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.

3 en 24 maart/14 april

Tweede serie NJPV webinars m.m.v. Marco Mout.

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. Zie: https://www.jenaplan.nl/nl/vacatures

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.

NJPV groep Voortgezet onderwijs
De afgelopen periode is een begin gemaakt met het activeren van de NJPV werkgroep
Voortgezet Jenaplanonderwijs. De groep komt een keer in de twee maanden - voorlopig
online - bijeen. Aandachtspunt is onder meer de herformulering van het NJPV beleidsplan
opleiding voortgezet jenaplanonderwijs. De groep bestaat uit de vertegenwoordigers van
de huidige 5 vo scholen voor jenaplanonderwijs en van een potentiële nieuwe vo school.

Oproep aan bestuurders/directies van scholen in verband met…………………..
inclusief onderwijs
Doe mee met onderzoek naar inclusief onderwijs en meld je aan.
Het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) zoekt scholen in het po en vo die
werken aan inclusief onderwijs voor een onderzoek. Dit onderzoek brengt de startsituatie
in kaart van de aard en omvang van inclusief onderwijs in Nederland. De bevindingen van
het onderzoek worden gebruikt voor het ondersteuningsprogramma van het NCOJ. Voor dit
onderzoek vragen we scholen een online vragenlijst van circa 20 minuten in te vullen.
https://www.naarinclusieveronderwijs.nl/survey20/aanmelding

Startonderzoek naar inclusief onderwijs in po en vo
Op 12 februari jongstleden werd de startconferentie “Naar Inclusiever Onderwijs” door het
gelijknamige praktijkplatform georganiseerd. Deze conferentie is een van de activiteiten om
scholen in het po, vo en mbo te ondersteunen met het doel het onderwijs inclusief te
maken.
Onder de deelnemers aan de conferentie waren ook vertegenwoordigers van de traditionele
vernieuwingsscholen in Nederland aanwezig die een grote affiniteit met het thema hebben.
Het praktijkplatform stelt de samenwerking met deze scholen bij de ontwikkeling naar
inclusief onderwijs zeer op prijs.
We nodigen je uit aan het onderzoek mee te werken als je school aan een of meer van
de onderstaande beschrijvingen voldoet:
•

Je school staat als inclusieve school bekend.

•

Je bent al langer bezig inclusief onderwijs te realiseren.
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•

Je school heeft recent de keuze gemaakt voor inclusief onderwijs en verkeert in de
beginfase van uitvoering’

•

Je school is geen inclusieve school, maar verwijst geen of steeds minder kinderen.
Wil vanuit visie en werkwijze toegankelijk zijn en resultaten boeken voor alle
kinderen. Voor kinderen die extra ondersteuning behoeven in de vorm van lichte of
zwaardere onderwijszorg. Kinderen die voorheen naar een gespecialiseerde onderwijsvoorziening gingen.

•

Je school werkt intensief samen of is geheel of gedeeltelijk geïntegreerd met een of
meer scholen voor sbo, so, vso of praktijkonderwijs.
Wanneer je school aan een van de omschrijvingen voldoet en inclusief onderwijs
praktiseert, meld je school dan aan via www.naarinclusieveronderwijs.nl/aanmelden
Je ontvangt in november een weblink naar de online vragenlijst.
Voor vragen over het onderzoek kan je ons bereiken via survey@ncoj.nl.
Dolf van Veen, hoofd Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ)

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.
In verband met Covid-19 gaan de geplande lezingen voorlopig niet door.

NJPV Webinar “Verbinden”.
Wat een pech. Freek, een belangrijk uitvoerder van het NJPV Webinar van 12-11, is ziek.
Dat betekent dat we het Webinar nog een keer verschuiven. Naar 26 november vanaf 20.00
uur. Het uitvoerend duo Freek en Guido is zodanig op elkaar ingespeeld, dat we niet voor
vervanging kiezen.
Deze verschuiving betekent dat opgave nog mogelijk is tot 26 november 8.00 uur.
Heb je je al opgegeven? Dan blijft dat staan.
Het Webinar wordt opgenomen en zal na afloop geplaatst worden op de NJPV website:

https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie
Na afloop van het Webinar wordt een speciale facebookpagina geopend.
Hierover wordt in het Webinar informatie verschaft. In maart en april vinden nieuwe NJPV
Webinars plaats m.m.v Marco Mout.
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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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