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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  

31 maart/1 april 2022 NJPV conferentie 
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De NJPV is in de zomervakantie niet bereikbaar van 16 juli tot en met 21 augustus 2021. 

De bol.com pagina voor bestellingen is dan ook afgesloten. 

 

 

 

http://bol.com/
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Wisseling van de wacht 

Dit wordt voor mij de laatste nieuwsbrief. Ik stop vanwege mijn pensionering als directeur 
van de NJPV. Een functie die ik vanaf 1997 heb mogen vervullen na werkzaamheden als 
stamgroepleider en directeur van jenaplanschool “t Hoge Land”.                                                    
Ik gebruik deze rubriek niet om uitgebreid terug te blikken. Dit gebeurt op andere plekken.       
In de volgende aflevering van Mensenkinderen en het uit te geven boek “Perspectief op     
Jenaplan” en de aangekondigde kern “Bevorderen van de ondernemende houding van      
kinderen”. 
Vanaf 1976 werk ik binnen de jenaplanbeweging. Een zijstap nooit gezet, omdat ik vanaf   
het begin verknocht raakte aan het concept.  Als stamgroepleider heb ik altijd gewerkt met 
een driejarige middenbouwgroep.  
Met een tevreden gevoel kijk ik naar de actieve jenaplanclub die we met elkaar vormen.     
Met een volwassen verenigingsblad, een ruim voorziene website, een jaarlijks terugkerende 
NJPV conferentie, vele inhoudelijke studiedagen voor de verschillende doelgroepen, diverse 
jenaplanuitgaven en een goed gesorteerde jenaplanbibliotheek. De internationale contacten 
(m.n. Taiwan, Tsjechië) en mijn jarenlange betrokkenheid bij Jenaplan Vlaanderen. 
 
Met mijn bureau “Jenaplanspecialist” ga ik nog een jaar door om een aantal langlopende 
projecten af te ronden.   
Met Edwin zijn een paar goede overdrachtsgesprekken gevoerd. Hij zal op zijn eigen            
karakteristieke wijze leiding gaan geven aan de club en ik draag het stokje dan ook met    
vertrouwen aan hem over. 
 
Tot 1 augustus ben ik nog bereikbaar via directeur@njpv.nl . Daarna zal Edwin dit emailadres 
overnemen. Via mail ben ik dan alleen bereikbaar met het adres  
jaapmeijerzutphen@gmail.com 
 
Jaap Meijer 
 

Edwin Solen, per 1 augustus de nieuwe directeur van de NJPV, 

Beste Jenaplanners, 

Middels het volgende linkje stel ik me aan jullie voor: 

 https://youtu.be/Vt2Es9T0pjk 

Geboren en getogen in de buurt van Raalte. De Pabo in Zwolle gevolgd en daarna in 1993 in 
Den Haag begonnen met het lesgeven aan kleuters. Na een periode in La Paz kwam ik in Zwolle 
in aanraking met het jenaplanonderwijs. Zag onder andere Jan Tomas aan het werk en werd 
door het concept gegrepen. Als stamgroepleider en directeur op meerdere scholen gewerkt. 
De laatste 6 jaar als schoolleider van jenaplanschool “De Kleine Planeet” in Deventer. 
 
Sinds 2017 ook jenaplanopleider voor ’t JAS (waarmee ik per 1 augustus stop) en nu 3 jaar 
mede-regioleider van de regio Veluwe e.o. 
Op dit moment ben ik interim directeur op de Jenaplanschool in Heerde. 
 

mailto:directeur@njpv.nl
mailto:jaapmeijerzutphen@gmail.com
https://youtu.be/Vt2Es9T0pjk
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Leren ontstaat vanuit liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werk-
gemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school, kinderen op tot 
mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. 
Dit stond op het succes- gewenst -kaartje van mijn collega’s hier in Heerde en zo is het!! 
 
Het Jenaplan is volop in ontwikkeling en ik heb heel veel zin om met elkaar, met de opleiders, 
de directeuren, met de stamgroepleiders en met Jenaplan Jong ons concept verder op de kaart 
te zetten. Het is belangrijk om jenaplankennis onderling uit te wisselen en continu contact te 
zoeken en af te stemmen met ontwikkelingen in de samenleving.   
 
Op een Jenaplanschool kan je jezelf zijn. Er is een prettig pedagogisch klimaat. Ruimte voor 
eigen creativiteit, mensen zijn heel ambitieus en er wordt veel samengewerkt en gevierd. 
Laten we samen nieuwe avonturen beleven, nieuwe dingen ontdekken en ervaren hoe mooi 
het is om te blijven leren.  En natuurlijk samen nagenieten en de successen vieren. Dat kan in 
de stamgroep, op de school, in de regio of op de conferentie. 
 
Gegrepen door passie voor Jenaplan heeft dit me al veel gebracht. Verschillende scholen, 
mooie reizen naar onder meer de eerste jenaplanschool in Japan. Bijzondere contacten, 
vriendschappen, maatjes, betrokken ouders, zelfredzame ondernemende kinderen die uitvlie-
gen….  Alles samen en in samenhang. Jong en oud door elkaar. 
 
Ik hoop een inspirerende verbinder voor jullie te zijn. Altijd recht vanuit het hart en met een 
oprechte wens voor levend en betekenisvol onderwijs voor kinderen.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Solen 

 

Jenaplanbureau (bericht van Erik Peperkamp) 

Per 1 juli verlaat de NJPV haar plek aan de Waterstraat.  
De medewerkers werken vanuit huis. Met de uitbesteding van de financiële administratie en 
in de toekomst het secretariaat is een vast kantoor geen noodzaak meer. 
De NJPV is telefonisch bereikbaar op het nummer: 06-49020177. 

 
Voor bijeenkomsten wijken we uit naar verschillende locaties.  
Voor de bibliotheek wordt een nieuwe onderkomen gezocht en deze zal voorlopig worden 
opgeslagen. Het lokactie- onderzoek concentreert zich op de vorming van een algemene 
onderwijsvernieuwings-bibliotheek i.s.m. andere vernieuwingsorganisaties. 
Het adres van de vereniging verandert en wordt: Kanaalstraat 18, 8181 HW Heerde.  
 
NJPV conferentie 

De NJPV conferentie 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 inschrij-
ving! Het thema is ‘Verwondering’. 
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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 begeleidingsdien-
sten 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/introductiecursus 
 
De inschrijfperiode loopt tot 15 oktober 2021. 

 

NJPV film Ik wil spelen 
De nieuwe NJPV film “ik wil spelen” is klaar en is terug te vinden op de website:  
https://www.jenaplan.nl/nl/media/films 
 

Algemene informatie NJPV 

Kantoor NJPV  

Bij de NJPV werken Ina Kemna (algemene administratie) en Johan Schouten (financiële admi-

nistratie en Mensenkinderen).                                                                                                   

Bereikbaarheid secretariaat: maandag, woensdag en donderdag bereikbaar van 9 tot 12 

uur. Telefoon: 06-49020177 

Het contact/ postadres voor de NJPV wordt: Kanaalstraat 18 - 8181HW - Heerde                                                                                                                                                                     

Administratie: administratie@njpv.nl  /  financiele-administratie@njpv.nl                                                  

Website: www.jenaplan.nl 

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  (tot 1-8-2021).  

Na 1-8-2021 Edwin Solen 06-81880069 directeur@njpv.nl 

 

https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/voortgezet-jenaplanonderwijs
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus
https://www.jenaplan.nl/nl/media/films
http://www.jenaplan.n/
http://www.jenaplan.nl/
mailto:penningmeester@njpv.nl
mailto:directeur@njpv.nl

