De NJPV-nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de vijftiende.

Nieuwsbrief april 2018
Peter Petersen Prijs
Mijn rapportfolio
Nieuw schoollid
NJPV conferentie: Duik diep. Vlieg hoog.
Algemene informatie
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De Peter Petersen Prijs
Een school om trots op te zijn? Meld je aan!
Heb jij of ken jij een parel uit de dagelijkse praktijk binnen ons jenaplanonderwijs die we in
het zonnetje mogen zetten? Herken jij op je school een parel waarop je trots bent? Of ken je
een school die een parel heeft die zeker de moeite waard is om met andere jenaplanscholen
te delen? Meld deze school dan aan voor de Peter Petersen Prijs 2018! Dé award voor de
school die het afgelopen schooljaar inspirerend jenaplanonderwijs aanbood.
Je kunt een parel vanaf 1 mei tot uiterlijk 1 juni voordragen via het formulier op onze nieuwe
website https://www.jenaplan.nl Desgewenst neemt de jury daarna contact met je op!

MijnRapportfolio
De NJPV is al lange tijd betrokken bij het project Mijn rapportfolio. Verschillende
jenaplanscholen zijn en worden betrokken bij de ontwikkel -en realisatiefase.
Voor scholen die geïnteresseerd zijn in Mijn Rapportfolio worden twee landelijke
bijeenkomsten gehouden:
MijnRapportfolio bij jou in de buurt!
Datum: 16 mei 2018
Tiijd: 15.00-17.00 uur
Plaats: Assen
Link naar Facebook event: https://www.facebook.com/events/1722773321116412/
MijnRapportfolio bij jou in de buurt!
Datum: 23 mei 2018
Tijd: 15.00-17.00 uur
Plaats: Tilburg
Link naar Facebook event: https://www.facebook.com/events/2136943719869355/
Nieuwe jenaplanschool
Dit schoolseizoen telt de NJPV weer een nieuw schoollid. Het betreft de Bavoschool in
Haarlem.
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Op de volgende NJPV conferentie, 1 en 2 november in Nunspeet, staan de
onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Herkennen wat kinderen voor hun eigen leren
nodig hebben en erkennen dat we daarop anticiperen en aansluiten. In die zin nemen we het
‘leren van kinderen’ als uitgangspunt voor ons pedagogisch handelen. Het thema van deze
conferentie.
De NJPV conferentie: twee dagen waarin we ons gaan verdiepen in welke bevorderende
maatregelen en initiatieven we kunnen nemen om de kinderen in een optimale ‘leerstand’ te
houden of te brengen. Daarvoor moeten we niet alleen zicht krijgen op de wijze waarop
kinderen leren, ervaren, ontdekken, communiceren et cetera. De pedagogische
grondhouding van de stamgroepleider moet ruimte bieden voor de kinderen hun eigen
leerproces aan te gaan. We zullen stilstaan bij wat de kinderen zelf al in huis hebben, waar de
uitdagingen in het leerproces van de kinderen liggen, wat wij daar van kunnen leren en wat
we er vervolgens mee kunnen doen. Bij het inrichten van leersituaties willen we de
intrinsieke motivatie van de kinderen aanboren en ons er altijd bewust van zijn welke
aspecten het leren van kinderen beïnvloeden.
Tools vol kunnen, durven en doen.
Deze editie van de NJPV conferentie staat bol van lezingen, workshops en presentaties. Je
ontvangt tools vol kunnen, durven en doen waarmee je nóg meer vorm en inhoud kunt geven
aan het onderwijs waar jij voor staat. En natuurlijk is er de uitreiking van de landelijke Peter
Petersenprijs, de award voor de school die het afgelopen schooljaar inspirerend
jenaplanonderwijs aanbood. Ook jouw school kan zich daarvoor opgeven.
Let op! Begin mei start de inschrijfprocedure via onze nieuwe website:
https://www.jenaplan.nl

Jenaplan, dat zijn wij!
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Algemene informatie NJPV
Kantoor NJPV
Op het kantoor werken Ina Kemna (algemene administratie) en Alexandra Heijster
(financiële administratie en Mensenkinderen).
Bereikbaarheid
Het administratief personeel is telefonisch bereikbaar op: maandag en donderdag van
10.30 tot 14.00 uur en dinsdag en woensdag van 9.00 tot 14.00 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.
T. 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: Ton Scheulderman 06-24787231 penningmeester@njpv.nl
Secretaris: Gertine Vorstelman 06-83905164 secretaris@njpv.nl
Directeur NJPV: Jaap Meijer 06-23777883 directeur@njpv.nl

Kantoor NJPV, Zutphen
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