Inschrijfformulier
De Dag voor jenaplandirecteur, interne begeleider en
geïnteresseerde stamgroepleiders op 29 maart 2017.
Inschrijven vóór 18 maart. (voor elke deelnemer apart invullen)
Naam:
…………………………………………………………………………...
School:
…………………………………………………………………………...
E-mailadres:
…………………………………………………………………………...
Blijft eten:
0 ja
0 nee
Geeft zich op voor de

De Dag voor jenaplandirecteur, interne
begeleider en geïnteresseerde
stamgroepleiders

MACHTIGING

Ondergetekende geeft hierbij opdracht aan de NJPV
om eenmalig een bedrag van € 50,00 (wanneer
je blijft eten) of € 25,00 af te schrijven van
onderstaande rekening betreffende De Dag
jenaplandirecteur, interne begeleider en
geïnteresseerde stamgroepleiders op woensdag
29 maart 2017

IBAN
rekeningnummer.:……………………………………………..……………………...
Naam
rekeninghouder:….………………………………………….……………………......
Postcode en
plaats:……..………………………………………………………………..……………..
Emailadres:…………………………………………………………………................

Telefoon:..…..………..…………………………………………………………………..
Datum:……………...………………………………………………………………….….
Handtekening:……………………………………………………………………….….
Bij annulering wordt niet tot restitutie overgegaan.
Mailen naar:
administratie@njpv.nl

Toelichting op programma
In april 2013 startte de NJPV het project “De NJPV als ondernemende
organisatie”.
Doel: het verkrijgen van een sterkere positie binnen het onderwijsveld.
We onderscheiden bij dit project vier deelgebieden:
1.Het uitbuiten van de kracht van het jenaplanconcept.
2.Het bewustmaken van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid binnen
de NJPV.
3.Het uitdragen van het jenaplanconcept.
4.Een ondernemende organisatie met een goed georganiseerde interne en
externe PR.
Met deze brief nodig ik jullie uit om deel te nemen aan de achtste “Dag van de
jenaplandirecteur, intern begeleider en stamgroepleider”. Op deze dag borduren
we met name voort op het eerste en tweede punt: kracht van het concept en
ieders rol daar- binnen.
Gezien het karakter van het programma is er ruimte voor elke school om
naast de directeur en interne begeleider 1 of 2 teamleden mee af te
vaardigen.
De NJPV produceert de komende jaren praktijkkaterns van een aantal thema’s,
die op deze dag aan de orde komen:
Groepsgewijs problemen oplossen
Professionalisering
Visitatie
Zelfsturing
De studiedag is woensdag 29 maart op jenaplanschool de Kleine Planeet in
Deventer. Het adres: Rielerweg 174, 7416 ZM Deventer (0570-623073)
De dag begint om 14.30 uur en duurt tot 18.30 uur.
De kosten bedragen € 25,00 per persoon (incl. koffie/thee).
Wie wil blijven eten betaalt € 50.

Agenda:
14.30-15.00 uur:
Presentatie en korte inleiding vanuit de school
15.00 uur:
Welkom door de directeur van de NJPV Jaap Meijer (dagvoorzitter).
Wat is de opbrengstverwachting?
15.15 uur: Kennismakingsactiviteit: visitekaartjes
15.30 uur: Uitgelicht: Groepsgewijs problemen oplossen
1.Korte presentatie van het project
2.Tussentijdse bevindingen vanuit het lopende project
3.Transfer projectbevindingen naar rest jenaplanscholen
4.Aanbevelingen formuleren voor NJPV
16.30 uur Pauze
16.45 uur
Keuzeprogramma:
A.Professionalisering (m.m.v. vertegenwoordiging Lectoraat
vernieuwingsonderwijs)
1. Tussentijdse onderzoeksresultaten professionalisering op vernieuwingsscholen
2. Schets van de huidige professionaliseringsmogelijkheden binnen de NJPV
3. Groepswerk: Bouwen aan een professionele cultuur binnen een team
4. Terugkoppeling vanuit Lectoraat
5. Aanbevelingen formuleren voor NJPV
B. Visitatie
1. Korte presentatie over visitatie (m.m.v. Lectoraat Vernieuwingsonderwijs)
2. Stand van zaken visitatie pilot door Alex Otten

3. Gesprek: Wat moet de belangrijkste opbrengst zijn van schoolvisitatie en aan
welke voorwaarden moet visitatie dan voldoen?

4. Aanbevelingen formuleren voor NJPV
C. Zelfsturing

1.Korte presentatie over onderzoekslijn “Zelfsturing”?
(m.m.v. vertegenwoordiging Lectoraat vernieuwingsonderwijs)
2. Waardering van zelfsturing voor kind en volwassene (teamlid). Uitwisselen van
voorbeelden zelfsturing
3. Verkennen van uitbreiding mogelijkheden zelfsturing
4. Aanbevelingen formuleren voor NJPV
D. Jenaplan in een notendop
Korte inleiding “Van pedagogische minima naar Jenaplan in een notendop”
Werkvorm: jenaplan in een notendop verbeelden in een eigen schoolportret
Deelnemers informeren elkaar over de vertaalslag, die zij hebben gemaakt of nog
willen gaan maken op basis van “jenaplan in een notendop”.
De tekst van “Jenaplan in een notendop” is als bijlage meegestuurd. Aan dit
document wordt alleen nog wat gesleuteld qua lay-out.
17.45 uur Speelse uitwisseling van de opbrengst/aanbevelingen
18.00 uur Samen eten

