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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 
7/8-11-2019  Conferentie 

 

Nieuwsbrief oktober 2019 
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Nieuw jenaplanboek “Ik wil spelen”                                                      blz. 1-2 

Conferentie 2019        blz. 3-4 

Onderzoek “verwondering”      blz. 4 

NJPV landelijk onderzoek                                                                        blz. 4 

Algemene informatie            blz. 5 

 

Melding nieuwe directeuren 
We brengen nog bijna wekelijks bezoeken aan “nieuwe” jenaplandirecteuren.  
De bezoeken geven een goed beeld van de actuele situatie van de scholen. 
Het aanmelden van nieuwe directeuren loopt via administratie@njpv.nl 
 

NJPV taaldag  
Veertig deelnemers bezochten de landelijke taal dag op jenaplanschool ’t Hoge Land in Epe. 
’s Ochtend de stamgroepen in. ’s Middags een inleiding van Janny Bolink en workshops.    
Een aantal stamgroepleiders start naar aanleiding van deze dag een intervisiegroep. 
 

Nieuw jenaplanboek “Ik wil spelen”  
Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam hebben onderzocht, doorleefd en beschreven wat 
essentieel is voor de ontwikkeling van het jonge kind en hoe je dit kunt vormgeven op een 
manier die passend is bij het werken in een jenaplanschool/kindcentrum. Naast alle mensen 
die werkzaam zijn in het jenaplanonderwijs is deze visie op de ontwikkeling van het jonge 
kind ook inspirerend voor vele anderen. Echt kijken en luisteren naar jonge kinderen die 
vaak maar een ding willen: spelen! 
ISBN 9789090324258 
Verkrijgbaar bij de NJPV en bij bol.com vanaf 7-11-2019. 

 

mailto:administratie@njpv.nl
http://bol.com/
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Conferentie 2019  
Door de grote toeloop is de inschrijving voor de NJPV conferentie stop gezet. Alle workshops 
zijn volgeboekt en ook het hotel de Sparrenhorst heeft geen kamers meer. Velen die ’n ėėn- 
persoonskamer hebben geboekt verblijven in het tweede beschikbare hotel: de Hoeve. 
Twee weken voor de start van de conferentie wordt een mail verzonden met de laatste 
informatie. 
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Onderzoek “verwondering” 
Momenteel wordt aan de Vrije Universiteit een onderzoek uitgevoerd naar verwondering in 
het primair onderwijs. Men is hiervoor geïnteresseerd in de vraag hoe binnen het 
jenaplanonderwijs verwondering wordt gestimuleerd bij kinderen. In de bijlage (die is 
meegezonden met deze nieuwsbrief) is meer informatie te vinden. 
 

NJPV landelijk onderzoek 

Er zijn groepen gevormd waarmee het zgn. narratief onderzoek over het bevorderen van de 
ondernemende houding van kinderen wordt uitgevoerd. De eerste gesprekken vinden in 
november plaats. 
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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 penningmeester@njpv.nl  
Secretaris: Gertine Vorstelman  06-12444558 secretaris@njpv.nl   
Directeur NJPV: Jaap Meijer  06-23777883 directeur@njpv.nl   
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