgd zijn?
Welke keuzes maak je en waarom?
Aan de hand van de volgende drie vragen helpen wij je om het jenaplanonderwijs in jouw
praktijk verder vorm te geven.

Waarom? Wat wil je bereiken?
Hoe? Hoe ga je dat doen?
Wat? Wie of wat heb je daarbij nodig?
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Het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven” vormt een krachtige bron om je te
inspireren. Tijdens de NJPV-conferentie van 2019 bieden we workshops aan waarmee we de
onderwerpen van dit boek stevig onder de loep nemen aan de hand van deze vragen.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
1. Jenaplan toen en nu
2. Pedagogische school
3. Groeperingsvormen; de stam/tafelgroep
4. Samen spreken
5. Samen spelen
6. Groepsprocessen (Human Dynamics)
7. Samen vieren
8. Samen bewegen
9. Blokperiode, samen werken, ritmisch weekplan, eigen weekplan
10. Jenaplan in het VO, aansluiting po en vo
11. Cursus: rekenen in de gesloten stamgroep
12. Cursus: taalonderwijs in de gesloten stamgroep
13. Stamgroepwerk/ Vragen stellen
14. Rapportage, portfolio
15. Ouders
16. Zorg in de jenaplanschool
17. Leidinggeven
18. ICT en sociale media
19. Kunstzinnige Vorming
20. Zingeving
Na het volgen van een workshop heb je direct handvatten om er in je eigen praktijk mee aan
de slag te kunnen gaan.
Waarom? Omdat we ieder kind het beste jenaplanonderwijs gunnen!
Hoe doen we dat? Door een tweedaagse conferentie te organiseren om jullie te inspireren,
enthousiasmeren en motiveren om onderbouwde keuzes te maken in jouw eigen praktijk.
Wat doen we dan? We bieden workshops en lezingen om jou handvatten te geven waar je
direct mee aan de slag kunt!
Kom je ook?
De inschrijving start begin mei via de site www.jenaplan.nl.
Er worden onder meer workshopbeschrijvingen vermeld worden. Dit jaar vergezeld met
korte visuele presentaties van de workshopleiders.
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Programma (versie 4-3-2019)
Donderdag 7 november:
•

09.45 uur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.00-11.30 uur
11.30-13.00 uur
11.30-12.30 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.30 uur
15.30-16.00 uur
16.00-17.30 uur
17.45-19.15 uur
19.30-20.15 uur
20.15 uur

Vrijdag 8 november:
• 8.30-9.00 uur
• 9.00-10.30 uur
• 10.30-11.00 uur
• 11.00-11.30 uur
• 11.45 tot 13.15 uur
• 13.30-14.00 uur
• 14.00 uur

Opening directeur, lezing.
Opening door dagvoorzitter
Koffie-thee pauze
Werkronde 1
In gesprek met de inleider
Lunch
Werkronde 2
Koffie-thee pauze
Werkronde 3
Diner
Uitreiking Peter Petersen Prijs
Feest

Opening: korte act en nieuwe film tonen
Werkronde 4
Koffie en theepauze.
Presentatie nieuw boek
Werkronde 5
Afsluiting en viering
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. Met twee scholen zijn afspraken gemaakt.

NJPV taaldag
De in februari geplande NJPV taaldag kon niet doorgaan. Er waren te veel zieke
stamgroepleiders op de gastschool, dat besloten is de dag te verschuiven naar woensdag 2
oktober 2020.
De inschrijving start op 1 juni.

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.
Stand van zaken d.d. 4-3-2019
25 Bezoeken zijn afgelegd.
Met 2 directeuren is een afspraak gemaakt.
6 directeuren krijgen nog een afspraak voor een bezoek.
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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.

Peter Petersen Prijs 2019

Gezocht! Parels voor de Peter Petersen Prijs.
Op 1 juni 2019 moeten alle aanmeldingen uiterlijk bij ons binnen zijn. Voor meer informatie
zie: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/peter-petersen-prijs

Hartelijke groet,
Jenaplan Jong
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Korte berichten
Scholen die zich willen verdiepen in Iself - een methodiek om het zelfsturend gedrag bij
kinderen te bevorderen - worden verwezen naar de volgende bestellink:
http://www.leonon.nl/book/9789492618313-iself.html
Jenaplanschool Biënkorf in Amsterdam wordt weer lid van de NJPV. Na een
kennismakingsbezoek van de directeur wordt het erkenningsverzoek gehonoreerd en
ontvangt de school het NJPV erkenningsbord.

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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