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Jenaplan
Na 8 weken thuis mogen we weer: de school is weer open. Terwijl veel scholen prioriteit leggen bij het wegwerken
van achterstanden (hoe kun je eigenlijk achter lopen op je eigen ontwikkeling?) moeten wij als jenaplanners
onmiddellijk de kracht van de stamgroep weer in werking krijgen. Veel kinderen hebben veel tijd besteed aan het
thuiswerken, anderen hebben minder gedaan. Maar iedereen heeft veel geleerd,
iedereen is gegroeid; jij ook. Geef ruimte aan alle verhalen en belevenissen van
de kinderen, wissel deze ervaringen uit. Ook jouw ervaringen. Jullie hebben
er vast al een vorm voor gevonden. Gebruik je intuïtie en je gezonde
verstand. Jij hebt voldoende knowhow en ervaring om dát in jouw
groep te doen wat goed is om te doen. Gebruik je gevoel voor
feeling, zet de menselijke maat in en zorg voor
‘samen’. Zorg dat iedereen gezien wordt.
Schenk aandacht aan het gewone.
Het gewone is buitengewoon:
the ordenary is extraordenary.
Het gewone is al heel bijzonder. Zorg er voor dat er transformatie van binnenuit plaatsvindt. Zo werk je aan waarderend onderzoeken (appreciative inquiry). Wat is jouw kracht, of beter waar zit onze kracht? Zoek de positieve
verscheidenheid (positive deviance), plaats op de voorgrond wat er al is maar over het hoofd wordt gezien omdat
het zo gewoon is: exnovatie. Wil je meer weten over exnovatie en exnovatief werken en hoe je dit praktisch maakt
voor het werken in jouw stamgroep, neem dan contact op met JAS.

Advies
En dan staat het nieuwe schooljaar ook al te trappelen. Natuurlijk zijn jullie nu vooral bezig met de herstart van het
onderwijs van maandag 11 mei, maar aandacht voor 2020-2021 is ook op z’n plaats. In het noorden breekt over 14
weken het nieuwe schooljaar al weer aan. Wij van JAS willen je graag helpen en waar mogelijk ondersteunen om
nog meer jenaplan in je stamgroep en school te krijgen.
Wij zijn druk bezig met het maken van planningen. Met veel scholen zijn al weer afspraken voor coachingsgesprekken, studiedagen, groepsobservaties, ouderavonden, enz. gemaakt. Hoe eerder je met ons plant, hoe meer
ruimte er nog is in de agenda’s van de JASsers. Bel ons op, of mail ons voor een verkennend gesprek.

Scholing
In het nieuwe schooljaar starten we ook met een aantal scholingstrajecten. Natuurlijk de opleiding tot het jenaplandiploma. We proberen in het nieuwe schooljaar op verschillende plekken in Nederland deze opleiding te
starten. Zo kun je misschien wel heel dicht in de buurt gaan studeren voor het jenaplandiploma.
Ook starten we met De Taalgidsopleiding voor Levend Taalonderwijs, in het midden van het land en wellicht ook in
Noord-Holland. Wanneer je meer wilt weten: neem contact met ons op.
We hebben ook nieuwe scholingstrajecten: de opleiding voor Schoolleiders en de opleiding voor IB’ers. Beide
opleidingen starten in september (18-09-2020). Er zijn nog plekken vrij. Ook hier weer: wil je meer informatie neem
dan contact met ons op.
We zijn ook bezig met het starten van een Rekengidsopleiding voor Levend Rekenonderwijs. Aan dit scholingstraject
wordt hard gewerkt en we hopen in het kalenderjaar 2021 te starten.
Mogelijkheden genoeg om ons mooie concept gezamenlijk te onderzoeken. En wat is er nou mooier dan studeren?
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