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Beste Jenaplanners,
Sinterklaas achter de rug en nu weer voorwaarts richting de kerst. Ik wens jullie allen veel succes
deze laatste schoolweken van 2020. Vindt, naast de hectiek van de coronacrisis, de tijd om met het
team, met de kinderen in je stamgroep samen stil te staan bij alle mooie ontwikkelingen die bereikt
zijn in 2021. Geniet en vier het samen zijn.

Informatie uit het veld
Diploma-feest!
Gefeliciteerd jenaplanners van de Jenapleinschool uit Zwolle: Marloes van de Velde-Winters, Frederike Westendorp, Marion Dijkstra en Hilja Bruining, goed gedaan!
En intern begeleider Silvia Rouwenhorst van de Walter Gillijnse. Stug doorzetten en met trots het diploma behaald.

Trots op..
Jenaplanschool St. Willibrordus 100 jaar!!

Een stukje tekst uit de toespraak van schoolleider Marion Setz:
Wanneer ik aan onze school denk, dan denk ik aan waar de katholieke identiteit en het jenaplan samenkomen, daar vind je onze school. Een school die denkt in kansen en uitdagingen, ieder kind is
uniek en ieder kind is welkom! Vandaag vieren we niet alleen het 100 jarig bestaan, maar delen we
ook onze wensen voor de toekomst. Dat doen we met een wensput, waar jullie je wens voor onze
school achter kunnen laten. Maar ook door de wensen vanuit de stamgroepen met jullie te delen.
Daarnet hebben jullie een aantal wensen gehoord en nu zullen we naar de wensen van Wolven, Dassen, Bijen en Leeuwen luisteren.
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Trots op..
Op nummer 174 van mensenkinderen. Als het goed is, heb je het nummer in je brievenbus gevonden. Veel leesplezier namens de Nederlands Jenaplan Vereniging. Goed werk redactie!!

Jenaplan-schoolleidersopleiding in ontwikkeling
Namens de NJPV werkt een jenaplan-opleiderscollectief aan een opleiding, bestaande uit een aantal
modules, waarmee de NJPV in het schooljaar 2022-2023 wil gaan starten. Ook zijn we aan het onderzoeken of deze opleiding voor het schoolleidersregister gecertificeerd kan worden. Nog dit schooljaar
vinden (digitale)bijeenkomsten plaats zodat geïnteresseerde Jenaplanners extra info kunnen ontvangen over inhoud en opzet. Doelgroepen zijn directeuren zonder jenaplanervaring, directeuren met
jenaplanervaring en stamgroepleiders met de ambitie om jenaplan schoolleider te worden.

Module Stamgroepwerk
Rond de 80 jenaplanners zijn ingelogd in de module stamgroepwerk die op de website van de njpv te
vinden is. Laten we elkaar trakteren op mooie voorbeelden. De tips en ideeën worden meegenomen
om de module te verbeteren. Dank je wel voor het aanleveren van mooie aanvullingen.

Nieuws vanuit de werkgroepen
Vanuit de conferentiewerkgroep
De werkgroep steekt heel veel energie in de voorbereidingen om een mooie conferentie te organiseren. Heel frustrerend als we de conferentie weer zouden moeten verplaatsen. In goede samenwerking met de mensen van het conferentieoord in Nunspeet en in nauwe afstemming met het bestuur
spreken we intentie uit om de conferentie eind maart door te laten gaan. Begin januari valt het definitieve besluit. Mocht de conferentie vanwege de corona toch niet door kunnen gaan, dan verplaatsen we de conferentie naar donderdag 17 en vrijdag 18 november 2022. We houden jullie op de
hoogte.

De inschrijving voor de tweedaagse NJPV-conferentie van 31 maart en 1 april 2022 is
geopend. Dit jaar staat de conferentie geheel in het teken van het pracht onderwerp
'verwondering'.
Al 285 mensen hebben zich aangemeld. Wacht dus niet te lang met inschrijven!
Dit kan middels de volgende link te klikken: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie

3

Vanuit NJPV Jong, een laatste oproep!
Enthousiaste, gedreven en innovatieve jenaplanners gezocht.
Ben jij ook zo enthousiast over het jenaplanonderwijs en kun je dit enthousiasme overdragen? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Houd je van out of the box denken, dingen organiseren met een ‘jong’ en
enthousiaste club jenaplanners? Meld je dan aan voor Jenaplan Jong.
Meer informatie of gewoon aanmelden?
Dat kan via de coördinator van NJPV jong: jenaplanjong@njpv.nl

Vanuit het bestuur,
Tweede AB vergadering op 19 januari (digitaal)
We zijn nu het proces opgestart om tot een beleidsplan 2022- 2027 te komen voor de Nederlandse
Jenaplan Vereniging. Via de denktank en het algemeen bestuur hebben we een eerste samenvatting
gemaakt van de WHY, WHAT en HOW van de NJPV. Dit leidt tot 9 speerpunten in verbinden.
Waar het kon, zijn onder andere deze speerpunten besproken tijdens de (digitale)regio-bijeenkomsten en anders komt het op een volgend regio-overleg ter sprake. Ook overige thema’s die leven in
de regio, worden door AB-leden meegenomen en ingebracht.

Redactielid worden???
De redactie van Mensenkinderen wil graag uitbreiden. We zoeken twee mensen om de redactie te
versterken, en dat op terreinen waarop we nog onvoldoende specialisme in de huidige redactie hebben. Het betreft:
• Een redacteur met zicht op Jenaplan in het voortgezet onderwijs. (Een klein deel van de jenaplanscholen in Nederland is een vo-school, maar er spelen meerdere initiatieven om dat aantal uit te
breiden: een verlenging van school naar 10-14, maar liever ook nog langer).
• Een redacteur die goed zit in de jenaplanopleiderswereld. Dat mag iemand van een pabo zijn, maar
ook vanuit een van onze opleidingsinstituten of een schoolleider/ib’er die veel bezig is met het op
peil houden van de Jenaplankwaliteit van zijn/haar schoolteam en goede ideeën heeft over wat er
aan inhoud en inspiratie van de NJPV/de opleiders nodig is.
Oké Geert, maar wat behelst het allemaal dan?
• Mensenkinderen verschijnt vier per jaar, aan de hand van themanummers.
• We hebben 4-5 redactievergaderingen (van elk 2 uur) per jaar. Momenteel al een hele tijd online,
maar als het weer kan op een centrale plek in het land;
• Je denkt mee over urgente en betekenisvolle thema’s voor nieuwe nummers;
• Je hebt zicht (of bent bezig zicht te krijgen) op onderwerpen, ontwikkelingen, boeiende personen
bij een onderwerp in jouw deelveld van het Jenaplan;
• Je hebt liefst ook zin om actief mee te schrijven aan minimaal één artikel per editie. Schrijfervaring
is geen must – schrijvend leren en lerend schrijven zien we als een belangrijk jenaplanaspect van ons
blad: we scheppen nieuw zicht op Jenaplan (en op je eigen praktijk) door ons in elk nummer op verschillende manieren te verhouden tot een thema.
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• Per vergadering ontvang je reiskosten + € 50,00 vacatiegeld. Gebruik je een boek in je artikel, dan
kun je dat dat vaak opvragen bij de uitgever in ruil voor een presentie-exemplaar van je artikel.
Interesse? Mailen mag naar: mensenkinderen@njpv.nl (Geert Bors)

Bereikbaarheid medewerkers NJPV en bestuur
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 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 Edwin Solen 06-81880069 directeur@njpv.nl
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NJPV conferentie 2022
31 maart en 1 april 2022

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze ontdekken spelenderwijs de wereld om zich heen. Ze
kunnen zich oprecht verwonderen over deze wereld door te kijken, luisteren, voelen en ervaren.
Naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze vragen over wat ze waarnemen. Ze willen weten hoe iets
kan en werkt. Deze verwondering zorgt ervoor dat ze nieuwsgierig worden en zich openstellen om
meer te weten te komen.
Hoe werkt “verwondering”?
Wat kun je als stamgroepleider doen om de kinderen te verwonderen? Hoe creëer je ruimte
om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten? Hoe geef je het onderwijs meer diepgang?
Hoe leg je de verbinding tussen kennis en de toepassing hiervan rondom een bepaald thema?
Hoe zet je muziek, wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en beweging in als middel om leerdoelen te
bereiken?
Bijgaand filmpje heeft ons mede beïnvloed bij het doordenken van de inhoud voor de komende
conferentie.
https://youtu.be/oyWCAhKqipU
Bij de start van de conferentie laten we ons inspireren door Erik Scherder.
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en hoogleraar bewegingswetenschappen
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij was regelmatig te gast bij De Wereld Draait Door.
Hij heeft diverse boeken over het brein geschreven.
Tijdens de inleiding van de conferentie neemt hij ons mee in de
werking van ons brein, hoe we ons brein (en dat van de kinderen!)
fit kunnen houden en wat de rol van muziek en bewegen daarbij
kan zijn. Wat betekent deze kennis voor jouw dagelijkse praktijk?
Deze conferentie gaat vooral over de verwondering en de rol van
de stamgroepleider hierin.
Kinderen zijn betrokken, ontwikkelen hun talenten en leren vaardigheden. Stamgroepleiders
observeren, coachen, prikkelen en zetten kinderen op het goede spoor. Allemaal verwonderen ze zich.
De kinderen over wat ze ontdekken en de stamgroepleiders over de kinderen.
Wat gaan we doen?
Het programma is zo opgebouwd, dat we donderdag vooral insteken op de proceskant.
We noemen het “de voorwaardelijke aspecten om je te blijven verwonderen en vanuit die
verwondering aan de slag te gaan’.
Denk hierbij aan:
• Herkennen van de verwondering.
• Werken met inspiratiebronnen vanuit de directe omgeving.
• Vanuit een verwonderde houding in gesprek komen met kind(eren).
• Komen tot echte uitdagingen op basis van verwondering.
• Waarde van het “samen” beleven en doen.
• Vaardigheden ontwikkelen.
• Processen in beeld brengen: zichtbaar maken van de verwondering.

6

Op de vrijdag steken we in op workshops, die voortvloeien uit aspecten van het donderdagprogramma, denk hierbij aan:
•
•
•

beweging
Kunstzinnige vormen: o.m. muziekworkshop.
Levend taalonderwijs: teksten schrijven binnen stamgroepwerk.

Werkgroep Conferentie.
Edwin Solen, Larissa Rand, Leonie Vaartjes, Carolyn Nagtzaam, Sebastian Philipart, Ingrid Nagtzaam.
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