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Geacht bestuur,
Onder uw bestuur valt één of meerdere jenaplanscholen. Deze scholen werken niet alleen aan hoge
onderwijskwaliteit maar ook aan de jenaplanprincipes. De Nederlandse Jenplanvereniging zet zich in
om de kwaliteit van de jenaplanscholen hoog te houden en verder te ontwikkelen. Meer over onze
activiteiten kunt u lezen op onze website: https://www.jenaplan.nl.
Via deze brief willen we u informeren over zaken die voor u als bestuur van belang zijn.
Minimaal noodzakelijke Jenaplanscholing.
In deze periode zullen jenaplanscholen met nieuwe stamgroepleiders en wellicht met een nieuwe
directeur te maken gaan krijgen. Om de jenaplankwaliteit hoog te houden is het noodzakelijk dat:
• nieuwe directeuren minimaal een introductiecursus Jenaplan voor directeuren hebben gevolgd
• nieuwe stamgroepleiders minimaal de introductiecursus voor stamgroepleiders hebben gevolgd.
Beide cursussen bestaan uit 4 dagdelen. We beseffen dat het niet altijd mogelijk is om
stamgroepleiders en directeuren met een jenaplanachtergrond op de scholen aan te stellen. We
vragen u om hen minimaal te laten introduceren in het Jenaplan via deze cursussen. Meer informatie
over de introductiecursussen staat op onze website:
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/scholing/introductiecursus

Jenaplankwaliteitszorgsysteem
Als jenaplanscholen hebben we een eigen kwaliteitszorgsysteem om de kwaliteit van het
jenaplanonderwijs te waarborgen. De jenaplanscholen hebben daartoe de jenaplankernkwaliteiten in
hun school gerealiseerd. Vanaf komend schooljaar gaan ze via onderlinge kwaliteitsbezoeken de
jenaplankwaliteiten verder verstevigen en ontwikkelen. Meer informatie over
jenaplankernkwaliteiten en onze kwaliteitsbezoeken treft u aan op onze website:
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/kwaliteitsontwikkeling

Jenaplan is het antwoord op de onderwijsbehoefte van kinderen in de toekomst.
Op onze website kunt u lezen hoe onze jenaplanscholen werken aan de vaardigheden die nodig zijn
in de toekomst: de jenaplanessenties. Via onze werkwijze leren kinderen leren van elkaar, van de
leerkrachten en van de buitenwereld. Mocht u voor een nieuwe of bestaande school op zoek zijn
naar een nieuw onderwijsconcept, dat zichzelf bewezen heeft, vergeet dan niet ook te informeren
naar het jenaplanconcept.
Het jenaplanconcept is een mooi concept waar de jenaplanscholen trots op zijn. Via deze brief
hebben we u willen informeren over wat er nodig is om ook in uw jenaplanscholen de
jenaplankwaliteit hoog te kunnen houden.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
ondergetekenden.
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