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N I E U W S B R I E F 
Agenda 

20 september Stuurgroep opleiders(digitaal) 

03 oktober  Start met schoolleidersmodule Jenaplanonderwijs 

05 oktober  Dag van de leraar 

06 oktober  Jenaplan VO Zwolle/Opleiders HS KPZ Zwolle/Open huis Jenaplan Zwolle       

10 oktober   Jenaplan  Onderzoeks Groep (JOG) 

12 oktober  Algemeen Bestuur/Publicatie Mensenkinderen 
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Voorwoord 
 

Beste Jenaplanners, 

Na een heerlijke vakantie alweer volle bak bezig met 

het jenaplanonderwijs? Druk bezig met de gouden 

weken en het relatie leggen met nieuwe kinderen in 

je stamgroep, met nieuwe collega’s op school? 

Geniet waar het kan en maak plezier en vier ook de 

kleine successen. 

De NJPV is volop in beweging en wil de scholen en 

zijn medewerkers waar het kan ten dienste zijn. 

Lijntjes worden gelegd en netwerken uitgebreid om 

het jenaplanconcept tot een sterk “merk” te maken. 

We zijn ook superactief via facebook en Instagram en 

zijn via #jenaplannederland nog beter te volgen. 

Heb je een vraag dan kan die in de facebook 

#jenaplan gesteld worden aan andere jenaplanners. 

Ook op een mailtje naar de vereniging komt altijd 

een reactie.  

Succes! 

Edwin Solen 
Directeur NJPV 
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Herinnering: Scholingsdagen vanuit de 

NJPV 
In de vorige nieuwsbrief is al uitgebreid bericht 

over de scholingsdagen. Hierbij nog een keer alle 

data. 

Inschrijven of meer info? 

Dat kan via de site van de NJPV, www.jenaplan.nl 

(via kopje Jenaplan of door op evenementen te 

klikken). 

Introductiecursussen in Eindhoven 
Er zijn 29! inschrijvingen en de opleider zal de 
deelnemers berichten. 
14 november 2022 
24 januari 2023 
09 februari 2023 
22 maart 2023 
 
Introductiecursussen Zwolle 

Deze gaat niet door i.v.m. te weinig 

aanmeldingen. 

 

Introductiecursus Vlaanderen  

Vanaf november gaat er voor het eerst ook een 

introductiecursus in Vlaanderen van start met 

maar liefst 16 deelnemers. 

 

Cursussen Jenaplan VO zijn op de website 

www.njpv.nl te vinden 

 

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 en 

aansluitend een presentatie en een goede 

dialoog. De kosten, inclusief lunch, bedragen € 

60,-- per persoon. Aanmelden is mogelijk via 

onderstaande link: 

https://www.jenaplan.nl/nl/evenementen/studi

edagen-2022-2023/inschrijven 

 

 

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 Jenaplan-

onderwijs. 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 

aansluitend 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? 

 

06 oktober 2022 

Jenaplan PO-VO te Zwolle 

 

25 januari 2023  

Het jonge kind, IJwegschool te Hoofddorp 

 

16 maart 2023 

Ruimte als Pedagoog, Spaaihoeve te Eindhoven 

 

11 mei 2023 

De blokperiode, Schaepmanschool te Baren-

drecht 

 

Schoolleidersmodule 

De eerste module voor schoolleiders van onze 

vereniging gaat zeer binnenkort van start. 21 

enthousiaste leidinggevenden hebben zich aan-

gemeld! Guido van ’t JAS en Ingrid van ’t Kan zijn 

de opleiders van deze module. Heb je het 

helemaal gemist of ben je net nieuw op een 

school en wil je meer info → bel, mail of schrijf je 

nog voor 1 oktober a.s. <hier> in.  

 

 

http://www.jenaplan.nl/
http://www.njpv.nl/
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/schoolleiders/inschrijven
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Ondertussen gaan we een expertgroep oprichten 

die zich gaan richten op de volgende module met 

als inhouden; zicht op jenaplanontwikkeling, de 

meerwaarde van de driejarige stamgroep, 

jenaplankwaliteitszorg, feedback, feedforward 

kunnen geven op jenaplankwaliteiten. 

Laat het de NJPV weten als je wilt participeren in 

deze expertgroep. 

 

Burgerschapsvorming en jenaplan 

Scholen zijn al actief bezig met burgerschaps-

vorming. 

Mooie voorbeelden worden al gedeeld. In de 

bijlage van deze nieuwsbrief meer informatie 

hierover. Informeer elkaar over vorderingen 

onder andere in een regio-overleg. De NJPV 

verzamelt en zal met een gedegen stuk komen 

verderop dit schooljaar. 

 

Jenaplan onderzoeksgroep (JOG) 
De Jenaplanonderzoeksgroep heeft het afgelopen 

jaar heel hard gewerkt aan het onderzoek rondom 

de ondernemende houding van kinderen op een 

Jenaplanschool. In de laatste mensenkinderen 

van het jaar 2022 gaan we het resultaat zien van 

dit harde werken van deze enthousiaste groep 

jenaplanliefhebbers. 
 

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 onze website 

is informatie te vinden voor directeuren die hun 

weg zoeken binnen jenaplanland. 
Op dezelfde plek is een overzicht gepubliceerd 

van interim-directeuren beschikbaar voor werk 

op jenaplanscholen. 

 

 

Bijlage(n): 
-Burgerschap tussen doen we al en hoe dan 
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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:  

Job van Essen 

06-53383580  

penningmeester@njpv.nl 

 

Secretaris:  

Jacobien van den Hoofdakker 

06-40227569 

secretaris@njpv.nl 

 

Directeur:  

Edwin Solen   

06-81880069  

edwin.solen@njpv.nl 
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