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De Peter Petersen Prijs
Een school om trots op te zijn? Meld je aan!
Heb jij of ken jij een parel uit de dagelijkse praktijk binnen ons jenaplanonderwijs die we in
het zonnetje mogen zetten? Herken jij op je school een parel waarop je trots bent? Of ken je
een school die een parel heeft die zeker de moeite waard is om met andere jenaplanscholen
te delen? Meld deze school dan aan voor de Peter Petersen Prijs 2018! Dé award voor de
school die het afgelopen schooljaar inspirerend jenaplanonderwijs aanbood.
Je kunt een parel tot uiterlijk 15 juni voordragen via het formulier op onze nieuwe website
https://www.jenaplan.nl Desgewenst neemt de jury daarna contact met je op.

MijnRapportfolio
De NJPV is al lange tijd betrokken bij het project MijnRapportfolio. Verschillende
jenaplanscholen zijn en worden betrokken bij de ontwikkelings -en realisatiefase.
Voor scholen die geïnteresseerd zijn in MijnRapportfolio worden twee landelijke
bijeenkomsten gehouden.
MijnRapportfolio bij jou in de buurt
Plaats: Assen
Datum: 16 mei 2018
Tijd: 15.00-17.00 uur
Link naar Facebook event: https://www.facebook.com/events/1722773321116412/
MijnRapportfolio jou in de buurt
Plaats: Tilburg
Datum: 23 mei 2018
Tijd: 15.00-17.00 uur
Link naar Facebook event: https://www.facebook.com/events/2136943719869355/
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Onderzoeksproject iSelf:
professionaliseren en bevorderen zelfsturend leren

Het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs (onderdeel Saxion Hogeschool) is op zoek naar
scholen die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek naar de effectiviteit van ons
verbeterde concept.
Deelname onderzoek
Ook Jenaplanscholen zijn benaderd voor deelname aan het onderzoeksproject
‘Leerkrachten/stamgroepleiders professionaliseren in het bevorderen van zelfsturend leren’.
In iSelf staat het ontwikkelen van zelfsturend leren centraal. Want ondanks dat veel
stamgroepleiders het erover eens zijn dat zelfsturing een positieve invloed heeft op het
leren van kinderen, bestaat er nog onduidelijkheid over hoe dit het beste gestimuleerd kan
worden. Onderzoekers en onderwijsprofessionals hebben de afgelopen jaren een
programma ontwikkeld en onderzocht hoe leerkrachten/stamgroepleiders in zelfsturend
leren te professionaliseren. Na het verwerken van de onderzoeksdata , willen we ons
programma optimaliseren.
Waar is het lectoraat naar op zoek?
Voor het onderzoek worden basisscholen gezocht, waarvan minimaal vier leerkrachten/
stamgroepleiders de professionaliseringsaanpak willen uitvoeren.
Wat houdt deelname in?
Gedurende een periode van vijf maanden van september 2018 tot en met januari 2019,
wordt in kaart gebracht hoe zelfsturend leren in de klas/stamgroep naar voren komt.
In september 2018 en januari 2019 wordt een vragenlijst doorlopen bij zowel kinderen als
leerkrachten/stamgroepleiders in de midden- en/of bovenbouw en een les geobserveerd. In
de maanden daartussen wordt de professionaliseringsaanpak ingevoerd. Het lectoraat zal
plenaire trainingen geven aan alle deelnemende leerkrachten/stamgroepleiders. En in
coachingsgesprekken worden lesobservaties besproken en geëvalueerd en een nieuw
lesplan ontwikkeld. bevorderen. Daarnaast worden aan het eind van het project de
materialen van iSelf gedeeld. Ook worden de resultaten van het onderzoek aan de school
persoonlijk teruggekoppeld. De training is kosteloos.
Interesse?
Neem contact op met onderzoeker van het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs,
Jory Tolkamp (088-0196967) of mail j.tolkamp@saxion.nl met cc naar directeur@njpv.nl
Bekijk ook onze iSelf film of lees erover op onze website.
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Op de volgende NJPV conferentie, 1 en 2 november in Nunspeet, staan de
onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Herkennen wat kinderen voor hun eigen leren
nodig hebben en erkennen dat we daarop anticiperen en aansluiten. In die zin nemen we
het ‘leren van kinderen’ als uitgangspunt voor ons pedagogisch handelen. Het thema van
deze conferentie.

De NJPV conferentie: twee dagen waarin we ons gaan verdiepen in welke bevorderende
maatregelen en initiatieven we kunnen nemen om de kinderen in een optimale ‘leerstand’
te houden of te brengen. Daarvoor moeten we niet alleen zicht krijgen op de wijze waarop
kinderen leren, ervaren, ontdekken, communiceren et cetera. De pedagogische
grondhouding van de stamgroepleider moet ruimte bieden voor de kinderen hun eigen
leerproces aan te gaan. We zullen stilstaan bij wat de kinderen zelf al in huis hebben, waar
de uitdagingen in het leerproces van de kinderen liggen, wat wij daar van kunnen leren en
wat we er vervolgens mee kunnen doen. Bij het inrichten van leersituaties willen we de
intrinsieke motivatie van de kinderen aanboren en ons er altijd bewust van zijn welke
aspecten het leren van kinderen beïnvloeden.

Tools vol kunnen, durven en doen.
Deze editie van de NJPV conferentie staat bol van lezingen, workshops en presentaties. Je
ontvangt tools vol kunnen, durven en doen waarmee je nóg meer vorm en inhoud kunt
geven aan het onderwijs waar jij voor staat. En natuurlijk is er de uitreiking van de landelijke
Peter Petersenprijs, de award voor de school die het afgelopen schooljaar inspirerend
jenaplanonderwijs aanbood. Ook jouw school kan zich daarvoor opgeven.
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor deelname aan de conferentie.
Ga naar: https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie

Jenaplan, dat zijn wij!
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Project Taiwan
Twee jaar geleden zijn de eerste contacten met Taiwan gelegd. Er hebben in Nederland
oriënterende gesprekken en bezoeken plaatsgevonden. Afgelopen zomer zijn drie
jenaplanners naar Taipei afgereisd om daar een week lezingen-workshops te houden.
Komende zomer is daarop een vervolg. Dan zullen ook betrokken scholen worden bezocht
om implementatiegesprekken te voeren.
In Taiwan hebben scholen, vooral in de bergdorpen, te maken met gemengde groepen.
Mede daarom zijn ze op zoek naar een andere benadering binnen het onderwijs: meer
kindgericht denken en handelen. Een plan wordt uitgewerkt om in 2019 in Nederland voor
een groep Taiwanese excellente leerkrachten, die met name het Engels beheersen, een
intensieve jenaplanopleiding te verzorgen. Een Taiwanese jenaplanschool bestaat echter nog
niet, maar de verwachting is, dat die er wel gaat komen.

In de zomer van 2018 vindt in Taiwan een twee weken durende training plaats met
daaraan gekoppeld begeleidingsbezoeken aan scholen. Gezocht wordt naar een
mogelijkheid om ‘op afstand te begeleiden’. Er zal een start worden gemaakt om, in
samenwerking met de universiteit van Taipei, een wetenschappelijke tekst op te stellen over
het jenaplanconcept.

September dit jaar zullen Engelstalige Taiwanese leerkrachten een bezoek brengen aan
zes Nederlandse jenaplanscholen. Na het bezoek van een aantal Taiwanese gasten in
februari van dit jaar, zijn aanvullende plannen gemaakt.
Daarnaast zijn er contacten met de internationale koksschool, de Kai Ping Culinary School,
die in feite al werkt volgens een aantal jenaplanprincipes, zonder die als zodanig te
benoemen. Denk daarbij aan principes als leerling-gezel-meester, brede ontwikkeling en
leren van en met elkaar. Met die school zijn afspraken gemaakt om hun ideeën over
onderwijsprincipes in Nederland te verspreiden. Daarnaast willen zij het jenaplankarakter
binnen hun school versterken. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Kai
Ping Foundation waarbinnen de Kai Ping Culinary School functioneert. Wordt vervolgd.
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Algemene informatie NJPV
Kantoor NJPV
Op het kantoor werken Ina Kemna (algemene administratie) en Alexandra Heijster
(financiële administratie en Mensenkinderen).
Bereikbaarheid
Het administratief personeel is telefonisch bereikbaar op: maandag en donderdag van
10.30 tot 14.00 uur en dinsdag en woensdag van 9.00 tot 14.00 uur.
Studieruimte/bibliotheek
Op het kantoor beschikt de NJPV over een studieruimte en bibliotheek. Deze ruimte wordt
tevens benut als vergaderruimte. Als je gebruik wilt maken van deze locatie, neem dan
contact op met het secretariaat T 0578-571868.
Beheerder Helmy Hehenkamp van de Suus Freudenthal Bibliotheek werkt aan de
opbouw van de bibliotheek en het archief. (06-2408404 helmyh@live.nl )
Adres- en contactgegevens Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen.
T. 0575-571868
administratie@njpv.nl
financiele-administratie@njpv.nl
www.jenaplan.nl
Parkeren kan onbeperkt op de Vispoort/Houtwal, Roodsplein, IJsselkade/west,
Isendoornstraat en de Molengracht/west. Het tarief is €1,30 per uur, dagtarief €7,80. Het
goedkoopst is het parkeerterrein op de Houtwal, achter het politiebureau: €0,50 per uur,
dagtarief €2,00.
Dagelijks bestuur NJPV
Voorzitter: Erik Peperkamp 06-22170452 voorzitter@njpv.nl
Penningmeester: Ton Scheulderman 06-24787231 penningmeester@njpv.nl
Secretaris: Gertine Vorstelman 06-83905164 secretaris@njpv.nl
Directeur NJPV: Jaap Meijer 06-23777883 directeur@njpv.nl

Kantoor NJPV, Zutphen
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