
NIEUWSBRIEF       februari 2022 

 

Nieuw JAS-je 

Het is je ongetwijfeld al opgevallen, JAS, het bureau voor jenaplanscholing en begeleiding heeft een nieuw JASje: een 
nieuw logo, huisstijl, website en ook de opleidersmap is zowel inhoudelijk als uiterlijk onder handen genomen. Heb 
je onze nieuwe website al bezocht? 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 
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Online scholingen 
De afgelopen twee jaar hebben ook wij als JAS door de beperkende maatregelen rondom Covid onze werkwijze 
moeten aanpassen. In het begin nog erg kritisch op het niet fysiek afspreken, want als je elkaar echt ontmoet 
kunnen wij als opleiders natuurlijk beter onze antennes gebruiken hoe het met de groep gaat, uiteindelijk hebben 
we mooie vormen gevonden en is het elke keer maatwerk. Zo hebben we afgelopen maanden zowel fysieke 
studiedagen, hybride studiedagen (allen wel op school aanwezig, maar scholing via teams en in kleine groepjes op 
afstand overleggen) als volledig digitale scholingen verzorgd.  
 
 

 

Tweedaagses schoolleider & IB 
Jaarlijks organiseren we 2-daagses voor leidinggevenden en intern begeleiders. Je ontmoet andere schoolleiders, 
adjunct-directeuren, bouw-ondersteuner en IB-ers waardoor er mogelijkheden zijn tot inspiratie en uitwisseling 
binnen deze groep. Tijdens de tweedaagses verzorgen onze opleiders inspirerende scholingen en is er ook volop 
tijd om zelf aan de slag met eigen ontwikkelpunten onder onze begeleiding.  

Wanneer zijn de 2-daagses in 2022: 
donderdag 2 juni & vrijdag 3 juni 2022 

donderdag 6 oktober & vrijdag 7 oktober 2022 
 
Er is plaats voor 10 deelnemers. Deelname op volgorde van aanmelding.  
 
 

http://www.bureaujenaplan.nl/
mailto:guido@bureaujenaplan.nl?subject=Tweedaagse%20schoolleider%20&%20IB&%20I&%20&


STORYLINE APPROACH 

Als Jenaplanscholen hebben wij bepaalde “tools” in handen om te kunnen werken vanuit de nieuwsgierigheid van kinderen. Het 
werken met de Storyline Approach is daar een goed voorbeeld van. Afgelopen periode heeft Jenaplanschool de Phoenix te 
Zwolle hier kennis mee gemaakt en een eerste eigen verhalend ontwerp gemaakt om aan de slag te kunnen! Wil je met je 
school ook aan de slag met verhalend ontwerpen? Neem dan contact op. 

 

 

JASTIVAL 
 
Dinsdag 7 juni 2022 is het weer zover! 

 
Elk jaar organiseert JAS een inspirerend festival: Het JAStival. Op deze dag organiseren we diverse scholingen gericht op het 
jenaplanonderwijs , freinetonderwijs en hedendaagse vernieuwingen die inspireren en aansluiten bij onze visie. De dag 
vindt traditiegetrouw plaats op de 3e Pinksterdag op onze prachtige locatie het Bovenveen te Echten (Drenthe). Een andere 
JAS-traditie is dat we jaarlijks de Jenaplanuil uitreiken tijdens het JAStival.  
 
Een ontspannen en enerverende dag om samen met je team, met wat collega's of alleen te beleven. Een dag om andere 
stamgroepleiders en jenaplanliefhebbers te ontmoeten en het jenaplan te vieren. We hebben plek voor 250 personen. De 
laatste twintig plaatsten zijn nog te vergeven. Kosten 75,- p.p. Opgave kan hier! 

 
 

 
 
 
 

Modules leidinggeven 

Namens de NJPV werkt een jenaplan-opleiderscollectief aan een opleiding, bestaande uit een aantal gecertificeerde modules, 

waarmee de NJPV in het schooljaar 2022-2023 wil gaan starten. Het JAS is hierbij nauw betrokken. In de nieuwsbrief van de 

NJPV heeft u hier meer over kunnen lezen. Zodra er van onze zijde meer te melden is hoort u van ons! 

 
 
 

 
 
 
 
 

Taalgidsopleiding 

 
In het nieuwe schooljaar start er weer een nieuwe taalgidsopleiding!  De taalgids is deskundig op het gebied van 
taalonderwijs, vooral van levend taalonderwijs: taalonderwijs, dat een relatie heeft met de actualiteit, taalonderwijs dat 
betekenisvol is. DATplus vormt de inhoudelijke basis voor deze opleiding.  
 
Daarnaast leer je hoe je je collega’s kunt coachen om levend taalonderwijs in alle stamgroepen te realiseren. Levend 
taalonderwijs is de aanvulling op het Jenaplanconcept vanuit de Freinethoek en vormt tezamen een belangrijke bouwsteen 

mailto:guido@bureaujenaplan.nl?subject=Storyline%20Approach
https://bureaujenaplan.nl/home/jenaplanuil
mailto:eva@bureaujenaplan.nl?subject=JAStival


JENAPLANDIPLOMA HALEN 
Na de zomer wil er een groep stamgroepleiders uit regio Zwolle / Assen aan de Jenaplanopleiding starten.  We zoeken om de groep 
daadwerkelijk te kunnen starten nog enkele deelnemers. Dus zijn er bij jou op school nog stamgroepleiders die dit ook willen gaan 
doen. Neem dan contact met ons op! 

 

van het Moderne Jenaplanonderwijs. De term modern is hierbij geleend van de Moderne school van Freinet.   
 
Neem voor info contact met ons op 
 
Kosten 1995,- euro, opleiding duurt 2 jaar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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