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
5 november 2021

Webinar NJPV “Verbinden”

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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Vacature directeur
Vanwege de naderende pensionering van de huidige NJPV directeur Jaap Meijer heeft het
bestuur de vacature opgesteld. Deze wordt als bijlage meegestuurd. De reactietijd loopt tot
1 december 2020.

NJPV webinar

NJPV webinar

VERBINDEN

Nog steeds worden we geconfronteerd met
beperkende maatregelen vanwege het coronavirus.
Voor ons betekent het dat de jaarlijkse conferentie niet plaatsvindt.
We laten dit echter niet op ons zitten. Wij bieden jullie een alternatief waarbij het gaat om
“verbinden”. Als er iets is, wat we gemist hebben en nog missen is het directe contact
zonder tussenkomst van een scherm.
Dit laatste kunnen we niet helemaal vermijden. We gaan een online webinar voor jullie
verzorgen. Een webinar helemaal in het teken van het onlosmakelijk met ons concept
verbonden begrip “verbinden”.
Voor de teaser zie: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie
Guido Huige en Freek Velthausz ondersteund door Leonie Vaartjes verzorgen een
afwisselende presentatie met o.a. muziek en een lezing.
Op donderdag 5 november kunnen jullie via een speciale link met ons verbonden zijn.
Die link sturen we, nadat je je hebt aangemeld. Dit kan vanaf 12 oktober.
Inschrijven kan via de link: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie/inschrijven2020
Zet de datum vast in je agenda. Vanaf 20.00 uur gaat de online presentatie van start.
Ingrid Nagtzaam
Freek Velthausz
Leonie Vaartjes
Guido Huige
Jaap Meijer
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Meldingen nieuwe directeuren
Heeft jouw school een nieuwe directeur?
Geef de naam door via administratie@njpv.nl De nieuwe directeur krijgt een uitnodiging
voor een kennismakingsbezoek.

Introductiecursus Jenaplan
De inschrijfperiode is afgelopen. Er komt ėėn introductiecursus in Den Bosch. De uitvoering
is in handen van het KAN. De deelnemers krijgen een vervolgbericht van de uitvoerder.

Conferentie lectoraat vernieuwingsonderwijs
De eerste proefdruk van de door het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs uitgegeven publicatie
“Overbruggen” is gereed. In het boek wordt een brug geslagen tussen de praktijk van en het
onderzoek naar het vernieuwingsonderwijs.
Onderzoekers en leraren die werkzaam zijn in het vrijeschoolonderwijs, daltononderwijs,
montessorionderwijs, jenaplanonderwijs, freinetonderwijs en ontwikkelingsgerichtonderwijs doen
hierin een boekje open. Met een voorwoord door Tijl Rood. Het boek is vanaf 13 november
beschikbaar via de uitgever Leonon Media Publishers.
We overbruggen niet alleen in ons boek maar we doen dat ook online. Op 13 november kan je gratis
de webinar “Op reis - anders kijken” bijwonen van corporate antropoloog Jitske Kramer.
Daarna organiseren we wekelijks een online meet & greet. Tijdens de meet & greet presenteren de
auteurs hun verhaal. Mis ze niet en meld je aan! Check de site https://lnkd.in/dXHtwXd
Voor meer informatie: https://www.saxion.nl/events/2020/november/kom-naar-de-conferentieoverbruggen-verbinden-van-vernieuwingsonderwijs-en-onderzoek

Scholennieuws
Woensdag 30 september was in de Snaarmanslaan in Alkmaar een klein feestje voor de
kinderen van basisschool Bello en kinderopvang Stoombol. Sinds schooljaar 2018 - 2019 zijn
de handen ineengeslagen om naast het bestaande onderwijs volwaardige kinderopvang in
het monumentale pand te realiseren. Met de start van de 0-4 jarigen groep is deze
doelstelling behaald.
Naast het organisatorische deel wordt ook bij de pedagogische aanpak samengewerkt.
De jenaplanvisie komt in de naam terug “Jenaplan Kindcentrum Alkmaar”. Een plek waar
kinderen leren samenleven.
Binnen Jenaplan Kindcentrum Alkmaar vinden naast onderwijs en opvang ook brede
schoolactiviteiten plaats. Na schooltijd worden geregeld activiteiten aangeboden waar kinderen kennis kunnen maken met muziek, techniek, theater of sport. Dit in samenwerking
met partners als Artiance, De Kaasfabriek en Alkmaar Sport.
Door een kind van Bello en een van Stoombol werd de naam met bijbehorend logo onthuld.
Het was een grootse viering in kleine setting. Het grote feest laat in deze tijd nog even op
zich wachten. Voor meer informatie: www.jenaplankindcentrumalkmaar.nl
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Lezingen Comeniusmuseum
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 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/
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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 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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