Beschrijvingen van de cursussen.
1. Introductiecursus Nieuwe stamgroepleiders
Doelgroep:

Nieuwe stamgroepleiders in de jenaplan scholen. Zowel stamgroepleiders die van
andere niet- Jenaplanscholen komen als starters in het onderwijs.

Resultaat van de introductiecursus
1. Eerste kennismaking met de theorie
- Het boek ‘Jenaplan school waar je leert samenleven” hebben de deelnemers thuis
gelezen.
- In de bijeenkomst worden enkele onderdelen doorgenomen en deelnemers zoeken en
geven voorbeelden uit de eigen praktijk.
- Deelnemers kunnen op het einde van de cursus beschrijven wat Jenaplan is en hoe je dat
terugziet op de eigen school.
2. Deelnemers maken kennis met de pedagogische grondhouding/situatie in het jenaplanonderwijs, beschrijven hun eigen pedagogische houding en ontwikkelen hun eigen weg
daarin.
3. Stamgroepwerk: deelnemers gaan aan de hand van hun eigen vragen aan de slag met de
wijze waarop zij (meerjarige) stamgroepwerk begeleiden. Deelnemers kunnen aan het
eind van de cursus stamgroepwerk beschrijven en hebben eerste stappen gezet in de
toepassing.
Nevendoelstelling
Deelnemers leren andere beginnende stamgroepleiders kennen, waar mogelijk een klein
netwerk uit voortvloeit, waarin ze bij elkaar te rade kunnen bij praktijkproblemen of het werken
aan de eigen ontwikkelingsdoelstelling.
N.B.: Het is een introductiecursus. Op het eind van de cursus zal de diplomeringscursus
gepresenteerd worden, waar in 2 of 3 jaar gewerkt wordt aan alle jenaplancompetenties.
Werkwijze en organisatie
-

-

De cursus bestaat uit 4 dagdelen
Tijdstip en locatie is in overleg met de regio of scholen
De kosten zijn €300 p.p. per traject, inclusief een exemplaar van het jenaplanboek
‘Jenaplan school waar je leert samenleven”. De werving geschiedt via de regiokringen.
Schoolleiders geven via de regiokring de namen door. Scholen en/of regio’s bepalen of zij
een voorkeur hebben voor een opleidingsbureau.
De inschrijving verloopt via de NJPV. De inschrijvingen dienen voor 16 oktober van elk
jaar binnen te zijn. De NJPV evalueert de kwaliteit op basis van de ervaringen van de
deelnemers (zijn de doelstellingen gehaald).

2. Introductiecursus Nieuwe schoolleiders
Voor de startende schoolleiders wordt ook deze introductiecursus ontwikkeld. De onderdelen
zijn hetzelfde, maar worden bij deze doelgroep behandeld vanuit het perspectief van de
schoolleider

