De NJPV-nieuwsbrief verschijnt maandelijks.
Bij de nieuwsbrief kunnen losse vacatures worden meegezonden.
Op andere momenten worden landelijk geen vacatures verspreid.

Belangrijke data
31 maart/1 april 2022

vervangende activiteiten conferentie

22 april

informatiemiddag in Utrecht over modules Jenaplanschoolleidersopleiding

18 mei

Bijeenkomst Algemeen Bestuur

20 mei

informatiemiddag in Zwolle over modules Jenaplanschoolleidersopleiding
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Conferentie NJPV van 31 maart en 1 april gaat niet door
De afgelopen week nam de conferentiewerkgroep en het dagelijks bestuur een moeilijk besluit.
Wij achten het in deze coronatijd niet verantwoord om de NJPV-conferentie op 31 maart en 1 april
2022 door te laten gaan.
Op de eerste plaats denken we aan het gezondheidsrisico van de deelnemers en van de organisatie.
Ook nemen we met het organiseren van de conferentie in de huidige omstandigheden een groot financieel risico.
Als we de voorbereidingen voortzetten, gaan we verplichtingen aan die niet kosteloos zijn te annuleren. We spelen op safe en schuiven de prachtige inhoud door naar 31 oktober en 1 november 2022!
Voor het eerst een dergelijk besluit nemen, gaat niet in de koude kleren zitten. We kunnen ons ook
voorstellen dat teleurstelling bij jullie overheerst.
De conferentiewerkgroep denkt na over een digitaal “aanbod” op 31 maart/1 april voor de scholen,
waarmee we een belangrijk doel van de conferentie toch kunnen bereiken: “inspireren en verbinden”.
We houden jullie op de hoogte.
De 290 deelnemers die zich al hadden ingeschreven, krijgen de komende week nog een brief met aanvullende informatie over eventuele mogelijkheden van afhandeling.
De werkgroep conferentie (Ingrid, Larissa, Leonie, Carolyn, Sebastian en Edwin) en het DB

Informatiebijeenkomsten over de jenaplanschoolleidersopleiding
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. In april en mei vinden (digitale)bijeenkomsten plaats zodat geïnteresseerde Jenaplanners extra info kunnen ontvangen
over inhoud en opzet. Doelgroep: directeuren zonder jenaplanervaring, directeuren met jenaplanervaring en stamgroepleiders met de ambitie om jenaplan schoolleider te worden.
22 april 2022: Informatieve bijeenkomst in Utrecht (exacte locatie en tijdstip volgen binnenkort)
20 mei 2022: Informatieve bijeenkomst in Zwolle (exacte locatie en tijdstip volgen binnenkort)
Interesse? Een mailtje kan naar directeur@njpv.nl

Portfolio (webinar)
Flink wat Jenaplanscholen zijn bezig met een portfolio ontwikkeling. Het verzamelen van trotsstukken
vanuit de Jenaplanessenties. Op 16 februari is er een Webinar van Leskracht van 14.30 uur-16.00
uur. Via info@leskracht.nl kan je je aanmelden.
Binnen Meloo hebben kinderen een eigen leer- en ontwikkelomgeving waarin ze bouwen aan een portfolio en een rapport. Het portfolio wordt opgebouwd met trotsstukken, prestaties of ander bewijsmateriaal. Opdrachten, kind-initiatieven en toetsen worden gekoppeld aan de SLO doelen en gewaardeerd door de leerkracht, de ouder of een klasgenootje. De stamgroepleider zet in de persoonlijke
werkomgeving opdrachten klaar, die automatisch worden gekoppeld aan bijpassend bronnenmateriaal. Hiermee beschikken de kinderen ook thuis over diverse educatieve afbeeldingen, teksten, films,
creatieve opdrachten en websites.
Heb je alleen behoefte aan het opbouwen van een portfolio? Dan is Meloo-Portfolio voldoende. Kinderen krijgen een eigen werkomgeving binnen Meloo om alleen of in teamverband te kunnen werken
aan werkstukken. Werkopdrachten kunnen worden uitgevoerd met behulp van de geïntegreerde Biebbox/ informatiebronnen.
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Administratie NJPV, heden en toekomst
Na heel veel jaren hard werken, gaat Ina Kemna per 30 april 2022 met pensioen!
Er is een kandidaat die deels haar taken kan overnemen. Daarnaast wordt de rol van Geert Bors binnen de NJPV iets groter.
Tenslotte is er binnen het werkurenbestand van Ina ruimte over om iemand op projectmatige basis bij
de NJPV te betrekken. Na afstemming met het AB en DB wil ik de volgende oproep plaatsen:
We zijn op zoek naar iemand die Edwin ondersteunt bij het uitdragen van de kracht van het Jenaplanconcept. Een aanjager die het unieke van het jenaplanconcept goed kan helpen neerzetten in alle social media in goede afstemming met Jenaplan Jong. We zoeken iemand met Jenaplanaffiniteit die ondernemend is en goed kan samenwerken. Het is werken op projectbasis voor een aantal uren in de
week. Er is geen sprake van een vast dienstverband.
Interesse? Laat het voor 1 maart aan Edwin weten via mail directeur@njpv.nl

De Suus Freudenthal Bibliotheek heeft z’n plekje gevonden
Na het sluiten van het kantoor in Zutphen, kwamen de boeken van onze bibliotheek in dozen te zitten.
Na een lange zoektocht waarbij lange tijd sprake was van de mogelijkheid om een gezamenlijke bibliotheek bij het NIVOZ te creëren, is er voor het komend jaar een mooie ruimte gevonden bij Jenaplanschool de Brug in Utrecht waarbij de mogelijkheid bestaat dat de bibliotheek daar een permanente
plek zal kunnen krijgen.
Op 9 februari worden de boeken naar de MaetSuykerstraat 1a gebracht en wordt de bibliotheek ingericht. Heel erg fijn dat Jaap en Helmy zorgdragen voor de inrichting van onze bibliotheek.

De kracht van de stamgroep, de kracht van een heterogene groep
Op sommige scholen is het soms worstelen, met name in de middenbouwstamgroep, over hoe je nou
precies de kracht van de stamgroep het beste kan gebruiken. Daarnaast zijn er scholen aan het onderzoeken of ze kunnen overstappen van combigroepen naar heterogene stamgroepen. Zo willen onder
andere een aantal scholen van de regio Jenanet (Zuid-Holland) vanuit hun visie na dit schooljaar overstappen na 3-jarige stamgroepen. In de bijlage een mooie bijdrage van mensenkinderen 2017 over
de kracht van de 3-jarige stamgroep. Werkt de middenbouwstamgroep op jouw school heel erg fijn?
Laat het mij aub weten.

Nieuws vanuit de werkgroepen
Vanuit NJPV Jong, een laatste oproep
Er zijn behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen binnengekomen voor NJPV Jong. Dat is prachtig. Een aantal zijn al aangeschoven op de eerste digitale meeting van 2022. De meeste regio’s zijn vertegenwoordigd. Het zou mooi zijn als er uit Limburg/Zeeland/Noord-Nederland nog een enthousiaste stamgroepleider opstaat. Aanmelden kan altijd, via Nanouk: jenaplanjong@njpv.nl
In het AB van 19 januari jl. heeft NJPV Jong zijn nieuwe structuur van werken en nieuwe plannen gepresenteerd. Binnenkort zal heel Jenaplanland via allerlei kanalen weten wat NJPV Jong dit jaar van plan
is.
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Vanuit het Dagelijks Bestuur
Gertine (secretariaat) en Astrid (penningmeester) treden na deze termijn af (rond de zomervakantie).
Voor beide functies staat een vergoeding van 2 uur per week. We zijn uiteraard op zoek naar mensen
met jenaplanaffiniteit.
Profielschets penningmeester:
•
•
•
•
•
•

Beleid ontwikkelen vereniging en stichting in brede vorm.
(Meerjaren)begroting vereniging en stichting op stellen.
Kwartaalexploitatie overzichten toelichten.
Financieel jaaroverzicht opstellen.
Contributiebrief schrijven.
Verantwoordelijk zijn voor het laten opstellen en controleren van contracten.

Profielschets secretaris:
•
•
•
•
•

Secretariaat van het dagelijks bestuur voeren
Verantwoordelijk voor agenda’s en notulen van vergaderingen AB en DB en de betreffende
communicatie daaromtrent
Beheer Google Drive
Participatie binnen de ringenbijeenkomst van de Inspectie voor Onderwijs
(Locatie Utrecht – viermaal per kalenderjaar)
Medeverantwoordelijk voor het beleid ontwikkelen van vereniging en stichting in brede zin

Heb je interesse of heb je nu al vragen, dan kun je mailen of bellen met de voorzitter van de NJPV,
Erik Peperkamp (06-22170452 - voorzitter@njpv.nl)
Brieven kunnen tot 1 maart a.s. verstuurd worden t.a.v. Erik Peperkamp (voorzitter@njpv.nl)

Redactie mensenkinderen
De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft geholpen. Mensenkinderen heeft zijn redactie rond!
Hilde Paulsen treedt toe tot onze redatie. Hilde heeft zicht op de jenaplan-opleiderswereld. Daarnaast gaat Peter Schraders als colunmist stukjes schrijven over Jenaplan VO.

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 is: Kanaalstraat 18 - 8181HW - Heerde
Administratie: administratie@njpv.nl / financiele-administratie@njpv.nl
Website: www.jenaplan.nl
Dagelijks bestuur NJPV
Voorzitter:
Erik Peperkamp
Penningmeester:
Astrid Kaan-Keijzer
Secretaris:
Gertine Vorstelman
Directeur NJPV:
Edwin Solen

06-22170452
06-12049345
06-12444558
06-81880069

voorzitter@njpv.nl
penningmeester@njpv.nl
secretaris@njpv.nl
directeur@njpv.nl
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