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Voorwoord
De laatste loodjes van dit schooljaar. Namens het dagelijks
bestuur, Geert hoofdredacteur Mensenkinderen, Bea van
de administratie, Martine van de financiële administratie
en ondergetekende wens ik iedereen een hele plezierige,
avontuurlijke zomervakantie toe.
Na de vakantie gaan we met veel energie en inspiratie het
Jenaplanonderwijs weer verder op de kaart zetten.
Edwin Solen,
Directeur NJPV
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Dagelijks Bestuur
Het is gelukt!
We hebben nieuwe bestuursleden gevonden. Na de
zomervakantie start Jacobien van den Hoofdakker als
nieuwe secretaris van de NJPV. Gertine Vorstelman
heeft al voor een fijne overdracht gezorgd. Jacobien
geeft mede leiding aan de regio Groningen/Drenthe
en is al jaren werkzaam in het Jenaplanonderwijs. Zij
zal zich na de zomervakantie voorstellen.
Ook hebben we een nieuwe penningmeester. In het
najaar neemt Job van Essen de taken over van Astrid
Keijzer-Kaan. Hij is nu regioleider van de regio TwenteAchterhoek en ook al jaren Jenaplanschoolleider. Ook
hij stelt zich na de zomervakantie voor.

Introductiecursussen in Zwolle
16 november 2022
18 januari 2023
15 februari 2023
29 maart 2023
Of in de regio zélf door de schoolleiders verzameld.
Cursussen Jenaplan VO
www.njpv.nl te vinden

zijn op de

website

Studiedagen 2022-2023
06 oktober 2022
Jenaplan PO-VO te Zwolle

We hebben op een fijne manier afscheid genomen van
Gertine en Astrid.

25 januari 2023
Het jonge kind, IJwegschool te Hoofddorp

Gertine en Astrid nogmaals “DANKJULLIEWEL”!

16 maart 2023
Ruimte als Pedagoog, Spaaihoeve te Eindhoven
11 mei 2023
De blokperiode, Schaepmanschool te Barendrecht

Regio’s en Algemeen Bestuur

Tot nu toe hebben 16 Jenaplanners zich aangemeld
voor de eerste module. Van Vlaanderen tot Groningen
en van Den Helder tot Eindhoven. Een mooi divers
gezelschap. Erkent door het schoolleidersregister voor
maar liefst 65 punten. Er is nog plek en je kan je
inschrijven via de site van de NJPV.

Op de laatste regiovergaderingen van dit schooljaar
worden mensen bedankt voor hun inzet, wordt
gevierd, data gepland voor het komend schooljaar en
zijn plannen gesmeed. Al deze plannen en wensen
worden besproken in het Algemeen Bestuur op 12
oktober a.s. Na deze vergadering worden de
belangrijkste Jenaplanspeerpunten gekozen en de
koers bepaald voor de komende jaren.
Het is fijn dat er in veel regio’s inspiratiebijeenkomsten
voor stamgroepleiders zijn vastgesteld. Dichtnabij
van- en met elkaar leren.

Scholingsdagen

NJPV-Jong

Schoolleidersmodule “Jenaplan kennen”

vanuit

de

NJPV

In de vorige nieuwsbrief is al uitgebreid bericht over
de scholingsdagen. Hierbij nog een keer alle data.

Inschrijven kan via de site van de NJPV,
www.jenaplan.nl (via kopje Jenaplan of door op
evenementen te klikken).
Introductiecursussen in ’s Hertogenbosch
14 november 2022
24 januari 2023
09 februari 2023
22 maart 2023

De groep NJPV-Jong is uitgebreid met nieuwe
stamgroepleiders. Er is een goed plan opgesteld en het
komend
jaar
gaat
NJPV-Jong
‘knallen’.
Op de conferentie komen zij met een podcast, er
komen Jenacafés en zijn drukdoende op Social Media.
Op Facebook en Instagram(#jenaplannederland) is de
werkgroep al heel actief.

Juli 2022

Contributie
en
Mensenkinderen

abonnement

Voor sommige scholen is de facturering voor de
contributie en het abonnement op ons blad
Mensenkinderen niet goed gegaan. Het vorige
financieel administratiekantoor is nalatig geweest. We
laten het financieel amateurisme achter ons en zijn
van plan dit beter te doen. Toch vragen? Doe een mail
naar administratie@njpv.nl.
Daarnaast willen we ook met ingang van het nieuwe
schooljaar beter uitleggen waaraan de contributie
besteed wordt. Wordt vervolgd.
Bijlage(n):
•
•

Groene Verwondering (Kees Both dag) → klik
<hier>
Jaarkalender activiteiten NJPV
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