De NJPV-nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de 22ste.
Bij de nieuwsbrief kunnen losse vacatures worden meegezonden.
Op andere momenten worden landelijk geen vacatures verspreid.
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Kees Both, jenaplanicoon 1942-2021
Namens alle jenaplanbetrokkenen van de
NJPV is er afgelopen dinsdag 14 september
een advertentie in de TROUW geplaatst met
de volgende tekst:
Tot ons verdriet is plotseling onze nestor Kees
Both overleden.
Vanaf het eerste begin heeft Kees gewerkt aan
het ontwikkelen van het jenaplanconcept. Hij was
een pionier en heeft jenaplan op de kaart gezet.
Zijn werk als studiesecretaris van de NJPV maar
ook als eindredacteur van Mensenkinderen heeft
grote invloed gehad op de ontplooiing van ons
concept.
Kees blijft onder ons, al was het maar via zijn vele
publicaties zoals De Rozentuin en Jenaplan 21.
Zijn passie voor de natuur heeft hij nooit onder
stoelen of banken gestoken. Hij heeft zich steeds
ingezet voor wereldoriëntatie en ook voor De
Groene School.
Nu moeten we het doen zonder jouw bevlogenheid en enorme geheugen.
Kees, we gaan je missen.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Namens alle jenaplanbetrokkenen van de
NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging)

Ook in de komende Mensenkinderen wordt er uitgebreid bij deze bijzondere man stilgestaan.
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Edwin Solen, per 1 augustus gestart als nieuwe directeur van de NJPV
Beste Jenaplanners,
Na een fijne overdracht van Jaap ben ik me volop aan het inwerken in de wondere
wereld van het Jenaplan. Ik maak contact met het bestuur, het opleiderscollectief,
de collega’s die bezig zijn met de conferentie. De eerste lijntjes met Jenaplan Jong
zijn gelegd en de meeste regioleiders heb ik al telefonisch gesproken. Natuurlijk
heb in zin om eenieder te ontmoeten. De eerste bezoekjes aan regio-bijeenkomsten
zijn al gepland.
Ik wens jullie natuurlijk een prachtig schooljaar toe. Dat je samen met collega’s, kinderen en ouders mooie avonturen moge beleven in de stamgroep en ook daar buiten. En vergeet niet te vieren.
Voor degene die het gemist hebben nog een keer het linkje waarin ik mezelf heb
voorgesteld. Voor vragen of ideeën kan je altijd mailen naar directeur@njpv.nl
Groet, Edwin Solen
Link: https://youtu.be/Vt2Es9T0pjk

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. Vanaf oktober
start de inschrijving! Het thema is ‘Verwondering’.

NJPV opleiding VO docenten jenaplan
Roger Janssen van Metameer, Jenaplanschool uit Stevensbeek, Limburg, is begonnen met het opleiden van een groep enthousiaste collega’s van verschillende jenaplanscholen in Nederland. Samen maken en werken we aan een kwalitatief hoogstaande jenaplanopleiding passend binnen het gestelde jenaplanraamwerk van de
vereniging.
Daarnaast wordt er ook een introductiecursus verzorgd. De inschrijving van deze
cursus staat nog open. Info is te vinden op de website:
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/voortgezet-jenaplanonderwijs
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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 twee plekken
introductiecursussen georganiseerd: ’s Hertogen Bosch en Zwolle.
Voor meer informatie en inschrijving:
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus

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

Module Stamgroepwerk, een reminder
Er
is een
nieuwe
module
op
deze
website
gerealiseerd.
Zie: https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/jenaplan-opthema/stamgroepwerk/overzicht/
Een module, waarmee elke school een eigen plannings-en verantwoordingsdocument kan inrichten voor Stamgroepwerk (voorheen WO).
De basis wordt gevormd door een landelijk document, dat regelmatig "ververst" zal
worden met bronnen/werkvormen. Elke belangstellende school kan een eigen inlogcode aanvragen. Met deze inlogcode kom je op het landelijk instrument.
Dit instrument kun je vervolgens aanpassen naar de eigen gewenste situatie en blijft
alleen voor jouw school veilig beschikbaar. Alleen voor het onderdeel bronnen/werkvormen wordt jullie eigen invulling tegelijk opgeslagen in het landelijk instrument, opdat ook andere scholen kunnen profiteren van jullie suggesties, voorbeelden. Een bron wordt bij voorkeur via een pdf opgeslagen in het document.
Met het instrument kun je:
• per bouw informatie opbouwen
• per aanboddoel gegevens selecteren
• profiteren van suggesties, producten van andere scholen
Aanvraag inlogcode:
Na goedkeuring kan je direct aan de slag.
Heb je tips? Geef deze dan door via administratie@njpv.nl.
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Nieuwe regioleiders, nieuwe directeuren
De meeste regioleiders zitten binnenkort weer hun eerste regio-overleg voor. Ontzettend belangrijk om als regio weer met elkaar af te stemmen om de jenaplanbehoeftes en speerpunten binnen je regio vast te stellen. Ook worden er in een aantal
regio’s data gepland voor inspiratiemiddagen zodat stamgroepleiders elkaar kunnen
ontmoeten.
Nieuwe jenaplanners worden op weg geholpen door ervaren jenaplanners. Ben je
aangesteld als nieuwe directeur op een van onze jenaplanscholen?
Geef je naam door aan directeur@njpv.nl; dan neem ik snel contact met je op om
kennis te maken.

Startvergadering Algemeen Bestuur (AB)
Op woensdag 22 september jl. vond de eerste vergadering van dit schooljaar van
het AB plaats. Ditmaal in Nunspeet. Het was een goed weerzien na een schooljaar
met enkel online ontmoetingen; uitwisselen en (her)ontmoeten stond dan ook centraal. Tevens is er een start gemaakt met de nieuwe bestuursstructuur waarbij ook
de Opleiders en Jenaplan Jong mee kunnen denken binnen het AB op een aantal
thema’s.

Algemene informatie NJPV
Kantoor NJPV
Bij de NJPV werken Ina Kemna (algemene administratie) en Johan Schouten (financiële administratie en Mensenkinderen).
Bereikbaarheid secretariaat: maandag, woensdag en donderdag bereikbaar van 9

tot 12 uur. Telefoon: 06-49020177
Het contact/ postadres voor de NJPV is: Kanaalstraat 18 - 8181HW - Heerde
Administratie: administratie@njpv.nl / financiele-administratie@njpv.nl
Website: www.jenaplan.nl
Dagelijks bestuur NJPV
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Erik Peperkamp 06-22170452 voorzitter@njpv.nl
Astrid Kaan-Keijzer 06-12049345 penningmeester@njpv.nl
Gertine Vorstelman 06-12444558 secretaris@njpv.nl

Directeur NJPV

Edwin Solen 06-81880069 directeur@njpv.nl
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