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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 
11-3-2020 Dag voor directeuren en interne begeleiders op een  
  jenaplanschool. Zie aparte bijlage 
5/6-11-2020 Conferentie 
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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. 
Aanmelden van nieuwe directeuren loopt via administratie@njpv.nl 
 

Buitenland  
Rusland. 
In november hebben 24 Russische directeuren, lectoren en leerkrachten een bezoek gebracht aan 
de St. Gabrielschool in Putten. 
 

Japan. 
De NJPV zoekt een school, die een Japanse student in het kader van een  cultureel 
uitwisselingsprogramma kan ontvangen. 
  
IIP is een in Tokio gevestigde organisatie die educatieve en culturele uitwisselingsmogelijk-
heden tussen Japan en de rest van de wereld faciliteert. Sinds 1979 wordt samengewerkt 
met scholen, universiteiten en onderwijsraden om de uitwisseling van vaardigheden, kennis 
en ideeën te bevorderen. Om het leven en leren voor iedereen te verrijken. Voor meer infor-
matie: www.interntraining.com. 
 
De bezoeker is een Japanse student die in de toekomst leraar wil worden. De student wil  
zijn kennis uitbreiden over het onderwijssysteem in het buitenland. 
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Met name over jenaplanscholen in Nederland. De student geeft vrijwillig tijd aan de gast-
school en idealiter zou het bezoek een verblijf binnen de lokale gemeenschap omvatten.    
De kosten hiervoor zullen uiteraard worden gedragen door de Japanse zijde. 
  
Voor een schoolgemeenschap is een bezoek een gelegenheid om verschillende aspecten van 
de Japanse cultuur en maatschappij te verkennen door middel van presentaties en prakti-
sche activiteiten. Voor de bezoeker en haar collega's in de gastschool is het een gelegenheid 
om professionele ideeën en praktijken uit te wisselen. Voor alle betrokkenen is het een gele-
genheid om meer vriendschap en begrip te bevorderen. 
  
IIP biedt een mogelijkheid voor verrijking en beloning en kost bijna niets voor scholen om te 
hosten. De bezoeker wordt volledig gesponsord door de Japanse organisatie. De duur van 
een bezoek bedraagt 5 weken en start in februari 2020. 
  
Heb je belangstelling? Stuur dan een bericht naar directeur@njpv.nl 
 

NJPV landelijk onderzoek 

De NJPV is in november gestart met narratieve groepsgesprekken, waarbij stamgroepleiders 
met elkaar verhalen delen over de wijze waarop zij de ondernemende houding van kinderen 
bevorderen. Het eerste gesprek vond plaats in Gouda. De gesprekken worden letterlijk 
beschreven en op een later moment geanalyseerd. 
 
De opbrengst van de verhalen, analyses en aanvullende studies leidt tot een uitgave over het 
bevorderen van de ondernemende houding bij kinderen.  Een uitwerking van de jenaplan 
essentie “ondernemen". 
 
Het volgende gesprek vindt plaats in Boskoop. 
 
Denktank 
De NJPV denktank (bestaande uit vertegenwoordigers van de geledingen Jenaplan Jong, de 
opleiders, bestuursleden en directie) is vorige week begonnen met het traject om na te    
denken over het volgende meerjarenbeleidsplan. 
Het gaat om de vragen:  

• Wat willen we met de NJPV bereiken (WHY)?  

• Hoe doen we dat (HOW)   

• Wat gaan we doen (WHAT)? 
 
Op het moment dat de "antwoorden" helder zijn, wordt nagedacht over de vraag welke    
bestuursstructuur passend is? 
 

Meesterstukken 
Studenten, die de Post HBO opleiding Jenaplan volgen ronden hun studie af met het 
maken van een Jenaplan gerelateerd meesterstuk.  
Op de website zijn meesterstukken geplaatst na toestemming van de betrokkenen. 
Meesterstukken werken inspirerend voor andere studenten en vormen ook een 
bron voor teamstudiedagen. 
Ze zijn te vinden op: https://www.jenaplan.nl/nl/media/bibliotheek/meesterstukken 
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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 con-
tact 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   
 
 

  Kantoor NJPV Zutphen 
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