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

Belangrijke data
30 maart

Bijeenkomst Dagelijks Bestuur

18 mei

Bijeenkomst Algemeen Bestuur

20 mei

informatiemiddag in Utrecht over modules Jenaplanschoolleidersopleiding
(en mogelijkheid om digitaal de bijeenkomst te volgen)
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Geslaagden
Wéér drie stamgroepleiders van de Jenapleinschool uit Zwolle zijn in het bezit van het Jenaplandiploma. Ook de felicitaties voor een grote groep stamgroepleiders van diverse Jenaplanscholen uit het
Noorden van het land. Tenslotte de felicitaties voor het hele team van de Lichtstraat uit Vught die
mede dankzij het tomeloze enthousiasme van hun schoolleider het diploma hebben verdiend.
Mocht je je meesterstuk willen delen en laten plaatsen op de website van de NJPV dan horen wij dat
graag.

Administratie NJPV, heden en toekomst
Beste jenaplanners,
Vanaf 2006 heb ik met veel plezier op het secretariaat van de NJPV gewerkt. Later zijn daar de werkzaamheden voor Stichting Jenaplan bijgekomen. Naast het secretariaat en het versturen van de boeken, die via bestelformulieren binnen komen, heb ik al die jaren de administratie voor de jaarlijkse
NJPV conferentie gedaan. Het was dan ook prettig om de mensen die ik normaal alleen via de mail of
de telefoon te woord staan op deze conferentie kon ontmoeten. Nu is het tijd voor wat anders. Ik ga
30 april met pensioen. Ik wens alle mensen die in het Jenaplan onderwijs werkzaam zijn veel werkplezier toe. vriendelijke groet, Ina Kemna.

Even voorstellen….
Met ingang van 1 mei a.s. zal ik een aantal taken overnemen van Ina Kemna. Ina gaat zoals jullie weten genieten van haar welverdiende pensioen.
Mijn naam is Bea ter Horst en woon samen met mijn man in Epe. We hebben 2 dochters van 25 en
23 jaar.
Vanaf 2001 werk ik als administratief medewerker op verschillende openbare basisscholen (Stichting
Proo). Op dit moment zijn dat de basisscholen: Gildeschool, Hoge Weerdschool en Nieuwe Wisselse
School in Epe en de Jenaplanschool in Heerde. Een afwisselende baan met enthousiaste collega’s en
heel veel prachtige kinderen om mij heen.
Daarnaast ga ik binnenkort de Jenaplanvereniging ondersteunen door algemene administratieve taken uit te voeren. Tijdens de eerste kennismaking met enkele bestuursleden voelde het gelijk al als
een warm welkom en ik heb heel veel zin om aan deze taak te beginnen.
Heb je vragen of wil je meer weten, schroom niet en neem contact met me op.
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Conferentie NJPV van 31 oktober en 1 november
Goed om te weten dat heel veel scholen hun deelname laten staan voor de conferentie in het najaar.
De meeste deelnemers laten hun inschrijving staan, wat wij als werkgroep kunnen waarderen.
Vanaf midden april komt er een update voor degene die zich toch nog willen inschrijven voor onze
Jenaplanconferentie.
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 bezig met het
onderzoeken of deze opleiding voor het schoolleidersregister gecertificeerd kan worden. De aanvraag is ingediend en deze wordt nu getoetst.
In eerste instantie was het plan om fysieke bijeenkomsten te organiseren in Zwolle en Utrecht. Op
basis van de eerste 20 geïnteresseerde schoolleiders bieden we nu een fysieke bijeenkomst aan op
vrijdagmiddag 20 mei op Jenaplanschool op Jenaplanschool de Brug in Utrecht van 14.00- 16.00
uur. (Maetsuykerstraat 1a, 10 min. Lopen vanaf het station). Ook is het mogelijk om deze bijeenkomst digitaal te volgen maar fysiek aanwezig zijn, heeft onze voorkeur.
Na een opening van de directeur van de NJPV gaan Ingrid Nagtzaam van ’t KAN en Guido Huige van ’t
JAS informatie verstrekken over inhoud en opzet. Doelgroep: directeuren zonder jenaplanervaring,
directeuren met jenaplanervaring en stamgroepleiders met de ambitie om jenaplan schoolleider te
worden.
Met de mensen die zich al hebben opgegeven, wordt de komende week per mail contact gemaakt.
Interesse? Een mailtje naar edwin.solen@njpv (directeur njpv) of naar één van de opleidersinstituten.

Portfolio (webinar)
Flink wat Jenaplanscholen zijn bezig met een portfolio ontwikkeling. Het verzamelen van trotsstukken vanuit de Jenaplanessenties.
In een vorige nieuwsbrief is er de mogelijkheid geboden om een webinar te volgen over het MelooPortfolio. Ook het Kindvolgssysteem van Loogin sluit goed aan bij de visie van het Jenaplan en wordt
ook diverse Jenaplanscholen gebruik.
Wij merken dat er veel scholen gebruik maken van Looqin of zoekende zijn naar een passend observatiesysteem. Kindvolgsysteem Looqin sluit erg aan bij de visie van Jenaplan en ik vroeg me af of jullie in jullie nieuwsbrieven ook eens naar Looqin willen refereren. Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem dat start met het kijken naar welbevinden en betrokkenheid, en daarna de competenties en prestaties bekijkt om te kijken in hoeverre kinderen in ontwikkeling zijn. Looqin biedt daarnaast veel mogelijkheden om te werken aan de pedagogische kwaliteit en voor de leidinggevende

3

en/of intern begeleiders mogelijkheden om diverse rapportages in te zetten om samen tot een passend beleid te komen. Voor het monitoren van de sociale veiligheid bieden we Looqin2u aan, dit is
een gevalideerd instrument waarmee je ook als leraar informatie in handen hebt om de kinderen nog
beter te leren kennen en kunnen begeleiden. Uitgebreide informatie vind je op onze website:
www.looqin.com
Mochten er scholen bezig zijn met hun kindvolgsysteem en met een portfolio ontwikkeling dan kan
de NJPV een themadag organiseren (online of fysiek) voor 2022-2023. Laat het ons weten.

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 april a.s. verstuurd worden t.a.v. Erik Peperkamp (voorzitter@njpv.nl)

Nieuwtjes
Themadag ter ere van Kees Both
Op zaterdag 19 maart 2022 tussen 11.00 uur en 16.00 uur organiseert Stichting Springzaad ism de
Groene Pedagogiek en de familie Both. Een themadag ter ere van Kees Both.
Deze themadag vindt plaats op het prachtige groene schoolplein van Jenaplanschool de Lanteerne in
Nijmegen.
Nieuwsgierig geworden? Meer info is te verkrijgen via info@springzaad.nl
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Verstandig omgaan met geld
De miljoenste leerling zit op Jenaplanschool Klavertje 4 in Oudewater. Krijg je de begroting niet rond?
Dan weet je waar de kenners zitten.

100 jaar Jenaplan, 22 april 2024 is het zover. De eerste schooldag op de Jenaplanschool in
Jena!

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

Suus Freudenthal Bibliotheek in Jenaplanschool de Brug, MaetSuykerstraat 1a in Utrecht.

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
edwin.solen@njpv.nl
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