De NJPV-nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de vijftiende.
Bij de nieuwsbrief kunnen losse vacatures worden meegezonden.
Op andere momenten worden landelijk geen vacatures verspreid.
Beslissing over de doorgang van studiedagen of het omzetten in onlinebijeenkomsten vindt plaats
op:
1 april

Besluit over het wel of niet doorgaan van de NJPV conferentie
(4 – 5 november)

Belangrijke data
24 maart/14 april

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

9 juni

NJPV studiedag “Het jonge kind” online.

4 en 5 november 2021:
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NJPV Webinar Walhallab met Marco Mout (gestart 10 maart)
Waarom Walhallab?
Walhallab is een leerwerkplaats voor jongeren. Met als uitgangspunt “er is niets dat niet
kan”. Met deze instelling is Walhallab tot stand gekomen en gegroeid tot wat het nu is.
Marco Mout - de drijvende kracht achter dit initiatief - is een inspirerende professional
die ervan uitgaat dat niets onmogelijk is. De leerwerkplaats opent deuren voor jongeren
die elders dicht blijven en geeft jongeren de kans hun talenten te ontdekken en te
gebruiken. Ze leren hiermee vaardigheden te ontwikkelen die ze in het ‘gewone’ leven zo
hard nodig hebben.
Wat kan het (jenaplan)onderwijs leren van Walhallab?
Veel van de kernwaarden van Walhallab komen overeen met die van jenaplanscholen.
Marco draagt de jenaplanscholen ook een warm hart toe. We gunnen iedere leerkracht
het lef en de onbevangenheid waarmee Marco jongeren helpt om uitdagingen aan te gaan
waarvan niemand vooraf weet dat het haalbaar is.
In de webinarreeks nemen we je mee in de wereld van Walhallab en dagen je uit hiervan
aspecten toe te passen in je eigen onderwijs.
Aanmelden voor de gratis Webinar via: administratie@njpv.nl
Het programma:
24 maart 15.30-16.30 uur (sessie 2)
Een introductie door Marco Mout over de werkprincipes van Walhallab. Welke vaardigheden
past hij toe? Wat neem je hiervan mee in de dagelijkse praktijk?
Na deze sessie krijg je een concrete opdracht voor de eigen praktijk.
14 april 15.30-16.30 uur (sessie 3)
Delen van de ervaringen en good practices aan de hand van de opdracht uit sessie 2.
Wat leer je uit de voorgaande sessies?
Wat ga je doen om dit te integreren in jouw dagelijkse praktijk?
Wat heb je nog nodig om dit verder uit te bouwen?

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.
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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 om ze bij te wonen.
Opgeven kan via https://www.saxion.nl/events/2020/november/kom-naar-de-conferentieoverbruggen-verbinden-van-vernieuwingsonderwijs-en-onderzoek
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-Binnert
9 april 2021: Goede gesprekken in Ontwikkelingsgericht Onderwijs door de MODEL2TALK
interventie – Chiel van der Veen

Compilatiefilm Hoe kunnen we de ondernemende houding van kinderen bevorderen
Op ons You Tube kanaal is nu de compilatiefilm “hoe kunnen we de ondernemende houding
van kinderen bevorderen”. Deze film is samengesteld ter voorbereiding van het Webinar
met de gelijknamige titel.
Zie: https://www.youtube.com/chanel/UCEfPt0z3dtwm4JOvbnPQOPw

Vanuit de scholen
Van jenaplanschool “J.L. de Jonge” uit Zierikzee hebben we een inspirerend filmpje gekre-

gen, die we jullie niet willen onthouden. Zie: https://www.jenaplan.nl/nl/media/films
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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. 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 )
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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