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50 jaar Jenaplan

Een nummer over de viering van het vijftig
jarige jubileum van het jenaplanonderwijs in
Nederland met aandacht voor de geschiedenis,
persoonlijke herinneringen, toekomst, felicitaties
en de foto’s, die door jenaplanscholen inge
stuurd zijn, met het thema ’50 jaar Jenaplan,
50 jaar passend onderwijs’.
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50 jaar passend onderwijs

f Passend onderwijs vraagt om ruimte,
vertrouwen en differentiatie.
De Zilvermeeuw, Wieringerwerf
i

2 X 50 jaar in of uit de kast, De Eekhorst, Assen

Wespennest, Amsterdam h

f Verschillen zijn
vanzelfsprekend. Onze
kracht zit in het passend
maken van ons onderwijs
voor zoveel mogelijk
kinderen.
De Korf, Apeldoorn
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Onze toekomst
Jenaplanschool De Ommewending is een vrijwel onzichtbaar stipje op de wereldkaart, maar als we binnen kijken
is het heel groot in het ‘samen leven’. Een samenleving
waarin we met elkaar in gesprek gaan, samen spelen en
werken / samenwerken, vieren en (be)leven.
Kinderen leren op onze school naast de basisvaardig
heden lezen, taal en rekenen, ook vaardigheden,
waardoor ze in die grote wereld zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen leven.

Catharina Drenth

Ik zie het aan onze kinderen die zo zelfstandig en zo
zelfverantwoordelijk leren samenleven. Op onze school
leggen zij de basis voor hun eigen toekomst en misschien ook een beetje voor die van u en van mij.
Catharina Drenth is schoolleider van
o.j.b.s. De Ommewending in Veendam

Op maandagochtend openen we de week door samen
te kijken naar wat er die week komen gaat. Welke
bijzonderheden zijn er? Wie is of wordt er jarig de
komende week? Aandacht schenken aan elkaar, kinderen, stamgroepleiders, ouders, conciërge, schoonmaker,
schoolleider. Met elkaar maken we deel uit van deze
kleine leef- en werkgemeenschap.
Elke dag (be)leven we bewust samen. Samen bedenken
we oplossingen voor problemen die er soms zijn. We
leren graag, elke dag, met en van elkaar! Niemand uitgezonderd.
Aan het eind van de week sluiten we gezamenlijk af.
We blikken terug, we vertellen elkaar wat we ervaren en
geleerd hebben, we kijken en luisteren met belangstelling voor elkaar. We hebben aandacht en respect voor
elkaar.
Elke dag dat ik hier binnenkom voel ik de goede sfeer
die er hangt, de warmte, de rust, de natuurlijke stilte als
iedereen aan het werk is. Elke dag ben ik blij dat ik deel
uitmaak van deze groep mensen, klein en groot.
Wanneer ik de krant opensla of naar het journaal kijk,
wanneer ik in de stad loop of in de rij voor de kassa sta,
lees of rondkijk, ben ik blij dat onze kinderen leren om
het beter te doen. Hier leren kinderen voor elkaar en
voor het materiaal te zorgen. We zijn er voor elkaar, we
helpen elkaar, met plezier. Elke dag zie en ervaar ik dat
het echt wel anders kan in de wereld, in landen, steden
en dorpen, straten en scholen.

In de bloktijd maakt ieder kind zijn eigen planning van taken.
Zo kan het ene kind bezig zijn met rekenen, terwijl zijn
stamgroepstafelgenootje bezig is met topografie. Deze laatste
wordt geholpen door een derde, want binnen het Jenaplan
stellen kinderen eerst de hulpvraag aan elkaar, voordat zij
(samen) naar de stamgroepleider gaan.
De Wiekslag, Vianen

Dag voor de beg i n n e n de stamg roe ple i de r
op 15 januari 2014
Organisatie en vormgeving door NJPV jong
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aan 't hart
Ton Scheulderman en Felix Meijer
PR voor een sterk merk

Abonnementen

Vijftig jaar Jenaplan vieren we onder andere met dit
prachtige jubileumnummer. Het sterke van dit nummer
is de nadruk op het beeld en het verhaal van het kind.
Met de vele mooie foto’s en teksten maken onze scholen waar wat ze zeggen ‘Het kind centraal’. In eerste
instantie leek de opdracht zo simpel. Maak een foto
van ‘passend onderwijs’ op jouw Jenaplanschool en leg
het uit met maximaal drie zinnen. Ga dan niet achter
je bureau zitten en piekeren. Pak de camera en loop
de school in. Ik noem dit een beetje ondeugend het
verschil tussen het kerndoel en de kernkwaliteit. Het
eerste is statisch en door volwassenen geformuleerd.
De kernkwaliteit is het kind aan de slag in relatie met
de ander en de wereld.
Dit jubileumnummer is een echt ‘hebbedingetje’ voor
jezelf, om op je eigen school uit te delen en voor
externe PR in de naaste leefomgeving. Daarom heeft
de NJPV
dit nummer voor een bodemprijs aangeboden. De
belangstelling voor de extra nummers is groot en daar
zijn we blij mee. Maar we kunnen meer! Een aantal
scholen, zoals jenaplanschool Heerde, de Vuurvogel en
de Regenboog, beide uit Assen, vierde het vijftigjarig
jubileum. Tijdens de conferentie presenteerden zij deze
‘good practice’; een inspiratie en uitdaging voor andere
jenaplanscholen. We vragen jullie om de beelden en
verhalen van dit soort momenten met ons te delen.
Met behulp van facebook en twitter is veel mogelijk.
Met elkaar kunnen we op deze wijze nog directer en
beter ‘ons merk Jenaplan’ neerzetten.
Wat voegt Jenaplan toe voor het kind en ouder? Wat
doet het voor de toekomst?
Voor verdere invulling en uitwerking neem je contact
op met Ton Scheulderman, dagelijks bestuurslid van de
NJPV en Stichting Jenaplan. ton.scheulderman@tele2.nl

Hoewel het aantal particuliere abonnementen op
Mensenkinderen in de afgelopen jaren is toegenomen,
zijn de totale inkomsten steeds iets minder geworden.
Daarom heeft het bestuur besloten om de abonnementsprijs per 1 augustus met € 2,50 te verhogen. Dat
betekent dat een abonnement € 37,50 kost. Wanneer
u minstens vijf abonnementen op één adres neemt,
betaalt u € 34,50. De prijs voor een studenten- en
cursistenabonnement is nu € 22,50.
In diverse advertenties hebben we steeds 1250 abonnees als streefgetal voor Mensenkinderen genoemd.
Helaas hebben we moeten constateren dat dat door
een grote afname van studenten en cursisten voor
de jenaplanopleiding voorlopig nog (verre) toekomst
muziek blijft. We hopen nu onder andere met uw hulp
en steun weer op 1000 abonnementen te komen.
Bent u nog geen lid of op zoek naar een leuk decembercadeau, meld u aan via info@jenaplan.nl.
We hopen dat we ook dit jaar weer veel nieuwe particuliere abonnees en extra abonnementen voor scholen
mogen noteren, zodat Mensenkinderen nog vele jaren
kan blijven bestaan.

Thema’s

Wordt u de
1000ste abonnee?

De redactie heeft de volgende thema’s voor deze
29ste jaargang gekozen:
• januari: wetenschap en techniek
• maart: ik hoor erbij
• mei: de ondernemende school
Mocht u ideeën voor auteurs en artikelen hebben of
een bijdrage willen leveren in de vorm van een tekst,
foto of cartoon, dan kunt u contact opnemen met
Felix Meijer.
Voor reacties en informatie kunt u de redactie
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl,

035 6280242 / 06 44236283

Adverteren
Ook het adverteren willen we aantrekkelijker maken
door de tarieven aan te passen: Full colour advertentie:
hele pagina € 435,- ; halve pagina € 250,-; kwart
pagina € 140,Bij vaker plaatsen in een jaargang:
2x 10% korting € 783,- € 450,- € 252,3x 20% korting € 1.044,- € 600,- € 336,4x 30% korting € 1.218,- € 700,- € 392,5x 40% korting € 1.305,- € 750,- € 420,We hopen dat u eventueel geïnteresseerde adverteerders op ons blad wilt wijzen.

Een individueel abonnement
voor € 37,50 per jaar
of
met minstens vijf collega’s
op hetzelfde adres
voor € 34,50 per jaar
Aanmeldingen bij het
Jenaplanbureau
Postbus 4089,
7200 BB Zutphen
of via info@jenaplan.nl
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Doe mee met de NJPV	
Aan deze editie van Mensenkinderen, waarin diverse
mooie artikelen staan over 50 jaar jenaplanonderwijs in
Nederland, draag ook ik als voorzitter van de NJPV graag
mijn steentje bij. Mijn accent ligt in dit artikel op de
afgelopen vijf jaren van de NJPV als vereniging.
Toen vijf jaar geleden de NJPV-organisatiestructuur veranderde en een algemeen en dagelijks bestuur ingesteld
werd, vormde het voorzitterschap voor mij een grote
uitdaging.
Samen met Jaap Nelissen en Trudy Hogenbirk vormden
we het dagelijks bestuur en ondernamen we actie om
de NJPV een stabiele financiële basis te geven. Daarnaast
moest er direct een nieuwe – liefst niet al te dure –
kantoorruimte gezocht worden in Zutphen. Die werd
gelukkig gevonden aan de Weg naar Laren, waar het
kantoor nu is gevestigd.
De parttime medewerkers van de NJPV Ina Kemna en
Xandra Heijster (administratie), Jaap Meijer (directeur) en
Felix Meijer (hoofd- en eindredacteur van Mensenkinderen) hadden zo in elk geval een eigen ‘plek’. De meeste
bestuursvergaderingen werden dan ook ‘op kantoor’
gehouden. Zo konden algemeen bestuursleden en dagelijks bestuur het NJPV-beleid ontwikkelen en vaststellen
om vervolgens de uitvoering ervan te volgen.
Het meest in het oog springende beleidsvoornemen
is wel de invoering van de jenaplankernkwaliteiten
geweest. Deze kernkwaliteiten die mede door vertegenwoordigers uit het veld, van onderop ontwikkeld zijn,
geven jenaplanscholen een handvat om het jenaplan
gehalte van de school zichtbaar te maken, zodat het
etiket erkende jenaplanschool gedragen mag worden.
Scholen die erkenning wilden, moesten zich aansluiten bij de regio en aantoonbaar de kernkwaliteiten als
leidraad bij vernieuwingen betrekken. De regioleiders
stuurden vervolgens de regioplannen naar de NJPV.
Op regioniveau werden de kernkwaliteiten agendapunt
in themabijeen-komsten en scholen startten collegiale
consultaties of presentaties in de regiokring. Daarnaast
waren scholen – om voor erkenning in aanmerking te
komen – verplicht minimaal tweederde van de regiobijeenkomsten bij te wonen.
Inmiddels is het merendeel van de jenaplanscholen
erkend. Zij worden als zodanig vermeld op de site van de
NJPV en ontvangen een bordje voor op de schoolgevel
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Peter van Dijk

als symbool van erkenning. Elk jaar zullen de erkenningen worden geactualiseerd via een QR-code.
Het belangrijkste van dit traject is dat de scholen elkaar
op regioniveau op allerlei wijzen inspireren. Successen
worden gepresenteerd, collegiale consultaties vinden
plaats en hierdoor stijgt de jenaplankwaliteit op de
scholen. Daarnaast wordt de onderlinge verbondenheid
groter, komt samenwerking van de grond en hoeft niet
iedere school weer opnieuw het wiel uit te vinden.
Een recente positieve ontwikkeling is ook dat de onderwijsinspectie heeft toegezegd verslagen van collegiale
consultaties en schoolbezoeken, die de jenaplankernkwaliteiten als thema hebben, mee te nemen in hun
schoolbezoeken.
Een ander belangrijk punt is dat op dit moment wordt
gewerkt aan een nieuw standaard jenaplanwerk dat
op de conferentie in 2014 gepresenteerd zal worden.
Hiermee willen we scholen helpen praktische en hedendaagse invulling te geven aan het jenaplanconcept.
Andere belangrijke zaken die het bestuur op de agenda
heeft, zijn:
• post HBO-status voor de jenaplanopleiding realiseren;
• lectoraat instellen voor conceptscholen samen met netwerk SOVO;
• ‘NJPV jong’: een initiatief om jonge mensen samen te
brengen, zodat zij straks het jenaplangedachtegoed –
op welke manier dan ook – mee uit kunnen dragen;
• gerichte PR voeren door middel van Mensenkinderen,
de jenaplaneditie van Ouders & Coo en via sociale
media.
Dit alles natuurlijk naast de landelijke conferentie,
studiedagen voor directeuren, interne begeleiders en
beginnende stamgroepleiders, zoals wij die reeds jaren
gewend zijn.
Feit is dat de jenaplanscholen nu meer bij elkaar betrokken zijn, elkaar inspireren en zich daardoor ontwikkelen.
Zo krijgt het ontvankelijk grondmodel steeds weer zijn
eigentijdse invulling. Doe mee met de NJPV.
Peter van Dijk is voorzitter van de
Nederlandse Jenaplan Vereniging

50 jaar passend onderwijs

f

Kinderen leren verantwoordelijkheid
te dragen voor wat zij willen en
moeten leren, wanneer zij uitleg
nodig hebben en hoe zij een plan
moeten maken.
Koning David School, Ede
Elk mens is uniek en heeft zijn eigen g
waardevolle bijdrage. Eva heeft haar
hele basisschooltijd als volwaardig
stamgroeplid bij ons doorgebracht.
Lindekring, St. Agatha

Tijdens de kinderboekenweek worden
er samen met de bibliotheek activiteiten
georganiseerd. In maart 2013 gingen
we samen naar het park voor een
flashmob van lezende kinderen.
De Dobbelsteen, Antwerpen
i
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Intens Jarig
In de laatste nacht dat ik zeven jaar oud was kon ik niet in
slaap komen. Mamma had gezegd dat ik maar fijn moest
dromen van alles wat ik morgen op mijn verjaardag zou
krijgen. Daar zat het probleem. Hadden mijn ouders wel
gesnapt dat ik de Lego Jeep veel leuker vond dan het robotje
dat ik ook mijn verlanglijst had staan? Dat ik de Lego Jeep
zelfs leuker vond dan het robotje en de kleurdoos met 24
kleurtjes en het nieuwe boek van Pinkeltje samen?
Mijn broer van zes had lang en solidair deze zorgen met
me gedeeld, maar was nu toch van vermoeidheid in slaap
gevallen. Ik had zelfs het bange vermoeden dat mijn ouders
al sliepen. Het was zo donker in huis. Zo stil ook. Van mijn
kruin tot mijn tenen gevuld met adrenaline tintelde het in
heel mijn lichaam. De jeuk in mijn vingers, schouders, knieën
en voeten maakten me ongerust. Ik wist, met mijn zeven
jaar oude hoofd, wel wat
dat was. Morgen moest er
immers in dit bed een jon
getje van acht jaar liggen.
Een achtjarige met de juiste
lengte en precies de goede
slimheid. Het groeien dat
gebeuren moest kon niet
langer uitgesteld worden.
Het groeien was al begon
nen, terwijl ik nog wakker
was!
Een hevige paniek begon
zich meester van me te
maken. Morgen was ik
acht. Ik wist helemaal niet
of ik dat wel leuk vond. Het
was zo heerlijk om zeven te
zijn. Ik had geen idee hoe je
dat moest doen, ‘acht jaar
zijn’. Bovendien ging het zo de verkeerde kant op. Op een
dag zou ik een groot mens zijn. En dan had iemand het toch
helemaal verkeerd begrepen: Ik hoorde een kind en geen
volwassene te zijn.
Ik verdronk bijna in de paniek. Ik moest iets doen. Zitten in
bed hielp, lopen ook. Toen liep ik naar de slaapkamer van
mijn ouders, die allebei sliepen. Ik was helemaal alleen; wie
kon ik om hulp vragen?
In mijn hersenen tintelde een plannetje, misschien al een

plannetje van een achtjarige. Mijn vader had ons verteld dat
mijn moeder soms in haar slaap praatte. Je kon haar zelfs
vragen stellen. Ik had één kans. Omdat de vraag ‘Mam, wat
krijg ik morgen?’, te ingewikkeld was, vroeg ik heel zacht:
‘Mam, krijg ik morgen een Lego Jeep?’ Maar in plaats van
een ‘Ja’ of ‘Nee’ waarop ik hoopte, deed ze haar ogen open.
Ze lachte en zei: ‘Ach liefje’. Ze bracht me weer naar bed en
streek daar net zo lang over mijn bolletje tot alle adrenaline
verdwenen was en ik insliep.
De volgende morgen bij mijn ouders in bed haalde mijn
vader drie pakjes tevoorschijn: Pinkeltje, het robotje en een
kleurdoos met 24 kleurtjes. Dapper was ik er blij mee. Peda
gogisch geheel juist hadden mijn ouders ook aan mijn broer
gedacht. Mijn moeder gaf hem een pakje dat wij allebei
meteen herkenden: de Lego
Jeep. Verlost en blij dansten
we door de kamer, want
mijn broer had, en heeft
nog steeds, een groot hart.
Daarna ben ik lang niet
meer zo intens jarig
geweest. Tot ik voor het
eerst een middenbouw
groep had. Ik had plichtma
tig slingers opgehangen,
worst en kaas gesneden,
prijsjes in mijn tas gedaan,
allemaal spelideeën zitten
lezen en een leuke film
uitgezocht. We kwamen de
dag wel door.
De kinderen kwamen niet
een voor een naar binnen,
maar massaal. Ze lachten. Ze hadden hun mooiste kleren
aangedaan en waren opgetogen over de ballonnen, slingers
en zakken chips. De veertien flessen shampoo, negen choco
laderepen en twee flessen wijn werden met zoveel gulheid
gegeven dat ik me bijzonder voelde en even weer net zo
jarig als jongetjes van acht kunnen zijn.
Gefeliciteerd allemaal met vijftig jaar Jenaplan.
Dat het Jenaplan nog lang moge leven, in de gloria!

Arjen Tabak is onderwijskundige en was voorheen twintig jaar stamgroepleider
Cartoon: Frank de Man

