
NIEUWSBRIEF       mei 2022 

 

Schooljaar 2022-2023 

De meeste scholen zijn inmiddels druk bezig met de planning voor komend schooljaar. Het is dan handig om even de 
data op een rij te hebben van de door ons georganiseerde JAS-activiteiten in komende schooljaar. Op onze website 
kunt u ook terecht voor al ons aanbod: www.bureaujenaplan.nl 

 

 
 

 
 

 

 

het bureau voor jenaplanscholing & begeleiding! 
 

 
“In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces 
wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.”-BP20 

 
 

 

 

 

Introductiedag Levend Taalonderwijs 
Levend taalonderwijs in je school? Kom dan naar onze introductiedag Levend Taalonderwijs op vrijdag 14 oktober 
2022! Tijdens deze introductiedag maak je kennis met de kenmerken van levend taalonderwijs, de 
taalgidsopleiding en spijker je je eigen vaardigheden bij.  
De kosten voor deelname bedragen 275,- euro inclusief lunch. 
 

Themadagen 
Wij organiseren elk kwartaal een themadag. Op deze dag staat een jenaplanthema centraal waarmee je voor jezelf 
of eigen school aan de slag gaat.  
Inspirerende lezingen, uitwisselen met collega’s en tijd om te ontwikkelen en aan de slag te gaan. De kosten voor 
deelname aan een themadag zijn 275,- euro inclusief lunch. 
 
Schooljaar 2022-2023 staan deze basisactiviteiten centraal: 

• Gesprek: vrijdag 30 september 2022 

• Spel:  vrijdag 27 januari 2023 

• Werk:  maandag 3 april 2023 

• Vieren:  maandag 3 juli 2023 
  

Tweedaagse IB, directie, bouwcoördinatoren  
 
Tijdens deze tweedaagse heb je de mogelijkheid te werken aan eigen schoolontwikkeling, ontmoet je collega’s 
van andere scholen en verzorgen we inspirerende lezingen. Ook is er tijd voor intervisie met een van onze 
JASSERS. De kosten voor de tweedaagse bedragen 750,- euro per deelnemer inclusief overnachting & 
maaltijden. 

Wanneer?: 
Tweedaagse 1: Donderdag 10 november & vrijdag 11 november 2022 
Tweedaagse 2: Donderdag 16 maart & vrijdag 17 maart 2023 

 
 

 

 guido@bureaujenaplan.nl 

T 06 25 21 30 04 

eva@bureaujenaplan.nl 

T 06 42 39 42 93 

www.bureaujenaplan.nl 
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