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
25 mei 2021

NJPV Webinar “e-portfolio”

9 juni 2021

NJPV Webinar “Het jonge kind”

31 maart/1 april 2022

NJPV conferentie
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NJPV Webinar E-portfolio

De NJPV organiseert bijeenkomsten of Webinars waarbij een inhoudelijke ontwikkeling of
product centraal staat.
Criterium is dat dit een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het jenaplanconcept van
onze scholen. De NJPV heeft in het verleden bijeenkomsten georganiseerd over “Jeelo”,
“mijn rapportfolio” en “klassenteksten”.
Tijdens een volgend Webinar wordt “Mevolution e-portfolio+” gepresenteerd door Tom
Oosterhuis.
Een eerdere versie van dit e-portfolio is een aantal jaar geleden gebruikt binnen
de jenaplanopleiding. In de afgelopen 7 jaar is het doorontwikkeld in samenwerking
met twee schoolbesturen van in totaal 10 scholen.
Mevolution e-portfolio+ is in te zetten als “leerling volg-(jezelf)-systeem” (bijvoorbeeld op de
jenaplanessenties) en als elektronische leeromgeving. Voor de kinderen maar ook voor het
leren van onszelf als opvoed- en onderwijsprofessionals. Een speciale eigenschap van het
instrument is dat je niet alleen leerresultaten in beeld brengt, maar ook de nadruk legt op
het leerproces. Tom Oosterhuis maakt de vergelijking met een muziekinstrument. “Het gaat
niet over het instrument, maar om de muziek die je ermee wilt maken.” Tom neemt ons mee
in de visie achter het instrument.
Het Webinar vindt plaats op 25 mei van 19.30 - 20.30 uur.
Op het volgende filmpje kun je in druk krijgen van het webinar:
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Inschrijven kan van 15 april tot 20 mei via de inschrijfpagina: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/webinars/webinar-e-portfolio-voor-kinderen
Er zijn tot nu toe 42 aanmeldingen (16-5-2021)

NJPV Webinar het jonge kind
IK WIL SPELEN!
Event: Het jonge kind binnen het Jenaplanonderwijs
Datum 9 juni 2021 van 15.00 tot 17.00 uur ONLINE
“IK WIL SPELEN!” is geschreven voor ieder die werkt met het jonge kind (2,5 tot 6 jaar)
binnen het jenaplanonderwijs. Aan jongste kinderen zijn nog weinig ‘jenaplanwoorden’
gewijd. Doorgewinterd in alle geledingen van het jenaplanonderwijs hebben Anite van Oijen
en Ingrid Nagtzaam onderzocht, doorleefd en beschreven wat essentieel is voor de ontwikkeling van het jonge kind. Hoe geef je dit vorm bij het werken op een jenaplanschool/ kindcentrum.
Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen is een fantastische taak met veel verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de pedagogische- en didactische basishouding van de
stamgroepleider speelt hierin een cruciale rol. Wij gunnen (jonge) kinderen dat ze zich
mogen ontwikkelen op een wijze die bij hen past: spelend, ontdekkend, onderzoekend, in
welbevinden en betrokkenheid en vanuit autonomie. Tijdens de lezing ‘IK WIL SPELEN!’
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verkennen we op welke wijze het jonge kind zich weer spelend mag ontwikkelen en op
welke wijze de 3 pedagogen hierin steeds weer samenwerken: het kind, de volwassene en
de krachtige omgeving. Daarnaast presenteert de NJPV de film “Het jonge kind binnen het
jenaplanconcept” in de serie “Jenaplan, school waar je leert samenleven'.
Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam zijn eigenaar van “Het Kan! professionalisering in
onderwijs en kinderopvang”. Gepassioneerde trainers met een staat van dienst binnen het
jenaplanonderwijs en kinderopvang. Stamgroepleider, intern begeleider, schoolleider,
Pabodocent rekendidactiek, actief binnen de NJPV, opleider, onderwijsontwikkelaar,
pedagogisch manager, ontwikkelaar (VE-) trainingen kinderopvang, schrijver ‘Inspiratieboek
gelukkige klas’.
In november 2019 publiceerden zij het boek ‘IK WIL SPELEN!’ voor de NJPV.
De inschrijving start 26 april via https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/webinars/hetjonge-kind
Op dit moment zijn er 157 aanmeldingen (16-5-2021)

NJPV conferentie
De NJPVconferentie staat gepland. Dit jaar vindt de tweedaagse niet in november plaats
maar op 31-03-2022 en 01-04-2022. Zet nu vast in je agenda. Na de zomer start de inschrijving! Het thema is ‘Verwondering’.

NJPV opleiding vo docenten jenaplan
De inschrijfpagina voor de vo opleidingen/cursussen is geopend.
Meer informatie vind je op https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/voortgezet-jenaplanonderwijs

NJPV introductiecursus
Ook in het schooljaar 2021-2022 worden er door de Nederlandse Jenaplanvereniging weer
introductiecursussen georganiseerd. Een korte cursus bestemd voor beginnende
stamgroepleiders. Een kennismaking met het jenaplanconcept.
Stamgroepleiders komen vier dagdelen bijeen en verkennen samen onder leiding van
een NJPV-erkende docent het jenaplanconcept.
De NJPV heeft het raamwerk van de introductiecursus vastgesteld en de begeleidingsdiensten verzorgen de uitvoering. Dit schooljaar worden er op drie plekken introductiecursussen
georganiseerd: Rotterdam, ’s Hertogenbosch en Zwolle.
Voor meer informatie en inschrijving: https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introd
uctiecursus
De inschrijfperiode loopt tot 15 oktober 2021.
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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

5

