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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. 
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Nieuwe erkende jenaplanschool 
 “De Wilster” uit Middelstum is aangemeld als erkende jenaplanschool. 
Middelstum  ligt in de Groningse gemeente Loppersum. 
De feestelijkheden in Middelstum werden grotendeels door de kinderen vormgegeven. 
Voor meer gegevens https://ojsdewilster.nl 
In juni wordt de school bezocht door een vertegenwoordiging van de NJPV. 
 

Conferentie 2020 
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze ontdekken spelenderwijs de wereld om zich 
heen. Ze kunnen zich oprecht verwonderen over deze wereld door te kijken, luisteren, 
voelen en ervaren. Naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze vragen over wat ze 
waarnemen. Willen ze weten hoe iets kan en hoe iets werkt. Deze verwondering zorgt 
ervoor dat ze nieuwsgierig worden en zich openstellen om meer te weten te komen. 
 
Hoe werkt “verwondering”?  
 
Wat kan een stamgroepleider doen om de verwondering bij het kind te bevorderen?  
Hoe de ruimte te creëren om de betrokkenheid bij kinderen te vergroten?  
Hoe het onderwijs meer diepgang te geven?  
Hoe leg je de verbinding tussen kennis en de toepassing hiervan rondom een bepaald 
thema?  
Hoe zet je muziek, wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en beweging in als middel om leerdoelen 

te bereiken? 

https://ojsdewilster.nl/
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Bijgaand filmpje heeft ons mede beïnvloed bij het doordenken van de inhoud voor de 
komende conferentie. https://youtu.be/oyWCAhKqipU  
 
Bij de start van de conferentie laten we ons inspireren door Erik Scherder.  

Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en hoogleraar 
bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.  
Hij is regelmatig te gast bij De Wereld Draait Door.  
Hij heeft diverse boeken over het brein geschreven. 
Tijdens de inleiding van de conferentie neemt hij ons mee in 
de werking van ons brein, hoe we ons brein (en dat van de 
kinderen!) fit kunnen houden en wat de rol van muziek en 
bewegen daarbij kan zijn. 
Wat betekent deze kennis voor jouw dagelijkse praktijk? 

 
Deze conferentie gaat vooral over de verwondering en de rol van de stamgroepleider hierin.  
Kinderen zijn betrokken, ontwikkelen hun talenten en leren vaardigheden. Stamgroepleiders 
observeren, coachen, prikkelen en zetten kinderen op het goede spoor. Allemaal 
verwonderen ze zich. De kinderen over wat ze ontdekken en de stamgroepleiders over de 
kinderen. 
 
Wat gaan we doen? 
Het programma wordt zo opgebouwd, dat we donderdag vooral insteken op de proceskant.   
We noemen het “de voorwaardelijke aspecten om je te blijven verwonderen en vanuit die 
verwondering aan de slag te gaan’. 
 
We denken aan de volgende inhouden voor workshops: 

• Herkennen van de verwondering. 

• Werken met inspiratiebronnen vanuit de directe omgeving. 

• Vanuit een 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. 

 
Op de vrijdag denken we aan workshops, die voortvloeien uit aspecten van het 
donderdagprogramma. 
Hierbij willen we zeker beweging centraal zetten. 
Het benutten van de buitenomgeving.  
Kunstzinnige vormen: o.m. muziekworkshop. 
Levend taalonderwijs: teksten schrijven binnen stamgroepwerk. 
 
Het is ook mogelijk op de vrijdag voor een dagprogramma in te tekenen. Een volledige route 
te volgen, waarbij de integratie van het donderdag- en vrijdagprogramma tot uiting komt. 
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 

https://youtu.be/oyWCAhKqipU
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-de verwondering als uitgangspunt 
-het denkkader ‘verwondering’ als kapstok 
 
De vrijdagochtend kent een centraal inhoudelijk jenaplanprogramma. Onderdelen die 
terugkeren zijn: op donderdag een kunstzinnig intermezzo, de uitreiking van de Peter 
Petersenprijs, het feest onder leiding van Jenaplan 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. In deze periode worden potentiele workshopleiders 
aangezocht. 
 
Nu de kop voor de organisatie eraf is zullen we jullie tussentijds op de hoogte brengen van 
de ontwikkelingen. 
Werkgroep Conferentie. 
Jaap Meijer, Larissa Rand, Leonie Vaartjes, Carolyn Nagtzaam, Sebastian Philipart en  
Ingrid Nagtzaam. 
 

NJPV actie Op bezoek bij nieuwe directeuren. 
Sinds de actie “Op bezoek bij nieuwe directeuren” startte, zijn er 43 bezoeken uitgevoerd. 
Tot aan de zomervakantie staan er nog 9 gepland. Vijf directeuren hebben nooit op een 
uitnodiging gereageerd. 
Ik heb nu nog een lijstje met 5 namen van directeuren, die ik na de zomervakantie wil gaan 
benaderen. 
Wanneer er nieuwe directeuren zijn aangesteld, stuur dan een bericht naar 
administratie@njpv.nl 

 
NJPV actie “oude jenaplanboeken”. 
De NJPV start een actie met afgeschreven jenaplanliteratuur voor belangstellenden. 
De actie loopt van 1-1-2020 tot 1-1-2021. 
De boekenpakketten worden verspreid tijdens NJPV studiemomenten als 
De dag voor directeuren, interne begeleiders en belangstellenden op 11 maart. 
De drie inhoudelijke studiedagen. De data worden binnenkort vastgesteld. 
De NJPV conferentie van 5 - 6 november 
Ook tijdens interne NJPV dagen als Algemeen Bestuur, Denktank en opleidersdagen. 
 
Titels die in een pakket kunnen worden opgenomen zijn: 

• Gesprekken in de kring. 

• Groeien en bloeien in de Rozentuin. 

• Historie en actualiteit. 

• Rozentuin. 

• Van didactiek naar onderwijspedagogiek. 

• Werken als proces. 

• Een lagere school volgens de basisprincipes van de leef-en werkgemeenschapsschool. 

• Planning van Rekenen-Wiskunde in Jenaplanonderwijs 
 
De boeken worden niet opgestuurd, maar dienen tijdens boven genoemde dagen te worden 
opgehaald. 

mailto:administratie@njpv.nl
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Bij het samenstellen van de gevraagde inhoud van de pakketten geldt vanzelfsprekend het 
principe “op = op”. 
 
De procedure is als volgt: 

1. Twee weken voor de uitvoering van een van bovengenoemde NJPV momenten 
krijgen de ingeschreven deelnemers een intekenbrief. 

2. De brief lever je uiterlijk een week voor de aangegeven datum in. 
3. De bureaumedewerkers stellen de pakketten samen. 
4. De aangevraagde pakketten worden afgeleverd tijdens het specifieke NJPV moment. 

 

Divers nieuws 
Bij het Engelstalige menu van www.jenaplan.nl is nu ook een Engelstalig versie van de 
animatiefilm “Wat is jenaplan” opgenomen. 
 
De NJPV onderzoeksgroep vanuit het lectoraat vernieuwingsonderwijs heeft diverse 
gesprekken gevoerd met stamgroepleiders over de vraag “hoe kunnen we de 
ondernemende houding van kinderen bevorderen?”. 
De uitgeschreven teksten worden geanalyseerd. Dit materiaal met literatuurverwerkingen 
leiden tot een nieuwe NJPV uitgave. Deze verschijnt in 2021. 
 
Intussen zijn ook besprekingen gestart over de uitgave van materiaal betreffende 
probleemoplossend groepswerk, dat een impuls geeft aan de vormgeving van 
stamgroepwerk/wereldoriëntatie. 
 
De afgelopen week zijn vertegenwoordigers van Jenaplan VO scholen bijeengeweest om de 
samenwerking te bespreken. 
 
In de nieuwsbrief nemen we elders gepubliceerde verhalen op over jenaplanscholen. 
Hierbij het eerste verhaal over jenaplanschool “Lieven Gevaert” in Mortsel (Vlaanderen): 

https://mama.libelle.be/peuter/school-in-de-kijker-hoe-werkt-een-
jenaplanschool/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jenaplan.nl/
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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   
 
 

  Kantoor NJPV Zutphen 
 

http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
http://www.jenaplan.nl/
mailto:penningmeester@njpv.nl

