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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Melding nieuwe directeuren
Er worden nog bijna wekelijks bezoeken gebracht aan “nieuwe” jenaplandirecteuren. De
bezoeken geven een goed beeld van de actuele situatie van de scholen. Voor de periode tot
aan de zomervakantie staan nog een aantal gepland.
Aanmelden van nieuwe directeuren loopt via administratie@njpv.nl

Peter Petersen Prijs 2019

Gezocht! Parels voor de Peter Petersen Prijs.
Nog 1,5 maand. Een aantal aanmeldingen zijn binnen. Aanmelden kan tot 1 juni 2019.
Voor meer informatie zie: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/peter-petersen-prijs
Hartelijke groet,
Jenaplan Jong
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Conferentie 2019
Het is weer zover.
Inschrijving voor de NJPV conferentie 2019 is geopend.

Een conferentie met een stevig workshopprogramma.
Op donderdag drie rondes en op vrijdag 2.
De workshops zijn grotendeels gekoppeld aan het boek Jenaplan school waar je leert
samenleven. Zie het groene deel vanaf blz. 94.
Dit keer veel aandacht voor het werken met het jonge kind. Het nieuwe jenaplanboek zal
tijdens de conferentie gepresenteerd worden. Daarnaast ook een speciale workshop m.b.t.
Jenaplan voortgezet onderwijs.
Inschrijven met korting kan tot en met 1 juli 2019. Bezoek voor programma en
inschrijvingsformulier: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie

Taalnieuws
Op 2 oktober vindt de uitgestelde NJPV taal dag plaats.
De praktijk van het taalonderwijs in jenaplanscholen kent grofweg twee gezichten.

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 aan op jenaplanaspecten
als levensecht, functioneel werken, stamgroepwerk (voorheen wereldoriëntatie) en de
creativiteit van kinderen.
Op woensdag 2 oktober zijn we te gast bij jenaplanschool ‘t Hoge Land waar school breed
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 is plaats voor 56 deelnemers. Er zijn 7 stamgroepen met ieder maximaal
8 personen als gast. Bij inschrijving kies je voor ‘n stamgroep waar je de hele ochtend
verblijft. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Snel opgeven wordt aanbevolen.
Opgave vanaf 1 juni: via de link: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/njpv-taaldag
Het JAS start regelmatig een opleiding tot taalgids. De opleiding is destijds in samenwerking met
NJPV en Freinetbeweging vormgegeven.
Vertrekpunt van de opleiding is het boek “DAT plus” van Freek Velthausz en Rouke Broersma.
De opleiding is verder ontwikkeld in samenwerking met Jimke Nicolai en Rouke Broersma.
Marion Sets en Freek leiden de opleidingsgroepen en Jimke en Rouke vliegen steeds in.
In september start er weer een opleidingsgroep in Echten.
Er zijn inmiddels 14 aanmeldingen. Daar kunnen nog een aantal deelnemers bij (tot maximaal 25).
Voor meer informatie: freek@jenaplan.nu

Jenaplanontwikkelingen buitenland
Japan
De eerste jenaplanschool in Japan in Nagano is op 27 april geopend, waarbij een JAS delegatie
aanwezig was.
In Hiroshima zal binnenkort ook een jenaplanschool geopend worden.
Dit zal de eerste openbare jenaplanschool zijn (de school in Nagano is een privé-school).

Taiwan
Begin augustus wordt de derde jenaplansummerschool verzorgd aan de universiteit in Taipei. Een
jenaplandelegatie uit Nederland en Vlaanderen verzorgt de Summerschool. Zo’n 120 deelnemers
zullen deze bezoeken.

Tsjechië
In september wordt een driedaagse jenaplantraining verzorgd in de Hucak school in Hvadec Kralove.
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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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