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
Beslissingen over de doorgang van studiedagen of het omzetten in onlinebijeenkomsten
vindt plaats op:
1-2: studiedag blokperiode
1-3: studiedag Het jonge kind

1-4: NJPV conferentie
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 of online

9 juni

NJPV studiedag “Het jonge kind” op jenaplanschool Antonius Abt
in Engelen. of online.
Deze dag is vanwege de coronamaatregelen verschoven naar een
latere periode.

4 en 5 november 2021: NJPV conferentie
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Nieuwe directeuren.
Ben je aangesteld als nieuwe directeur op een van onze jenaplanscholen?
Geef je naam door aan administratie@njpv.nl. Dan nemen we contact op 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 werk op jenaplanscholen.

Webinar Overbruggen.
Na de startlezing van Jitske Klamer worden wekelijks online workshops georganiseerd.
Deze zijn elke vrijdagmiddag van 15-16 via livestream te volgen.
Meld je aan voor de workshops en je ontvangt via de mail de link waarmee je ze bijwoont.
Opgeven kan via deze link.
15 januari 2021: Het (vrijeschool)onderwijs als uitnodiging om volwassen in de wereld te willen zijn - Akke Faling
22 januari 2021: Engagement voor het leren op school - Saskia Snickers
29 januari 2021: Brede vorming - René Berends
5 februari 2021: Theoriegestuurde onderwijsinnovatie en de Stoftovenaars! – Bert van Oers
12 februari 2021: Bevorderen ondernemende houding bij kinderen - NJPV onderzoeksgroep
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 OttenBinnert
9 april 2021: Goede gesprekken in Ontwikkelingsgericht Onderwijs door de MODEL2TALK interventie – Chiel van der Veen
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NJPV Webinars.
Op 12 februari verzorgt de NJPV onderzoeksgroep een online workshop rondom haar
onderzoek m.b.t. het bevorderen van de ondernemende houding van kinderen.
Het onderzoek leidt tot het schrijven van een nieuw boek.
De workshop is van 15.00-16.00 uur en te volgen via deze link.
In 2021 wordt een nieuwe NJPV webinar-serie georganiseerd m.m.v. Marco Mout
(Walhallalab) op de data: 10, 24 maart en 14 april. Binnenkort meer informatie.

Nieuw jenaplanboek in de maak.
Op initiatief van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs wordt gewerkt aan een nieuwe
jenaplanuitgave “Perspectief op Jenaplan”. Het boek maakt deel uit van een serie waarvan
op dit moment de perspectieven op montessori-en daltononderwijs zijn beschreven.
Geert Bors en Rene Berends schrijven het boek. Dit gebeurt op basis van een tiental
interviews afgenomen bij verschillende jenaplanners. Voor het boek zijn de basisprincipes
leidend en worden de geïnterviewden uitgenodigd hun eigen beelden en ervaringen
te verwoorden.

Jenaplan en China.
Al een aantal maanden is er overleg tussen een Chinese vertegenwoordiging en de NJPV
over introductie van jenaplanonderwijs in China.
Op dit moment is de aandacht gericht op het kleuteronderwijs. Het contact zit nu in de fase
van het vormgeven van een samenwerkingscontract.

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. Wil je gebruikmaken 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 )
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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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