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Agenda 

20 juni  Bijeenkomst Dagelijks Bestuur 

06 oktober Jenaplan Inspiratiedag PO en VO in Zwolle 

12 oktober Bijeenkomst Algemeen Bestuur in Nunspeet 
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Voorwoord 
De laatste periode van dit schooljaar is ingegaan. Een 

drukke periode, maar ook een periode van stilstaan, 

terugblikken en samen vieren. Geniet met het team en 

ouders van de mooie ontwikkeling die de kinderen het 

afgelopen jaar hebben gemaakt en geniet vooral van die 

mooie mensen die jouw school gaan verlaten.  

Als directeur van de NJPV heb ik het afgelopen jaar veel 

contact gelegd met nieuwe schoolleiders, regio’s, Hoge 

Scholen, allerlei contacten die het Jenaplan kunnen 

versterken,  NJPV-Jong en opleiders. Heel veel info is 

opgehaald. 

Het komend schooljaar gaan we richting geven aan waar 

Jenaplan nu precies voor staat en wat ons verenigt. In het 

Algemeen Bestuur, samen met alle regioleiders, gaan we 

de belangrijkste  inhoudelijke speerpunten bepalen. 

Daarnaast wil de NJPV zich ook beter presenteren en 

uitleggen wat de NJPV doet en wat de NJPV de leden biedt. 

Dus: koers kiezen en leden horen! 

Naast Nieuwsbrieven en mooie Mensenkinderen gaan we 

meer en  structureel gebruiken van social media. Zo is via 

ons account van Instagram,  Jenaplannederland, al iets van 

het nieuwe geluid te zien en te horen. Nieuwsgierig? Neem 

een kijkje en sluit je aan. 

Succes de komende weken! 

Edwin Solen, 

Directeur NJPV 
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Geslaagden 

Ook dit schooljaar hebben op diverse plekken mensen 

scholing gevolgd. Zo hebben vele stamgroepleiders  op 

diverse plekken in het PO en VO hun 

introductiecertificaat gehaald, zijn de eerste 8 interne 

opleiders Jenaplan VO opgeleid en zijn er vele 

stamgroepleiders en studenten die met succes hun 

Jenaplanopleiding hebben voltooid. Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 
Team SSGN, Nijmegen, geslaagd! 

Meesterstukken 

Op de website zijn meesterstukken geplaatst na 

toestemming van de betrokkenen. Meesterstukken 

werken inspirerend voor andere studenten en vormen 

ook een bron voor teamstudiedagen. Ze zijn te vinden 

op: 

https://www.Jenaplan.nl/nl/media/bibliotheek/mees

terstukken 

 

NJPV studiedagen 2022-2023 
Zoals ieder jaar organiseert de NJPV een aantal 

studiedagen rond een bepaald thema. Deze zijn 

bedoeld voor schoolleiders, IB-ers, Jenaplan-

specialisten en stamgroepleiders.  
’s Ochtends een inkijkje in de praktijk, ’s middags een 

lezing of presentatie en een goede dialoog. De kosten, 

inclusief lunch, bedragen € 60,-- per persoon. 

Aanmelden is mogelijk via administratie@njpv.nl 

(graag je naam, school en onderwerp waar je interesse 

naar uit gaat vermelden). 

 

Nr. 1: 6 oktober 2022 

Jenaplan Zwolle laat zich zien! 

De Hoge School Zwolle (KPZ), de Jenaplanscholen PO 

(Jenaplanpleinschool en de Phoenix) en de Jenaplan 

VO (Jena XL) laten zich zien. 

In Nederland zijn steeds meer schoolleiders en 

besturen bezig met het ontwikkelen van een Jenaplan 

10-14 school, met Jenaplan VO en met andere vormen 

van voortgezet Jenaplanonderwijs. Dit is de kans alles 

te leren over een doorgaande Jenaplanlijn.  

’s Ochtends een kijkje op de scholen zelf  (9.30 uur -

12.00 uur) en ’s middags een presentatie over 

Jenaplanonderwijs VO o.l.v. Roger Janssen.  Hoe gaat 

het in de praktijk? Hoe is de overgang van PO naar VO, 

wat zijn de successen, welke ontwikkelingen maak je 

als school door, hoe krijg je het team mee en hoe zet 

je talenten in van de kinderen zélf? 

 

Nr. 2: 25 januari 2023 

Het Jonge kind, 2-7 jaar, locatie; IJwegschool te 

Hoofddorp 

Jonge kinderen hebben een eigen manier van leren. Ze 

spelen. Ze spelen niet omdat ze willen leren, maar ze 

spelen omdat ze nieuwsgierig zijn naar de wereld  

Kinderen hebben recht op spelen, ze hebben recht op 

hun eigen nieuwsgierigheid en recht om op een 

manier te leren die bij hen past. Het spel van jonge 

kinderen komt de laatste decennia te vaak in de 

verdrukking!                                                                                                                                      

De NJPV heeft in 2019 het boek ‘Ik wil spelen’ laten 

schrijven om het jonge kind, de plek die het verdient, 

te geven binnen het Jenaplanconcept! Juist het 

Jenaplanconcept geeft ruimte aan het jonge kind! 

In de ochtend is er de mogelijkheid om te genieten van 

de mooie ontwikkeling die de school doormaakt. En ’s 

middag een inhoudelijke studiemiddag met de 

schrijvers van het boek “Ik wil spelen”; Ingrid 

Nagtzaam en Anite van Oijen.  

Samen verkennen we op welke wijze het jonge kind 

zich weer spelend mag ontwikkelen binnen het 

Jenaplanonderwijs. Met jou als grote stimulator van 

de ontwikkeling van de kinderen binnen het spelen, 

ontdekken en onderzoeken vanuit welbevinden, 

betrokkenheid en autonomie. 

 

Kom mee doen en luisteren om op jouw 

Jenaplanschool het jonge kind weer te geven wat het 

nodig heeft. 

 

https://www.jenaplan.nl/nl/media/bibliotheek/meesterstukken
https://www.jenaplan.nl/nl/media/bibliotheek/meesterstukken
mailto:administratie@njpv.nl
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Nr. 3: 16 maart 2023 

Ruimte als pedagoog, locatie: Jenaplanschool de 

Spaaihoeve te Eindhoven 

De stamgroep is de basis. Als stamgroepleider ben je 

eindverantwoordelijk voor de groep, maar het 

onderwijs in een cluster wordt vormgegeven door de 

vier stamgroepleiders in samenwerking met 

onderwijsassistenten, begeleiders van individuele 

kinderen met specifieke onderwijsbehoefte en andere 

medewerkers. Dit betekent onder andere dat je ook 

lessen en activiteiten voorbereid en geeft aan 

kinderen van andere stamgroepen. Er vinden tevens 

cluster overstijgende activiteiten plaats, zo zijn er 

wekelijks workshops waar kinderen zich voor in 

kunnen schrijven. De meeste momenten in de kring 

vinden met de hele stamgroep plaats. Per cluster 

werken de stamgroepen intensief samen. Kinderen uit 

een cluster krijgen instructie van alle stamgroepleiders 

uit dat cluster. De eigen stamgroepleider blijft 

verantwoordelijk voor zijn eigen kinderen uit de 

stamgroep, maar alle talenten van teamleden uit een 

cluster worden op deze manier optimaal ingezet. De 

kinderen starten de dag in hun eigen stamgroep en 

werken daarna gedurende de dag afwisselend in hun 

cluster en stamgroep. Aan het einde van de dag komt 

de stamgroep weer samen om met elkaar te spreken 

over de opgedane kennis en ervaringen. Vervolgens 

sluiten ze de dag gezamenlijk af. 

’s Ochtends zien we de school in praktijk en na de 

lunch neemt schoolleider Lenny Voets ons mee en 

vertelt over het tot stand komen van dit prachtige, 

duurzame gebouw, de relatie met de visie van de 

school en de bijzondere samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheid van stamgroepleiders in deze 

clusters.  

 

Nr. 4: 11 mei 2023 

De blokperiode, locatie de Schaepmanschool te 

Barendrecht 

Kinderen zoveel mogelijk laten leren in een stamgroep 

is een wens van vele stamgroepleiders. Hoe gebruiken 

we daarbij de kracht van de stamgroep en kunnen we 

instructie als tool inzetten? En wie verzorgen die 

instructies eigenlijk? Is goed onderwijs niet veel meer 

dan een optelsom van een reeks goed uitgevoerde 

(directe instructie) lessen. De basis moet op orde zijn. 

En is de basis taal en rekenen of  juist de essenties 

(ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, 

presenteren, reflecteren en verantwoorden)? 

Werken aan inlevingsvermogen, empathie, 

nieuwsgierig zijn, verwondering en aan onderzoekend 

vermogen, zou dat niet meer de basis zijn? 

En Is daarbij niet de belangrijkste opdracht de 

kinderen (en ook de volwassenen) te helpen met de 

vraag: Wie ben ik? 

De ochtend zien we de school in werking en de middag 

een presentatie van schoolleider Carolyne Wijnolts en 

een mooie dialoog o.l.v. Geert Bors over 

Jenaplanonderwijs vanuit visie, overtuiging en 

filosofie.  

 

NJPV Introductiecursus 
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 introductie-

cursussen georganiseerd:  ’s-Hertogenbosch en 

Zwolle. Voor meer informatie (over data en kosten) en 

inschrijving:  

https://www.Jenaplan.nl/nl/Jenaplan/scholing/introd

uctiecursus 

 

 

 

 

https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus
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Jenaplanschoolleidersmodule 

Op verzoek van de NJPV ontwikkelen 

Jenaplaninstituten als ’t KAN en ‘t JAS modules die 

tevens te gebruiken zijn voor je herregistratie als 

registerdirecteur. Je kunt hierdoor werken aan je 

ontwikkeling als Jenaplanschoolleider en je RDO. In 

het schooljaar 2022-2023 start de eerste module.  

De eerste module is bedoeld voor Jenaplan-

schoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of 

onbekend is: 'Jenaplan kennen'. 

De module staat voor 40 punten en 72 uur: 5 

studiedagen (40 uur), 32 uur zelfstudie (literatuur en 

opdrachten).  In totaal zijn er 24 schoolleiders (PO en 

VO, Nederland en Vlaanderen) die interesse hebben 

getoond in deze module. We hopen een groep te 

kunnen formeren van tussen de 12 en 14 

schoolleiders. We zitten nu op 6 aanmeldingen! 

Beste schoolleiders; gun je zelf de tijd en de ruimte om 

te sparren waarbij jou vakmanschap en het werken 

centraal staat. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat 

het ontmoeten van andere Jenaplanschoolleiders heel 

verrijkend en inspirerend kan zijn. 

 

Data bijeenkomsten 2022-2023 
Maandag 3-10-2022  Studiedag 

Donderdag 24-11-2022 en 

vrijdag 25-11-2022  Tweedaagse 

Woensdag 08-02-2023  Studiedag 

Vrijdag 14-04-2023  Studieochtend 

https://www.Jenaplan.nl/nl/Jenaplan/scholing/ 

schoolleiders/inschrijven 

 

 

OPROEP: Penningmeester dagelijks 

bestuur NJPV 
Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk om te zorgen 

dat we een dagelijks bestuur hebben. Met het vertrek 

van Astrid  Kaan (penningmeester) en Gertine 

Vorstelman (secretaris) zijn zowel de secretaris als de 

penningmeester vacant. Voor de functie van 

secretaris hebben we iemand gevonden!: Jacobien 

van den Hoofdakker. We zijn blij dat ze voor de NJPV 

deze rol wil vervullen! In een volgende Nieuwsbrief zal 

ze zich voorstellen. 

Voor de functie van 

penningmeester zoeken we 

nog iemand. Het is een taak 

op hoofdlijnen. De 

administratie wordt verzorgd 

door een administratiekantoor. Meld je z.s.m. aan bij 

mij (06-22170452) als je de mogelijkheid ziet om 

deze rol te vervullen.  

Erik Peperkamp 

Voorzitter NJPV 

 

Aanmelden nieuwe directeuren 
Ben je aangesteld 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. Zie: 

https://www.Jenaplan.nl/nl/vereniging/schoolleiding  
Op dezelfde plek is een overzicht gepubliceerd van 

interim directeuren beschikbaar voor werk op 

Jenaplanscholen. 

 

Burgerschap en Jenaplan: tussen ‘Doen 

we al’ en ‘Hoe dan?’ 
Dit bericht is een eerste stap in een gezamenlijk 

bouwen aan een invulling van de burgerschaps-

opdracht in onze scholen. Bij de NJPV krijgen we 

berichten van scholen die voortvarend aan de slag zijn 

met hun wettelijke burgerschapsopdracht (sinds de 

vernieuwde wet van 1 augustus 2021), maar we 

ontvangen ook vragen: help ons dit te doen vanuit een 

gedeelde Jenaplanvisie. Die vraag pakken we als NJPV 

op. Alles daarover, vind je in de aanvulling bij deze 

Nieuwsbrief. 

Om het hier kort te houden, stellen we alleen deze 

inventarisatievraag: wil je met ons delen hoe 

burgerschap er nu op jouw school uitziet? Houd het 

laagdrempelig voor jezelf, zo tegen het drukke eind 

van het schooljaar: deel wat je geschreven hebt in je 

schoolgids, vertel ons welke stamgroepleider we zeker 

moeten spreken, welk project bij uitstek goed werkte 

en/of welke aanscherping je gedaan hebt sinds de 

nieuwe wet in werking trad dit schooljaar. Samen op 

https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/%20schoolleiders/inschrijven
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/%20schoolleiders/inschrijven
https://www.jenaplan.nl/nl/vereniging/schoolleiding


                 Juni 2022 

weg naar nog mooier Jenaplanonderwijs! Je antwoord 

mag naar Edwin.Solen@njpv.nl en/of 

mensenkinderen@njpv.nl  

Geert & Edwin 

 

Jenaplanontwikkelingen buitenland 
Wereldwijd is de interesse in Jenaplan groeiende. In 

Japan is een openbare Jenaplanschool geopend. In 

Taiwan zijn er Jenaplansummerscholen. In Tsjechië, 

Oostenrijk en Zweden is de interesse voor 

Jenaplanscholen groeiende. 

Ook in Vlaanderen is er hecht netwerk met flink aantal 

Jenaplanscholen en ook deze scholen staan open voor 

uitwisseling. Mocht je interesse hebben in 

uitwisseling, neem dan contact op met de NJPV. 

Internationaal zijn we ons als Jenaplan aan het 

verbinden met als doel om in april 2024 gezamenlijk 

100 jaar Jenaplan te vieren. 

Concrete vraag vanuit Tsjechië: de drie 

Jenaplanscholen zoeken een partnerschool. Een 

school waarvan een kleine delegatie het komend jaar 

3 dagen kan meelopen op je school met de 

mogelijkheid om het jaar daarop de school in Tsjechië 

te bezoeken. De subsidie voor deze uitwisseling 

hebben de scholen verkregen. 

Interesse? Laat het mij weten (edwin.solen@njpv.nl) 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Jenaplanboek:  “Perspectief op 

Jenaplan” 
Nieuw Jenaplanboek in de maak. Op initiatief van het 

lectoraat Vernieuwingsonderwijs wordt gewerkt aan 

een nieuwe Jenaplanuitgave “Perspectief op 

Jenaplan”. Het boek maakt deel uit van een serie 

waarvan op dit moment de perspectieven op 

montessori-en daltononderwijs zijn beschreven. Geert 

Bors en Rene Berends schrijven het boek. Dit gebeurt 

op basis van een tiental interviews afgenomen bij 

verschillende Jenaplanners. Voor het boek zijn de 

basisprincipes leidend en zijn de geïnterviewden 

uitgenodigd hun eigen beelden en ervaringen te 

verwoorden. Op de conferentie van 31 oktober en 1 

november zal dit boek worden gepresenteerd. 

 

Levend Taalonderwijs 
Waar Freinet en Jenaplan elkaar ontmoeten. Er is een 

basisteam gevormd die de missie hebben om een 

update te geven aan dat ’s andere taal. Dit 

ontwikkelteam bestaande uit Freek Velthausz, Marion 

Setz,  Mariska van der Kloet, Mirjam Arends en Jimke 

Nicolai (van de freinet-beweging), gaan op basis van 

het nieuwe curriculum, de SLO doelen en de 

informatie van het ministerie van onderwijs werk 

maken van een update wat uitgaat van de kwaliteiten 

van beide concepten. De werkgroep houdt iedereen 

op de hoogte. 

 

Jenaplanconferentie ‘De Verwondering’  
Op de site van de NJPV 

(Jenaplan.nl – evenementen) is  

alle informatie over de 

conferentie van 31 oktober en 1 

november a.s. te vinden. De 

inschrijving sluit op 1 juli a.s. De 

laatste kans dus om je nog in te schrijven.  

 

 

 

 

mailto:Edwin.Solen@njpv.nl
mailto:mensenkinderen@njpv.nl
mailto:edwin.solen@njpv.nl
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Informatie NJPV 

Algemene administratie/postadres: 
Bea ter Horst 
Struikstuk 38 
8162 JN  Epe 
administratie@njpv.nl 
06-4902177  
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:  
Edwin Solen   
06-81880069  
edwin.solen@njpv.nl 
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