De NJPV-nieuwsbrief verschijnt ongeveer om de 6 weken.
Bij de nieuwsbrief kunnen losse vacatures worden meegezonden.
Op andere momenten worden landelijk geen vacatures verspreid.

Belangrijke data
11 mei

Bijeenkomst Dagelijks Bestuur

18 mei

Bijeenkomst Algemeen Bestuur in Driebergen

20 mei

informatiemiddag in Utrecht over modules Jenaplanschoolleidersopleiding
(en mogelijkheid om digitaal de bijeenkomst te volgen)

Alle belangrijke data voor het komend schooljaar zijn onderaan de nieuwsbrief verzameld!!!!
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Openingswoordje
Vanaf augustus ben ik met veel plezier twee dagen in de week in dienst van de NJPV. De schoolleiders van de meeste regio’s heb ik live mogen ontmoeten en daardoor heb ik ook heel wat scholen in
bedrijf gezien. Ik zie veel gepassioneerde en gedreven stamgroepleiders die werk maken van mooi
jenaplanonderwijs. Fijn ook om te weten dat kinderen uit de Oekraïne een warm welkom worden geheten op onze jenaplanscholen. Vanaf deze plek wens ik eenieder een hele fijne meivakantie toe.
Groeten van Edwin Solen
(o ja, een overzicht met activiteiten en data zijn op het eind van de nieuwsbrief te vinden)

Geslaagden
Alle deelnemers die de introductiecursus PO in Zwolle of in Den Bosch gevolgd hebben, van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat. Bedankt ook voor het invullen van de evaluatieformulieren waar de opleiders en de NJPV weer van kunnen leren. En de eerste groep VO jenaplanners van
het Jena XL uit Zwolle zijn trots op het behaald certificaat! Gefeliciteerd!
Ook het komend schooljaar bieden we vanuit de NJPV weer de introductiecursus aan. ’t JAS en ’t KAN
zullen deze cursus voor het PO verzorgen. Ook via de regio zélf kan er een groep enthousiaste stamgroepleiders verzameld worden waarna de NJPV een passende opleider zal vinden.
Hetzelfde principe geldt wat betreft de erkende post HBO opleiding. De NJPV kan jou daarbij helpen.
Dichtbij en op maat. Er zijn prima instituten die de opleiding kunnen verzorgen.

Veranderingen binnen de NJPV
Dit jaar vindt er een transitie plaats binnen de geledingen van de NJPV.
Vanaf 8 mei verzorgt Bea de administratie van de NJPV. Zoals in de vorige nieuwsbrief geschreven,
gaat Ina na haar laatste werkweek, de komende week, met pensioen. Zij heeft een fijn, bescheiden,
afscheidsfeestje gehouden en wil iedereen heel erg bedanken voor de belletjes, brieven en mailtjes.
Daarnaast nemen we vanaf 1 juni ook afscheid van Johan van de financiële-administratie. Johan
heeft namens de Verenigingsmanager een kleine twee jaar met ons samengewerkt. Ondanks goede
wil van beide kanten verliep de samenwerking stroever dan gedacht. We wensen ook Johan het
beste toe. Vanaf 1 mei regelt ONS Onderwijsbureau de financiën voor de NJPV.
In dit pittige jaar voor heel veel (onderwijs)mensen, zijn we als NJPV plannen aan het maken voor het
komend schooljaar. Er is van de leden, vanuit de regio’s, veel informatie ingewonnen. Na de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van 18 mei gaan we vanuit een nieuw koersplan 2022-2026 vanaf
september werk maken van een aantal belangrijke jenaplanspeerpunten.

Kwaliteitsontwikkeling Jenaplanonderwijs
Op scholen wordt hard gewerkt om het jenaplanonderwijs verder te ontwikkelen. Hoe kun je aandacht besteden aan onder andere rekenen, taal en lezen en burgerschapsvorming passend bij het
jenaplanconcept. Op onderstaande link die te vinden is op de website van de NJPV (www.jenaplan.nl) zijn documenten te vinden die je kunt gebruiken.
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/kwaliteitsontwikkeling/instrumenten-kwaliteitsontwikkeling
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Jenaplan 21
Met trots en plezier kan ik jullie melden dat wij bij de NJPV het boek “Jenaplan 21”van Kees Both
gaan heruitgeven. Het boek is uitverkocht, maar de afgelopen periode bleek er nog altijd vraag naar
van Jenaplanopleiders en van Hoge School studenten.
De digitale, mooi leesbaar gemaakte scan van het boek, wordt tussen nu en twee weken opgeleverd
en is als eerbetoon aan Kees Both en met instemming van de familie voor eenieder gratis beschikbaar.

Mensenkinderen
Zoals op de facebook pagina Jenaplan al door hoofdredacteur Geert Bors aangekondigd zal de mensenkinderen met het themanummer ‘Lef’ deze week bij jou op de deurmat vallen. Onder leiding van
gasthoofdredacteur Hubert Winter is er weer een mooi meesterwerkje gerealiseerd.
Ben je op zoek naar een thema of een bepaald onderwerp? Alle mensenkinderen zijn te vinden onder
het kopje media op de website van de NJPV. Ook onder het kopje media zijn tal van prachtig geschreven meesterstukken te vinden met diverse onderwerpen.

introductiecursus Jenaplan 2022-2023
Ook in het schooljaar 2022-2023 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 Hertogenbosch en Zwolle.
Voor meer informatie en inschrijving: www.jenaplan.nl kopje scholing en daarna naar link introductiecursus. De inschrijfperiode loopt tot 15 oktober 2022.

Nieuwe directeuren
Ben je gesteld als nieuwe directeur op een van onze jenaplanscholen? Geef je naam door aan administratie@njpv.nl. Dan nemen we contact op voor een kennismakingsbezoek. Op de website is informatie te vinden voor directeuren die hun weg zoeken binnen jenaplanland.
www.jenaplan.nl/nl/vereniging/schoolleiding
Op dezelfde plek is een overzicht gepubliceerd van interim directeuren beschikbaar voor werk op jenaplanscholen.
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De Nederlandse Jenaplan Vereniging groeit.
Dit schooljaar hebben zich 3 scholen aangediend die graag lid willen worden van de NJPV. Zij zitten in
het traject om een erkende jenaplanschool te worden.
2015-2016 39.721
2016-2017 41.413 PO 38.587 VO 2.826 178 schoolleden
2017-2018 40.981 PO 38.152 VO 2.829 175 schoolleden
2018-2019 41.477 PO 37.986 VO 3.491 172 schoolleden
2019-2020 42.917 PO 38.714 VO 4.203 174 schoolleden
2020-2021 42.487 PO 37.178 VO 5.309 174 schoolleden
2021-2022 43.192 PO 38.014 VO 5.178 174 schoolleden

Informatiebijeenkomst over de jenaplanschoolleidersmodule, laatste oproep!
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.
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. Interesse?
Een mailtje naar edwin.solen@njpv.nl (directeur NJPV) of naar één van de opleidersinstituten.

Jenaplan Jong
De leden van Jenaplan jong zijn weer live bij elkaar gekomen. Flink wat nieuwe leden zijn er bijgekomen. In diverse projectgroepen gaat NJPV Jong aan de slag. Er worden plannen gesmeed wat betreft
social media, podcast, jenaplancafé en ook zullen zij traditiegetrouw de avond op de conferentie
vormgeven.

Conferentie NJPV van 31 oktober en 1 november
Zoals bekend is de conferentie verplaatst naar 31 oktober en 1 november. Ruim 95% van de ingeschreven deelnemers hebben hun inschrijving laten staan. Dat betekent dat er nog een paar laatste
plekken vrij zijn gekomen. De inschrijving is dus weer geopend. Via de site www.jenaplan.nl onder
het kopje evenementen is er nog de mogelijkheid om je in te schrijven…..
De werkgroep conferentie (Ingrid, Larissa, Leonie, Carolyn, Sebastian en Edwin) en het DB
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Portfolio
Flink wat Jenaplanscholen zijn bezig met een portfolio ontwikkeling. Het verzamelen van trotsstukken vanuit de Jenaplanessenties. In de vorige nieuwsbrieven zijn er suggesties gedaan over portfolio.
Nieuw is STERiK, een online kindportfolio. Dit kindportfolio brengt de ontwikkeling in beeld met tijdlijn, ervaringen en posters. Meer info op hun website te vinden. Ben je op zoek naar een portfolio,
dan kan de NJPV je in contact brengen met collega jenaplanscholen om hun ervaringen te delen.

100 jaar Jenaplan, 22 april 2024 is het zover.
Het is nog ver weg maar het zou toch prachtig zijn als alle jenaplanscholen van Japan tot Duitsland,
van Oostenrijk tot Nederland op deze dag het jubileum vieren! De eerste internationale contacten
zijn gelegd. Zo was de voorzitter van de Duitse Jenaplan Vereniging, Hartmut Draeger, afgelopen
week in Nederland en zijn eerste ideeën uitgewisseld. Het idee is geopperd om een festival-achtige
studiedag(en) te organiseren waaraan schoolleden aan mee kunnen doen. Beste schoolleiders, kruisen jullie vast deze datum aan!

Bereikbaarheid medewerkers NJPV en bestuur
Bij de NJPV werken Bea ter Horst (algemene administratie) en Johan Schouten (tot 1 juni) (financiële
administratie en Mensenkinderen).
Bereikbaarheid secretariaat: maandag, woensdag en donderdag bereikbaar van 9 tot 12 uur.
Telefoon: 06-49020177
Het contact/ nieuwe postadres voor de NJPV is:
Struikstuk 38, 8162 JN Epe
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

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

edwin.solen@njpv.nl

5

Belangrijke data 2022-2023
Algemeen bestuur
18-05-2022 Driebergen
05-10-2022
18-01-2023
17-05-2023

Dagelijks bestuur
11-05-2022 (aansluitend met medewerkers NJPV)
22-06-2022
07-09-2022
02-11-2022
11-01-2023
10-05-2023
21-06-2023 (aansluitend met medewerkers NJPV)

NJPV-conferentie
31-10-2022 en 01-11-2022
22-04-2024 en 23-04-2024 Jenaplan 100 jaar!!!!

Regio-festivals/inspiratiemiddagen in 2023, bekend tot nu toe!
04-10-2023 Suus Freudenthal Lezing
30-05-2023 Jastival
12-04-2023 Jenaplan VO inspiratiedag

Inhoudelijke studiedagen NJPV, data en locatie worden deze maand vastgesteld!
6 Oktober 22: Jenaplan van 0-21 jaar. Jenaplan PO, Jenaplan VO en jenaplan op de Hoge
School
25 Januari 23; Het Jonge kind, 2-7 jaar
Maart 23;

Ruimte als pedagogoog,

April/Mei 23;

De blokperiode in het Jenaplanonderwijs.
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Schoolleidersmodule 1 voor leidinggevenden of mensen met leidinggevende ambities in het Jenaplanonderwijs
03-10-2022
24-11-2022
25-11-2022
08-02-2022
14-04-2022
Introductiecursus ’t Kan (in Den Bosch of op nader af te spreken locatie)
24-11-2022
24-01-2023
09-02-2023
22-03-2023
Introductiecursus ’t JAS (in Zwolle of op nader af te spreken locatie)
16-11-2022
18-01-2023
15-02-2023
29-03-2023
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