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
in Engelen.

3 maart 2021:

NJPV studie “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.

4 en 5 november 2021:

NJPV conferentie
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Het jenaplanbureau is gesloten van vrijdag 17 juli tot maandag 24 augustus in verband
met de zomervakantie.
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Zomervakantietip
persbericht.
3 juli 2020 t/m 2 mei 2021:
Tentoonstelling Reformpedagogiek op de schouders van Comenius.
Ruim twee eeuwen na Comenius herleefden begin twintigste eeuw
zijn pedagogische idealen in de reformpedagogiek. Door aan te
sluiten bij de leefwereld van het kind werden school en leven weer
met elkaar in verbinding gebracht. In de leerstof zocht de reformpedagogiek naar samenhang van kennis over mens en wereld.
De reformpedagogen streefden naar een integrale opvoeding met
aandacht voor lichamelijke en kunstzinnige ontwikkeling. Getroffen
door het leed van de Eerste Wereldoorlog waren ze principiële
voorstanders van het pacifisme. Net als Comenius pleitten ze voor
wereldvrede. In deze tentoonstelling komen vijf reformpedagogen

2

en de door hen geïnspireerde onderwijsrichting aan bod: Maria Montessori, Peter Petersen (Jenaplan), Helen Parkhurst (Dalton), Célestin
Freinet en Rudolf Steiner (Vrije School).Topstukken van de expositie
zijn vier boeken van Comenius uit het bezit van Maria Montessori en
Peter Petersen. Tevens is er een kleine ruimte van het museum
ingericht als klasje. Aan kleutertafels en stoeltjes kunnen bezoekers
en hun kinderen zelf experimenteren met de toenmalig ontwikkelde
lesmaterialen. De tentoonstelling is op 2 juli geopend door prof. dr.
Luc Stevens, oprichter van het Nederlands Instituut voor Onderwijs
en Opvoedingszaken (NIVOZ) en emeritus-hoogleraar orthopedagogiek. Refompedagogiek op de schouders van Comenius gaat over vijf
grote onderwijsvernieuwers uit de eerste helft van de 20e eeuw:
Maria Montessori, Peter Petersen van het Jenaplan, Helen Parkhurst,
Daltononderwijs, Célestin Freinet & Rudolf Steiner van de Vrije
School. Zij formuleerden ideeën van Jan Amos Comenius (15921670) over bijvoorbeeld zintuiglijk leren opnieuw. Deze pioniers
streefden naar een betere, vreedzame wereld en wilden dit via het
onderwijs realiseren. Zij gingen in tegen de oude leer- en luisterschool met teksten stampen, strenge discipline en frontaal
onderwijs. Het kind moest centraal staan in plaats van de leerstof.
Het onderwijs moet zich aan het kind aanpassen en niet andersom.
Zo komen ook de lichamelijke en de creatieve ontwikkeling aan bod.
Juist door de zintuiglijke activiteiten die kinderen zelf ontplooien,
verwerven zij kennis en inzicht. Vandaar dat hun onderwijsmateriaal
actief, speels en uitnodigend is .In de tentoonstelling zijn veel
authentieke schoolmaterialen te zien uit de verschillende Reformscholen. Hoe ziet de dagelijkse praktijk er nu uit op de
Reformscholen? Een tentoonstelling over het gemeenschappelijk
gedachtengoed van hedendaagse Reformscholen in relatie tot het
denken van Comenius. Het laat je beleven en zien hoe en waarom
kinderen nu spelen, werken, vieren, overleggen én leren op een
traditionele onderwijsvernieuwingsschool. Kinderen kunnen in een
speciaal ingerichte ’klas ’schilderen, spelen en aan de slag met
materiaal. De Reformpedagogen hebben met hun statements de
vernieuwende onderwijsideeën van Comenius een vaste plek gegeven in hun onderwijs. Zie: https://comeniusmuseum.nl/index.php
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Veranderingen Jenaplanbureau
Ina en Alexandra zorgen al jarenlang dat alle ondersteunde en financiële zaken binnen onze
vereniging soepel verlopen. Met ingang van 1 augustus gaat Alexandra, die de financiële administratie onder haar hoede heeft, met pensioen.
Wij danken haar voor alles wat zij heeft betekend voor de vereniging en nemen nog in kleine
kring afscheid.
Haar taak wordt overgenomen door Johan Schouten van “de Verenigingsmanager” uit
Arnhem. Een klein bedrijf dat de secretariële en financiële zaken van verschillende
verenigingen verzorgt.
Het Jenaplanbureau blijft telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12 uur op maandag, dinsdag en
donderdag.

Online aanbod
In de vorige nieuwsbrief schreven we over een aanbod van de NJPV in de plaats van de
conferentie 2020.
We maken ons sterk voor het realiseren van twee online programma’s.
Van één programma worden de contouren al helder.
Voor dit programma schakelen we Walhallab in onder leiding van Marco Mout.
Marco heeft in een eerdere conferentie de opening verzorgd en een workshop gegeven.
Je kunt kennis maken met Walhallab via https://www.walhallab.nl
De kracht van de aanpak van Marco Mout zit in het motiveren en activeren van kinderen
waardoor allerlei mooie processen ontstaan en dingen worden gecreëerd.
Een schets van het online programma, waarbij kinderen van Walhallab de hoofdrol vervullen:
Stap 1. Een online bezoek aan Walhallab. De camera neemt ons mee door de werkruimtes.
Een interactieve sessie. Deelnemers kunnen vragen stellen over wat ze zien. Achter iedere
ruimte en ieder product schuilt een verhaal.
Stap 2. Een introductie door Marco Mout over de werkprincipes van Walhallab. Welke
vaardigheden past hij toe. Wat kun je als leerkracht meenemen naar je dagelijkse praktijk?
Stap 3. Kinderen van Walhallab bezoeken met begeleiders geïnteresseerde scholen.
Ze presenteren aan bovenbouwgroepen een programma conform de werkprincipes van
Walhallab
Stap 4. Betrokken scholen verzorgen korte pitches over het programma en de behaalde
resultaten bij stap 3.
Na de zomervakantie wordt gestart met de voorbereiding en volgt meer informatie.

Meldingen nieuwe directeuren
Gaandeweg worden weer afspraken ingepland voor een kennismakingsbezoek bij nieuwe
directeuren.
Voor september en oktober zijn diverse bezoeken afgesproken. Meldingen van “nieuwe directeuren” kan via administratie@njpv.nl
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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 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.

Conferentie lectoraat vernieuwingsonderwijs
Het lectoraat vernieuwingsonderwijs, waar de NJPV bij betrokken is, organiseert dertien
november de online-conferentie Overbruggen: Verbinden van onderzoek en het vernieuwingsonderwijs bij Saxion in Deventer. De NJPV verzorgt een workshop over het project
“ondernemend leren in het jenaplanonderwijs”.
De conferentie is bestemd voor 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.
Op 13 november wordt de keynote van Jitske Kramer vanuit een studio (Saxion) gestreamd.
Deelnemers kunnen deze lezing gratis online volgen en vragen stellen. Ik zal deze stream
hosten. De lezing van Jitske wordt vergoed uit de SOVO gelden die nog resteren na het
opheffen van deze club. (Scholen Organisatie Vernieuwend Onderwijs) Het conferentieboek
zal ook op die datum worden gelanceerd. Deze zal nadien te koop zijn.
Na deze kick-off wordt elke week een workshop verzorgd. De workshops van de conferentie
op 13 november worden nu via livestream aangeboden. Een workshop bestaat deels uit een
presentatie en deels uit een interactief gedeelte. De presentatie wordt opgenomen en via
het Saxion youtube kanaal beschikbaar gesteld. Voor het verzorgen van de workshop zorgen
wij voor de technische ondersteuning.
Een prijs wordt uitgereikt aan kinderen die de beste vlog over hun vernieuwingsconcept
maakten. Deze wedstrijd wordt voorafgaand aan de conferentie georganiseerd.
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Er wordt een vlogwedstrijd georganiseerd. Alle vlogs zijn beschikbaar gesteld worden via een
Youtube kanaal. De winnaars worden geïnterviewd. Dat interview wordt als podcast uitgezonden.

Algemene informatie NJPV
Kantoor NJPV
Op het kantoor werken Ina Kemna (algemene administratie) en Alexandra Heijster
(financiële administratie en Mensenkinderen).
Bereikbaarheid

Maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van 9 tot 12 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 Zutphen
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