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

 

20 febr. Voorjaarsvakantie regio Zuid 

27 febr. Voorjaarsvakantie regio Noord & Midden 

07 mrt. Opleidersdag 

14 mrt. Publicatie Mensenkinderen 

14 mrt. Opleiders Hoge Scholen in Arnhem 

16 mrt. Inhoudelijke studiedag NJPV Eindhoven 

16 mrt. Nieuwsbrief NJPV 

  

  

  

  

In deze Nieuwsbrief 

➢ Voorwoord 

➢ Jenaplan 100 jaar! Save the date! 

➢ Jenaplan Onderzoek: De 

ondernemende houding 

➢ Studiedag “Het Jonge Kind” 

➢ Aanbod van studiedagen, schrijf je in! 

➢ Studiedagen 2023-2024 

➢ Manifest Vernieuwingsscholen 

➢ Jenaplanschoolleidersmodules 

➢ Jenaplancommunicatie 

➢ Jena over de grens 

➢ Bijlage(n) 

➢ Informatie NJPV 

 

 

Voorwoord 
 
Beste jenaplanners, 
 
Ik heb veel waardering voor al die jenaplanners die iedere dag 
hun stinkende best doen om vanuit ons pedagogisch concept 
kinderen ruimte bieden voor eigen onderzoek, voor eigen 
leervragen en daarnaast oog hebben voor het oefenen in het 
samen leren leven in de stamgroep.  
 
Het is op dit moment de hoogste urgentie om goede 
stamgroepleiders en schoolleiders te vinden voor onze 
jenaplanscholen. 
Als NJPV moedigen we jenaplanners aan de studenten te 
inspireren en deze studenten kennis te laten maken met het 
jenaplanonderwijs. 
Zo zijn de afgelopen weken weer masterclasses gegeven op Pabo 
Arnhem/Nijmegen. Ook jenaplanworkshops zijn verzorgd in 
Assen, Leeuwarden en Zwolle en sloten studenten aan bij de 
NJPV- studiedag van “Het Jonge Kind”. 
En ook op steeds meer regio-inspiratiebijeenkomsten worden 
studenten van omliggende Pabo’s uitgenodigd om deel te nemen.  
Allemaal goede acties die bekendheid geven aan ons concept.  
 
Heb je contacten met een Hoge School en zou je willen helpen, 
laat het dan de NJPV weten. De NJPV kan helpen bij het 
vormgeven van een presentatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Edwin Solen, directeur NJPV 
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Jenaplan 100 jaar! Save the date! 
Het zou mooi zijn als nog veel meer jenaplanteams 
meedoen met dit feest!  
We hebben gekeken naar schoolvakanties, het weer 
en e.d. en kwamen tot onderstaande data: 
 

23 en 24 mei 2024  
vieren we het 100- jarig bestaan op de 

Paasheuvel in Vierhouten 
Een plek waar ruimte is voor activiteiten buiten en 
midden in de natuur. Een plek met onbeperkte ruimte 
voor alle jenaplanners. 
De goede, inhoudelijke workshops blijven, maar we 
gaan veel meer bieden in een festivalachtige sfeer. 
Binnen de werkgroep hebben we afscheid genomen 
van Larissa Rand en Sebastian Phillippart. Ze hebben 
een grote bijdrage geleverd aan vele mooie 
conferenties. 
Met een aanvulling van frisse mensen gaat de 
werkgroep binnenkort opstarten om van deze 25e 
landelijke bijeenkomst een succes te maken. Meer 
info volgt! 
 

Jenaplan en Taiwan 
In de bijlage is een verslag te vinden over de 
belevenissen van Janny en Jaap in Taiwan. Ook de 
leuke foto’s op Instagram en facebook gezien? 
 

Jenaplan Onderzoek: De ondernemende 
houding 
Graag neem ik je mee en toon ik je een glimp uit 
Jenaplan Onderzoeksland... Momenteel is een 
Mensenkinderenspecial in de maak die geheel gewijd 
zal zijn aan het onderzoek dat de JOG 
(JenaplanOnderzoeksGroep) vier jaar geleden begon 
met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion 
Hogeschool.  

In de bijlage het vervolg van deze aflevering van Geert 
Bors. 
 

Studiedag “Het Jonge Kind” 
25 januari jl. was er een prima studiedag in Hoofddorp. 
Een heel fijn ontvangst door schoolleider Ingrid 
gevolgd door een inhoudelijke presentatie van Anite 
en Ingrid van ’t KAN en ’s middags een prachtig verhaal 
van Petra, stamgroepleider onderbouw. De liefde voor 
het jonge kind was bij alle deelnemers sterk voelbaar. 

Dit onderwerp komt ook het komend jaar terug op een 
school in een ander deel van Nederland. 

 
Dank je wel Petra van der Veen voor je inspirerende 
presentatie. 
 

Aanbod van studiedagen, schrijf je 
in! 
Er worden (bij voldoende deelname) nog twee 

studiedagen georganiseerd. Inschrijven kan via de 

site www.jenaplan.nl, media/studiedagen. 

 

16 maart 23; 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. Leerlingen 
uit een cluster krijgen instructie van alle stam-
groepleiders 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. 

http://www.jenaplan.nl/
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’s Ochtends zien we de school in praktijk en na de 
lunch neemt schoolleider Lenny Voets ons mee en 
vertelt ons 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. 
 
11 mei 23; 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 jenaplan-
onderwijs vanuit visie, overtuiging en filosofie. 

Studiedagen 2023-2024 
Wat betreft het nieuwe schooljaar zijn we al weer 
bezig met het organiseren van studiedagen met 
interessante onderwerpen. We willen weer een 
studiedag over het jonge kind organiseren in het 
zuiden/oosten van het land en ook de dag van de 
intern begeleider/schoolleider staat op het 
programma. In een volgende nieuwsbrief 
onderwerpen, data en locaties. 
 

Manifest Vernieuwingsscholen 
Het onderwijs anno 2023 verkeert in zwaar weer. Dit 
is voornamelijk veroorzaakt door een groeiend leraren 
tekort en het feit dat de ontwerpers van 
onderwijsbeleid niet of nauwelijks het veld erbij 
betrekken. De Verengde focus op meetbare taal, lezen 
en rekenopbrengsten heeft geleid tot een toetscultuur 
waarbij leerlingen en scholen cijfers zijn geworden. De 
pedagogische opdracht van het onderwijs is hierdoor 

onderbelicht geraakt, waardoor stamgroepleiders in 
een didactisch keurslijf worden gedwongen. Het 
traditioneel vernieuwend onderwijs heeft zich 
verenigd om wederom richting te geven aan een 
kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. 
 
Samen willen we vanuit gemeenschappelijke 
doelstellingen een blok vormen richting politiek. In het 
algemeen bestuur is een eerste voorzet besproken en 
in de volgende nieuwsbrief wordt een eerste opzet 
gedeeld. 
 
Jenaplanschoolleidersmodules 

De eerste grote groep schoolleiders en jenaplanners 
met ambitie voor het leidinggeven zijn bezig met de 
afronding van deze module. RDO-gecertificeerd voor 
65 punten.  
Er is veel animo voor een herhaling van deze module 
zodat de module ook het komend schooljaar weer 
wordt aangeboden. 

Data 2023-2024 
“Schoolleider ken je concept” 
Maandag 9-10-2023 hele dag 
Donderdag 23-11-2023 en vrijdag 24-11-2023, een 
tweedaagse met overnachting. 
Woensdag 7-2-2024 de gehele dag 
Vrijdag 19-4-2024 studieochtend 
 
Module 2: “Het team als stamgroep” (een 
verdiepingsmodule) wordt op dit moment ontwikkeld 
en in mei a.s. voorgedragen voor de RDO-certificering. 
De kans is uitermate groot dat ook deze module het 
komend jaar kan starten. 
“Het team als stamgroep” 
Maandag 2-10-2023 hele dag 
Donderdag 30-11-2023 en vrijdag 1-12-2023, een 
tweedaagse met overnachting. 
Donderdag 29-2-2024 de gehele dag 
Vrijdag 5-4-2024 studieochtend. 
 
Neem contact op met de NJPV mocht je vragen of 
interesse hebben. 
 

Jenaplancommunicatie 
O.l.v. Tom van den Berg is de NJPV goed opgestart met 
onze socials. En nu ook de lancering van een heuse 
podcast. Ga de eerste aflevering beluisteren!  
Binnen de NJPV willen we gedegen met alle 
communicatiemiddelen omgaan om de juiste 
boodschap uit te kunnen dragen.  
Het communicatieplan is in ontwikkeling. 
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Jena over de grens 
Jenaplan is het concept dat past bij deze tijd. Ook in 
Duitsland zijn steeds meer scholen in ontwikkeling.  
Ook is er veel belangstelling om in contact te komen 
met Nederlandse collega-scholen. 

Momenteel is er contact met jenaplanscholen in en 
rond Jena. In de eerste twee weken van juli komt een 
groep startende stamgroepleiders naar Nederland om 
hier jenaplanscholen te bezoeken en jenaplanners te 
ontmoeten. 

Graag nodig ik Nederlandse collega’s uit om één of 
enkele dagen naar Het Bovenveen te komen om van 
elkaar te leren over de praktijk van de jenaplanschool. 
Je leert er veel van en het kost niets! Meld je aan! 

Ook fijn als scholen, die Duitse collega’s willen 
ontvangen, zich bij mij willen melden. 

Hubert Winters 
hubert@hetbovenveen.nl 
06 – 22 77 98 53 
 
 
Bijlage(n): 

1. Verslag van Janny en Jaap over hun belevenissen in 

Japan 

2. Het vervolg van de ontwikkelingen in Jenaplan 

onderzoeksland  

mailto:hubert@hetbovenveen.nl
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Informatie NJPV 

Algemene administratie/postadres: 

Bea ter Horst 

Struikstuk 38 

8162 JN  Epe 

administratie@njpv.nl 

www.jenaplan.nl 

06-81563612 

(dinsdag- en donderdagmorgen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(maandag, dinsdag/donderdag) 
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