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 maart 2021:

NJPV studiedag “De ruimte als Pedagoog” op jenaplanschool
Spaaihoeve in Eindhoven.

17 maart 2021:

NJPV dag directeuren, interne begeleiders en stamgroepleiders.

10 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.

9 juni 2021:

NJPV studiedag “Het jonge kind” op jenaplanschool Antonius Abt
in Engelen.
Deze dag was eerder gepland, maar vanwege de beperkende
coronamaatregelen verschoven naar een latere periode.

4 en 5 november 2021:

NJPV conferentie
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Jenaplandirecteuren
Ben je aangesteld als nieuwe directeur op een van onze jenaplanscholen?
Geef je naam door via administratie@njpv.nl. Dan krijg je een uitnodiging voor
een kennismakingsbezoek.
Op de website is informatie te vinden voor directeuren die hun weg zoeken binnen
jenaplanland. Zie: https://www.jenaplan.nl/nl/vereniging/schoolleiding
Op dezelfde plek is een overzicht gepubliceerd van interim directeuren beschikbaar voor
interim werk op jenaplanscholen.

Zichtbaarheid NJPV
Op veel plekken staat informatie over de NJPV en jenaplanonderwijs.
Hier lees je waar de informatie is te vinden:
1. www.jenaplan.nl met veel informatie: agenda-nieuws-inhoudelijke documenten,
films, digitale versies Mensenkinderen, bibliotheekregister Suus Freudentalbibliotheek enz.
2. Twitterpagina:
https://twitter.com/JenaplanNJPV
3. Instagram:
@jenaplannederland
4. Pinterest:
https://nl.pinterest.com/njpv/
5. Maandelijkse nieuwsbrief rond de 15e van elke maand
De NJPV facebookpagina kent een onoplosbaar technisch probleem. We overwegen om
op termijn een totaal nieuwe pagina te openen.

Webinar Overbruggen
Na de startlezing van Jitske Klamer worden er wekelijks online workshops georganiseerd.
Deze zijn elke vrijdagmiddag van 15-16 via livestream te volgen. Als je je aanmeldt voor de
workshops ontvang je via de mail de link waarmee je ze kunt bijwonen.
Opgeven kan via: deze link.
8 januari 2021:

Autonomie bevorderen door groepsgewijs probleem oplossen - Lida
Klaver en Marianne Bosch-Major.

15 januari 2021:

Het (vrije school)onderwijs om volwassen in de wereld te willen zijn –
Akke Faling.

22 januari 2021:

Engagement voor het leren op school - Saskia Snikkers

29 januari 2021:

Brede vorming - René Berends

5 februari 2021:

Theoriegestuurde onderwijsinnvatie en de Stoftovenaars! – Bert van
Oers

12 februari 2021:

Bevorderen ondernemende houding bij kinderen - NJPV onderzoeks
groep
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5 maart 2021:

De brede vormende werking van het periodeonderwijs - Aziza Mayo

12 maart 2021:

Lezen en schrijven doe je samen - Bea Pompert en Ingrid Appelman

19 maart 2021:

Geef leerlingen een stem - Jeroen Bron

26 maart 2021:

Subjectwording door kunstonderwijs - Michiel Bos

2 april 2021:

Bittere noodzaak: maak je concept meetbaar! - Jaap de Brouwer en
Vera Otten-Binnerts

9 april 2021:

Goede gesprekken in Ontwikkelingsgericht Onderwijs door de
MODEL2TALK interventie – Chiel van der Veen

Boek in de verkoop: Petersen en de school
Prachtige kijk- en leesboekje met geactualiseerde teksten uit “Het Kleine Jenaplan” en foto’s
uit verschillende archieven. Leuk om te geven. Leuk om te krijgen!

Het boekje is te bestellen via: https://www.jenaplan.nl/nl/winkel/33/de-school-in-jena-en3

NJPV Webinar “Verbinden”.
Het terugkijken van het NJPV webinar kan op verschillende manieren.
• Via het NJPV YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCEfPt0z3dtwm4JOvbnPQOPw.
• Of zie bovenste balk startpagina www.jenaplan.nl
• Via de NJPV website:
o https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie
• Heb je je al aangemeld voor de speciale webinar Facebookpagina?
o Ga naar: https://www.facebook.com/groups/468328490796191
Er is een speciale facebookpagina geopend. Daarover is in het webinar informatie verschaft.
De groep is te benaderen via de volgende link:
https://www.facebook.com/groups/468328490796191
In 2021 wordt een nieuwe NJPV webinarserie georganiseerd m.m.v. Marco Mout (Walhallab)
op de data: 10, 24 maart en 14 april. Binnenkort meer informatie.

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.
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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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