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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 
 in 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.  

4 en 5 november 2021: NJPV conferentie 
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Lezingen bij de tentoonstelling reformpedagogiek 

op de schouders van Comenius 

 

Wat heeft de reformpedagogiek met Comenius te maken? En welke onderlinge relaties waren 

er tussen Maria Montessori en de andere reformpedagogen?                                                    

Het Comenius Museum organiseert komend najaar vier themalezingen bij de tentoonstelling 

“reformpedagogiek op de schouders van Comenius”. In vier pedagogische ontmoetingen       

maken we kennis met belangrijke reformpedagogen, hun ideeën over opvoeding en hun        

betekenis voor de school van morgen. 

  

Donderdag 24 september 

Comenius ontmoet de reformpedagogiek 

Sprekers: Jacques Dane en John Exalto 

  

Donderdag 22 oktober 

Freinet ontmoet Petersen 

Sprekers: Jimke Nicolai en Freek Velthausz 

  

Donderdag 19 november 

Montessori ontmoet de pedagogiek 

Spreker: Anastasia Dingarten 

  

Donderdag 14 januari 2021 

Parkhurst ontmoet Steiner 

Sprekers: nnb 

  

19.00 uur inloop met koffie en thee 

19.15 uur start rondleiding door museum en mausoleum 

19.45-21.00 uur lezing en discussie 

  

Prijs inclusief rondleiding en koffie/thee € 12,50 – met een museumjaarkaart € 3,50. 

Bij intekening op alle lezingen is de vierde gratis. 

  

In verband met Covid-19 is het aantal plaatsen beperkt. Reserveer snel!                               

Aanmelden via info@comeniusmuseum.nl 

 

Voor nader informatie zie  https://www.comeniusmuseum.nl/ 

  

Veranderingen Jenaplanbureau 
 
2 september heeft het dagelijks bestuur afscheid genomen van Alexandra Heijster met een 
etentje en mooie cadeaus. We bedanken haar voor het vele werk, dat ze vanaf 2006 voor de 
NJPV heeft verricht. Haar opvolger is Johan Schouten. 

 

 

 

mailto:info@comeniusmuseum.nl
https://www.comeniusmuseum.nl/


 

  3 

Online aanbod 

 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over een aanbod van de NJPV in plaats van  de confe-
rentie 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. 
 
Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 

Meldingen nieuwe directeuren 

Gaandeweg worden weer afspraken gepland voor een kennismakingsbezoek bij nieuwe      
directeuren.                                                                                                                                         
Voor september en oktober zijn diverse bezoeken afgesproken. Melding van een nieuwe    
directeur kan via administratie@njpv.nl 

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 introductie-
cursus vastgesteld en de jenaplanbegeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit school-
jaar worden op drie plekken introductiecursussen georganiseerd: Rotterdam, ’s Hertogen-
bosch en Zwolle.  
Voor meer informatie en inschrijving: https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/intro-
ductiecursus 
 
De inschrijfperiode loopt tot 1 oktober 2020. De inschrijfperiode is verlengd. 

https://www.walhallab.nl/
mailto:administratie@njpv.nl
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus
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Conferentie lectoraat vernieuwingsonderwijs 
 
Wat levert onderwijsonderzoek op voor de praktijk van het vernieuwingsonderwijs?                         
Hoe zetten we het vernieuwingsonderwijs hiermee nog meer op de kaart?                                          
Laat je inspireren en deel je kennis met onderwijsprofessionals en onderzoekers tijdens de reeks    
online Meet & Greets. 
Je komt in verbinding met het onderzoek dat binnen het vernieuwingsonderwijs wordt gedaan. Wat 
de opbrengsten daarvan zijn. Op het programma staan een lezing door corporate antropoloog en be-
kende spreker Jitske Kramer (www.jitskekramer.nl) en online wekelijkse workshoprondes waarin on-
derzoekers en leraren op een interactieve manier met elkaar van gedachte wisselen.                                                                                                                          
Aan het eind van de workshopreeks wordt een prijs uitgereikt aan leerlingen die de beste vlog over 
hun vernieuwingsconcept hebben gemaakt.                                                                                                   
De Meets & Greets vinden op vrijdagmiddag plaats van 15 tot 16 uur en zijn gratis toegankelijk.     
Gestart wordt op vrijdag 13 november. De laatste is op vrijdag 2 april 2021.  We gaan online en duur-
zaam overbruggen.  
Op vrijdag 13 november van 15 tot 16 uur is de aftrap met een keynote van Jitske Kramer.                  
De lezing van Jitske wordt vanuit een studio gestreamd. Deelnemers kunnen deze lezing online      
volgen en vragen stellen.  
Deze dag staat het boek “Overbruggen: Verbinden van vernieuwingsonderwijs en onderzoek”        
centraal. In dit boek lees je meer over de inhoud van de online Meets & Greets 
 
De Meet & Greets worden verzorgd door onderzoekers en onderwijsprofessionals die werkzaam zijn 
in het vernieuwingsonderwijs. Bestaan uit een presentatie en een interactief gedeelte.                       
De presentatie wordt opgenomen en na afloop via het You Tubekanaal en de website van Saxion be-
schikbaar gesteld. Ook is er een interactief deel waarin deelnemers vragen stellen, input via een quiz 
geven en in kleine groepjes kennis en ervaringen uitwisselen. Allemaal online. 
 
Jitske Kramer is corporate antropoloog en reist de wereld over om te leren van traditionele healers, 
leiders, verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Culturele antropologie is de discipline 
die zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn tussen mensen in organisaties en daarbuiten.   
Hoe kun je samenwerken met mensen die je leuk vindt, maar vooral ook met mensen die je niet zo 
leuk vindt.                                                                                                                                                                 
In 2012 werd “Deep Democracy” in Nederland op de kaart gezet en verzorgt met een team van           
instructors trainingen. Op zoek naar manieren om sterke groepsverbindingen te bouwen en onder-
linge relaties te verstevigen. Brengt deze kennis via lezingen en masterclasses naar de wereld van or-
ganiseren, samenwerken en leiderschap. Met als doel de slagkracht en de resultaten van individuen 
en groepen te verbeteren De wereld gewoon een beetje mooier maken. Ze heeft de ambitie om or-
ganisaties te activeren om voor alles en iedereen woest aantrekkelijk te zijn. Het liefst ook nog ver-
rukkelijk eenvoudig.  
Ze neemt je mee in verhalen die ruimte creëren voor nieuwe manieren van kijken en handelen. 
Gaandeweg wordt wat vertrouwd is vreemd. En wat vreemd is vertrouwd. 
In de lezing “Op reis - Anders kijken” neemt Jitske je mee op reis naar andere culturen.                          
Via haar bijzondere reiservaringen word je geconfronteerd met jouw 'normaal'. Je leert kijken als   
antropoloog, waardoor je de ander en jezelf beter kunt ontmoeten. Dit gebeurt via mooie foto's, 
filmfragmenten en persoonlijke verhalen. 
 
Voor meer informatie: https://www.saxion.nl/events/2020/november/kom-naar-de-conferentie-
overbruggen-verbinden-van-vernieuwingsonderwijs-en-onderzoek 

https://jitskekramer.nl/
https://humandimensions.nl/keynotes-en-masterclasses/op-reis-anders-kijken
https://www.saxion.nl/events/2020/november/kom-naar-de-conferentie-overbruggen-verbinden-van-vernieuwingsonderwijs-en-onderzoek
https://www.saxion.nl/events/2020/november/kom-naar-de-conferentie-overbruggen-verbinden-van-vernieuwingsonderwijs-en-onderzoek
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Algemene informatie NJPV 

Kantoor NJPV  

Op het kantoor werken Ina Kemna (algemene administratie) en Johan Schouten (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 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 Zutphen 

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

