JAS LEIDT JAPANNERS OP VOOR HET JENAPLANDIPLOMA

Al vele jaren organiseren we cursusweken voor Japanse leraren die geïnteresseerd zijn in onze jenaplanscholen.
Dit najaar organiseren we voor de tweede keer een officiële opleiding. Twaalf Japanse cursisten komen drie
maanden studeren en stage lopen. De opleiding wordt afgesloten met het uitreiken van het internationaal
erkende jenaplandiploma.
We hebben scholen gevraagd om onze Japanse gasten de gelegenheid te geven onze cultuur en onze
jenaplanscholen te leren kennen. Het is namelijk belangrijk dat er een verbinding gelegd wordt tussen onze
manier van leven en de manier waarop wij ons onderwijs verzorgen.
Gelukkig hebben scholen en stamgroepleiders zich aangemeld om onze gasten te ontvangen. Deze mailing geeft
daar meer informatie over. Op dit moment weten we nog niet alle details, dus zal het af en toe improviseren
worden maar met een beetje goede wil, gaat dat vast lukken!
Na de start van de opleiding op 16 september, zal ik jullie verder informeren.
De cursusgroep bestaat uit 12 cursisten in de leeftijd van 23 tot 39 jaar, het zijn leraren basis- en voortgezet
onderwijs.
De opleiding bestaat uit theorie en praktijk. Er zijn steeds twee theorieweken met daarna een stageperiode.
Tijdens de theorieweken wonen en werken de cursisten in ons centrum in Echten (www.hetbovenveen.nl)
Tijdens de stageweken verblijven steeds twee Japanners in een gastgezin, inclusief de aansluitende weekenden.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze liever zelf hun weekenden invullen om andere delen van ons land te
bezoeken. Dit kunnen we pas gaan overleggen als ze gearriveerd zijn.

1. HALEN EN BRENGEN
Graag willen we dat de gastheren en vrouwen de twee gasten ophalen op vrijdagmiddag en terugbrengen
op maandagmorgen. We kunnen dan samen nog overleggen en afstemmen.
Als dat niet lukt, zoeken we een andere oplossing.

2. ONKOSTENVERGOEDING
Voor het huisvesten van de gasten kun je een onkostenvergoeding krijgen van € 200 per gast per week. Geef
je naam, adres en bankrekeningnummer door als je de gasten komt halen of terugbrengen. Dat kan via
info@jenaplan.nu

3. PLANNING VAN DE STAGEPERIODE
Van de mensen die hebben aangegeven dat ze gasten willen ontvangen willen we graag weten welke periode
het beste uitkomt en of je één, twee of drie periodes beschikbaar bent.
Periode 1: van vrijdagmiddag 27 september tot maandagmorgen 14 oktober
Periode 2: van vrijdagmiddag 25 oktober tot maandagmorgen 11 november
Periode 3: van vrijdagmiddag 22 november tot maandagmorgen 2 december
4. LAAT EVEN WETEN
Wil je me een mail sturen om aan te geven welke periode(s) het beste uitkomt? Dan weten we of we nog
op zoek moeten naar extra plekken. En mail ook de vragen die je nog hebt!

5. CONTACT
Tijdens de stageweken kun je altijd contact opnemen met Hubert Winters (06-22 77 98 53) of met onze
Japanse organisator en tolk Naoko Richters (06-15 11 58 28)

Een vriendelijke groet van Naoko Richters, Freek Velthausz en Hubert Winters

