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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 directeuren, interne begeleiders en stamgroepleiders 

5/6-11-2020 NJPV conferentie 

 

Nieuwsbrief januari 2020 
Dag directeuren, interne begeleiders, stamgroepleiders blz.1-2 

NJPV conferentie       blz.2-3 

Algemene informatie          blz.4 

 

Dag directeuren, interne begeleiders en stamgroepleiders 2020 
Goed communiceren is een van de belangrijkste basisvoorwaarden om binnen de 

leefwerkgemeenschap van onze jenaplanscholen elkaar zo optimaal mogelijk te “bereiken”.  

Niet voor niets is “communiceren” een van de 10 jenaplanessenties. 

Ingeschat wordt dat in de praktijk het communiceren veelal met woorden vorm krijgt.       

Een aantal jaar geleden is door leden van Jenaplan Jong de waarde van de inzet van visuals 

gepromoot. 

Er zijn voorbeelden gemaakt van informatieve “boekjes” waarbij de aanpak van een deel  

van het schoolbeleid voor ouders inzichtelijk werd gemaakt  d.m.v. van de visuals.       

Posters verschenen om stappenplannen voor kinderen te visualiseren. 

Voorbeelden die aan de orde komen tijdens de jaarlijkse NJPV dag voor directeuren en 

interne begeleiders. Door de aard van het programma zijn ook stamgroepleiders welkom.  

Op vele beleidsterreinen zijn binnen de jenaplanschool visuals in te zetten.                              

De schoolleider die werkt aan de opbouw van haar of zijn jenaplanschool en de ouders wil 

informeren op een manier waarbij elke ouder bereikt kan worden. Ook de ouders die 

minder vaardig zijn met de Nederlandse taal en recht hebben op toegankelijke informatie. 

Interne begeleiders die de aanpak van kinderen met extra zorg visualiseert.                            

De stamgroepleider die visuele hulpkaarten samenstelt voor kinderen om de zelfstandigheid 

de vergroten. 
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Kortom voldoende redenen om in te tekenen voor de studiedag van 11 maart 2020.             

Dit kan tot 4 maart. Voor meer informatie en de inschrijving 

https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/studiedag  

NJPV conferentie 2020. 

 

 

 

Bijgaand filmpje heeft ons mede geïnspireerd bij 

het doordenken van de inhoud voor de komende 

conferentie. 

https://youtu.be.com/oyWCAhKqipU 

 

Een conferentie die wij inhoudelijk opbouwen 

rondom de woorden: verwondering-

stamgroepwerk-wereldoriëntatie-kunstzinnige 

vorming en beweging. 

 

Als gangmaker gaan we Erik Scherder inzetten. Hij zal spreken over het effect van beweging 

en muziek op onze hersenen. 

Het programma wordt zo opgebouwd, dat we op de donderdag vooral insteken op de 

proceskant.  Voorwaardelijke aspecten om je te blijven verwonderen en vanuit die 

verwondering aan de slag te kunnen gaan. 

We denken aan de volgende inhouden voor workshops: 

• herkennen van verwondering 

• werken met inspiratiebronnen vanuit de directe omgeving 

• vanuit verwonderde houding in gesprek komen met kind(eren) 

• komen tot echte uitdagingen op basis van verwondering 

• waarde van het “samen” beleven en doen 

• vaardigheden ontwikkelen 

• processen in beeld brengen: zichtbaar maken van de verwondering 
 

 

 

 

 

https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/studiedag
https://youtu.be.com/oyWCAhKqipU
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Op de vrijdag workshops waar diverse vormen worden aangeboden, die voortvloeien uit 

aspecten van het donderdagprogramma. 

• Hierbij willen we zeker ook beweging centraal zetten 

• Het benutten van de buitenomgeving  

• Kunstzinnige vormen: o.m. muziekworkshop 

• Levend taal onderwijs: teksten schrijven binnen stamgroepwerk 
 

Het is ook mogelijk op de vrijdag een dagprogramma te verzorgen waarbij een volledige 

route wordt gevolgd. De integratie van het donderdag- en vrijdagprogramma komt hierbij 

tot uiting. 

Als rode draad benaderen we kunstenaars die beide dagen ons herinneren aan een houding 

waarbij verwondering de basis vormt 

Verspreid over de donderdag en vrijdag worden in de grote zaal korte hoorcolleges verzorgd 

als prikkeling voor de rest van het programma.                                                                          

Zoals:                                                                                                                                                            

- effecten op ons brein;                                                                                                                            

- de verwondering als uitgangspunt;                                                                                                      

- het denkkader ‘verwondering’ als kapstok. 

De vrijdagochtend kent een centraal inhoudelijk jenaplanprogramma. Onderdelen die 

terugkeren op donderdag zijn een kunstzinnig intermezzo, de uitreiking van de Peter 

Petersen Prijs, Het Feest o.l.v. NJPV Jong en de Afsluiting. 

Indien je zelf nog ideeën hebt of iemand weet die hieraan een goede bijdrage kan leveren 

horen we dat graag zo snel mogelijk. 

Nu de kop voor de organisatie er af is brengen we jullie tussentijds op de hoogte van           

de ontwikkelingen. 
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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 
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