juli 2021
Er komt een nieuw schooljaar aan. Tijd voor nieuwe plannen! Laat je inspireren door het JAS!
Met de zomervakantie voor de boeg worden de dagen gevuld door allerlei
indrukwekkende zaken als afscheid nemen van je oudsten, kennismaken met de
nieuwe jongsten of zelfs een nieuwe stamgroep in een andere bouw.
Dagen waarbij afronding, afscheid en voorbereiding volop centraal staan. Het
zijn de dagen waarop je de balans op maakt, terugkijkt naar alles wat je
afgelopen jaar hebt meegemaakt met je stamgroep en met je school.
Dit allemaal in een jaar dat anders is verlopen dan normaal. Thuisonderwijs, ouders op meer afstand.
Namens het JAS hopen we dat iedereen goed uitrust in de vakantie, behaalde successen viert en dat we
elkaar weer snel in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Jenaplandiploma 2021-2023
Werk je op een jenaplanschool en ben je nog niet in het bezit van een jenaplandiploma? Meld je dan aan bij
het JAS en informeer naar de mogelijkheden. Dat kun je doen door een mailtje te sturen of ons te bellen. Als
er in jouw regio ongeveer 16 deelnemers zijn, komen wij de opleiding bij jullie in de regio verzorgen.
Tijdens de tweejarige post HBO-opleiding leer je het jenaplanconcept te doorgronden en staat jouw
ontwikkeling als stamgroepleider centraal. Gedurende de bijeenkomsten ontmoet je andere
stamgroepleiders en bezoek je andere jenaplanscholen zodat we volop van en met elkaar kunnen leren.
Meer informatie over de inhoud en gevraagde tijdsbesteding van de opleiding vind je op onze website. Bij
voldoende aanmeldingen starten we vanaf januari 2022.

Samen met je team het jenaplandiploma halen en ondertussen werken aan schoolontwikkeling? Dat
kan bij het JAS. Gedurende drie schooljaren werken we aan de thema’s die de school vanuit het schoolplan
op haar jaarplanning heeft staan. Daarnaast staan we stil bij de onderdelen die vanuit de opleiding ook aan
bod moeten komen. Maatwerk is altijd mogelijk. Een veel gebruikte opzet bestaat uit jaarlijks 2 studiedagen
of een tweedaagse en 7 middagen waarop scholing plaatsvindt. Ook zijn er mogelijkheden tot het
(beeld)coachen van de stamgroepleiders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het JAS.

JASTIVAL
Op 7 juni 2022 is het eindelijk weer zover: Het JASTIVAL!
Tijdens dit gezellige jenaplan festival in Echten ontmoet je
andere stamgroepleiders, zijn er inspirerende workshops,
boeiende lezingen en natuurlijk ontspannende activiteiten
zoals de altijd fijne muziekquiz in onze JAS-stamkroeg.
Wil je er bij zijn alleen of met je hele team, meld je dan
aan!

Leergang leidinggeven aan een jenaplanschool
Leiding geven op een jenaplanschool vraagt net als bij de stamgroepleider kennis van jenaplan en een groot
bewustzijn in het dagelijks handelen. Tijdens de 2 jarige leergang “leidinggeven aan een jenaplanschool”
komen de volgende onderdelen aan bod waarmee je als leidinggevende aan de slag kunt, met je school en
je persoonlijke ontwikkeling: Jenaplanvisie, Onderwijsorganisatie, Persoonlijk leiderschap, Team als
stamgroep en Omgeving.
Je ontmoet andere schoolleiders en IB-ers waardoor er mogelijkheden zijn tot inspiratie en uitwisseling
binnen deze groep, gedurende twee jaar. Het traject is inclusief een schoolbezoek van de opleider met een
bijbehorend intervisiegesprek.
De leergang bestaat jaarlijks uit 4 middagen (1 per kwartaal) welke georganiseerd worden op centrale
deelnemende scholen en een tweedaagse in Echten
De kosten voor de 2-jarige leergang bedraagt 1995,- per jaar. Bij minimaal 10 deelnemers kan er een groep
starten. De leergang is bedoeld voor de startende leidinggevenden op jenaplanscholen. (directie, adjunct
of IB).
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