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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 

3 februari 2021: NJPV studiedag “Het jonge kind” op jenaplanschool Antonius Abt 

   Engelen 

3 maart 2021:  NJPV studiedag “De ruimte als Pedagoog” op jenaplanschool  

   Spaaihoeve in Eindhoven 

17 maart 2021: NJPV dag directeuren, interne begeleiders en stamgroepleiders 

7 april 2021:  NJPV studiedag “De Blokperiode” op jenaplanschool de Klimboom in 

   Hendrik-Ido-Ambacht 

 

5-6 november 2020 NJPV conferentie GAAT NIET DOOR. 
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Het kantoor is deze periode telefonisch minder bereikbaar. Maandag en   

woensdag tussen 9 tot 12 uur en dinsdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 

uur. 

 
De in deze nieuwsbrief aangekondigde studiedagen en beschreven 

introductiecursussen staan onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen 

door de coronacrisis. 
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Conferentie NJPV 2020 gaat niet door.  

De afgelopen week namen de conferentiewerkgroep en het dagelijks bestuur een moeilijk 

besluit. 

Wij achten het in deze coronatijd niet verantwoord om de NJPV conferentie op 5 en 6 

november 2020 door te laten gaan. 

Op de eerste plaats denken we aan het gezondheidsrisico van de deelnemers en van de     

organisatie. We schatten in dat de 1,5 meterregeling voorlopig blijft. Dit kunnen we niet     

realiseren in de Sparrenhorst. 

Tevens nemen we met het organiseren van de conferentie in de huidige omstandigheden 

een groot financieel risico.  

Indien we de voorbereidingen voortzetten, gaan we verplichtingen aan die niet kosteloos 

zijn te annuleren. We spelen op safe en schuiven de prachtige inhoud door naar november 

2021. 

Voor het eerst een dergelijk besluit nemen gaat niet in de koude kleren zitten. We kunnen 

ons ook voorstellen dat teleurstelling bij jullie overheerst.  

De conferentiewerkgroep denkt na over een digitaal “aanbod” voor de scholen waarmee we 

een belangrijk doel van de conferentie toch kunnen bereiken “inspireren en verbinden”. We 

houden jullie op de hoogte!  

De werkgroep conferentie (Ingrid, Larissa, Leonie, Carolyn, Sebastian en Jaap) en het DB. 

 

Introductiecursus Jenaplan. 

Ook in het schooljaar 2020 - 2021 worden door de Nederlandse Jenaplanvereniging 

introductiecursussen georganiseerd. Een korte cursus bestemd voor beginnende 

stamgroepleiders. Een kennismaking met het jenaplanconcept.  

Stamgroepleiders komen vier dagdelen bijeen en verkennen onder leiding van een door de 

NJPV erkende docent het jenaplanconcept. 

De NJPV heeft het raamwerk van de introductiecursus vastgesteld en de 

jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit schooljaar worden er op drie 

plekken introductiecursussen georganiseerd: Rotterdam, ’s Hertogenbosch en Zwolle.  

Voor meer informatie en inschrijving: 

https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus 

 

De inschrijfperiode loopt tot 15 september 2020. 

 

https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus
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Conferentie lectoraat vernieuwingsonderwijs. 

Het lectoraat vernieuwingsonderwijs, waar de NJPV bij betrokken is, organiseert 13 

november de conferentie Overbruggen: Verbinden van onderzoek en het 

vernieuwingsonderwijs bij Saxion in Deventer. De NJPV verzorgt twee workshops over het 

project “ondernemend leren in het jenaplanonderwijs”. 

De conferentie is bestemd voor 350 - 400 leraren werkzaam op vernieuwingsscholen  als 

Montessori, Dalton, Jenaplan en Vrijeschoolonderwijs. De conferentie wordt georganiseerd 

door het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs, de Activiteit (het landelijk centrum 

voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs) en het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 

Deze conferentie heeft als primair doel het vernieuwingsonderwijs nog meer op de kaart te 

zetten door onderwijsprofessionals werkzaam in het vernieuwingsonderwijs te inspireren en 

kennis te laten delen met betrekking tot onderzoek. Deelnemers komen tijdens de 

conferentie in verbinding met het onderzoek dat er binnen het vernieuwingsonderwijs 

wordt gedaan. Welk onderzoek vindt er plaats. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd.  Wat 

zijn de opbrengsten. 

Na een plenaire lezing door Jitske Kramer zijn er twee rondes workshops. Daar wordt telkens 

onderzoek gekoppeld aan praktijk. Verder schrijven de workshopleiders een kort hoofdstuk 

over hun onderwerp. Dit wordt gebundeld in een boekje en tijdens de conferentie 

aangeboden. Ook worden er filmpjes gemaakt. Deze worden tijdens de conferentie 

gepresenteerd. 

Aan het eind van de conferentie wisselen deelnemers in een science cafė werkvorm ideeën 

uit en beantwoorden vragen die gaan over het vernieuwingsonderwijs.  

Een prijs wordt uitgereikt aan kinderen die de beste vlog over hun vernieuwingsconcept 

maakten. Deze wedstrijd wordt voorafgaand aan de conferentie georganiseerd.    Alle vlogs 

zijn beschikbaar via een Youtube kanaal. De winnaars worden geïnterviewd. Dat interview 

wordt als podcast uitgezonden.  

Aan het eind van de conferentie vindt een theatrale terugkoppeling plaats met muziek. Een 
cartoonist maakt tekeningen van enkele workshops 
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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 kantoor is deze periode telefonisch minder bereikbaar. Maandag en woensdag tussen     

9 tot 12 uur en dinsdag en donderdag van 10.00 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 
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