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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 
2-10-2019   NJPV taal dag 
7/8-11-2019  Conferentie 
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“De jenaplanscholen zijn weer begonnen” 
In alle regio’s zijn de kinderen weer gestart in hun stamgroep en worden ze begeleid in de 
ontwikkeling in hoofd, hand en hart. Niet alleen de stamgroepen van kinderen zijn gestart. 
Ook die van de stamgroepleiders en van de schoolleiders in de regio. Samen gaan we ervoor.  
Jenaplanonderwijs waarin kinderen samen leren leven en de essenties van het leven leren 
waarnemen. Ze krijgen de ruimte om te experimenteren hoe om te gaan met jezelf, de 
ander en de wereld. Het vinden van  je eigen betekenis in het leven. Onderwijs waarin naast 
kwalificatie ook socialisatie en persoonsvorming plaatsvindt. 
Wat er speelt  in de stamgroep op school en in de regio weten jullie zelf het beste.              
Hier een korte impressie waar we als landelijke stamgroep - de NJPV- aan werken. 
 
Stappen zijn gemaakt in de PR en communicatie. De nieuwe overzichtelijke website met 
toegang tot alle informatie op het gebied van Jenaplan. Mensenkinderen geeft inspiratie 
met artikelen op trefwoord beschikbaar op de website. Het boek “Jenaplan, school waar je 
leert samenleven” is een standaard geworden. Een nieuw boek over Jenaplan en het Jonge 
kind is zo goed als gereed. 
Veel teams hebben samen de jenaplanscholing gedaan. Nieuwe stamgroepleiders volgen                
de introductiecursus. Startende directeuren worden bezocht en krijgen het boek ter 
introductie. 
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Onderzoek en ontwikkeling van Jenaplan is een zaak van lange adem. Samen met het 
lectoraat is onderzoek naar het ondernemende kind in gang gezet.                                           
Op ontmoetingen tijdens de conferentie en landelijke of regionale dagen wisselen we mooie 
praktijkervaringen uit. 
We gaan bij andere jenaplanscholen op bezoek in het kader van kwaliteitszorgontwikkeling. 
In een aantal regio’s zijn niet alleen schoolleiders maar ook stamgroepleiders bij de 
kwaliteitsbezoeken betrokken. Zo ontwikkelen we jenaplankwaliteitszorg, waarin de school 
laat zien wat men wil bereiken en hoe dit is terug te vinden. Een mooie basis voor de dialoog 
met de onderwijsinspectie.                        
Hoe houden we elkaar scherp? Gaan we door met kwaliteitsbezoeken of zetten we nieuwe 
stappen? Genoeg initiatieven vanuit de scholen, de regio’s, de opleidingsinstituten, Jenaplan 
Jong en de NJPV. Hoe zorgen we voor gezamenlijke ontwikkeling en afstemming? Hoe 
zorgen we voor een NJPV organisatie, die past bij wat Jenaplan in de toekomst nodig heeft. 
Dit jaar gaan we  met elkaar onderzoeken hoe die nieuwe NJPV –organisatie er uit moet 
zien. Hoe zorgen we voor draagvlak en betrokkenheid, maar ook wat is nodig om in de 
toekomst effectief te zijn. 
De NJPV als landelijke stamgroep. Met elkaar zorgen dat Jenaplan in de 21e eeuw blijft 
bloeien en inspireren tot in het klaslokaal!   
Een mooi schooljaar samen, 
Erik Peperkamp (voorzitter NJPV). 
 

Melding nieuwe directeuren 
We brengen nog bijna wekelijks bezoeken aan “nieuwe” jenaplandirecteuren. Dit geeft  
een goed beeld van de actuele situatie van de scholen.                                                              
Met een nieuwe groep directeuren worden afspraken voor een bezoek gemaakt. 
Aanmelden van nieuwe directeuren loopt via administratie@njpv.nl 
 

Opstarten lijst jenaplan interim directeuren 
Wij krijgen af en toe de vraag of we bekend zijn met interim directeuren, die affiniteit 
hebben met het jenaplanconcept.  Daarom leggen we een lijst aan met jenaplanners, die 
ingezet kunnen worden als interim directeur. 
Melden graag via administratie@njpv.nl 

 

Boeken voor belangstellenden 
Gemma Klaassen-van Ophem heeft een aantal jenaplanboeken, die zij beschikbaar wil 
stellen aan belangstellende lezers. 
het betreft: 
 
Je kunt haar mailen: gemmavanophem@kpnplanet.nl 
 
De Führungslehre van Petersen deel 1 en 2 in een vertaling van Cees Vreugdenhil. 
  
Jenaplanonderwijs op weg naar de 21e eeuw van Kees Both. 
  
Van didactiek naar onderwijspedagogiek. Peter Petersen. Vertaald en geactualiseerd door 
Suus Freudenthal en Huub van der Zanden met een inleiding van Ad Boes. 

mailto:administratie@njpv.nl
mailto:gemmavanophem@kpnplanet.nl
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Conferentie 2019  

 
 

Het wordt een conferentie met een ongekend hoog aantal deelnemers. Op het moment dat we 

dit schrijven naderen we het punt dat de inschrijving wordt stopgezet. We zitten bijna vol.  

Eind oktober wordt naar alle deelnemers nog een mail gestuurd met laatste informatie. 

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

NJPV landelijk onderzoek 
In deze maand komt de regiegroep bijeen om de regionale bijeenkomsten voor te bereiden. 

Tijdens de bijenkomsten vinden de vraaggesprekken plaats, die in het kader van het 

onderzoek worden gehouden. 

Zoals eerder gemeld concentreert zich het onderzoek op de vraag “hoe als stamgroepleider   

de ondernemende houding bij kinderen te bevorderen”. 

 

Mijn rapport-folio 

Ook dit schooljaar zijn er een aantal regionale bijeenkomsten voor iedereen die 
geïnteresseerd is in Mijn Rapportfolio. 

Deze bijeenkomsten kunnen interessant zijn voor jenaplanscholen die meer willen weten 
over Mijn Rapportfolio. De bijeenkomsten staan of komen als evenement op 
onderstaande  Facebook pagina.  

https://www.facebook.com/MijnRapportfolio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/njpv-taaldag
https://www.facebook.com/MijnRapportfolio/
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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: Astrid Kaan-Keijzer  06-12049345 astrid.kaan@gmail.com 
Secretaris: Gertine Vorstelman  06-12444558 secretaris@njpv.nl   
Directeur NJPV: Jaap Meijer  06-23777883 directeur@njpv.nl   
 
 

  Kantoor NJPV Zutphen 

http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
mailto:astrid.kaan@gmail.com

