SCHOOL JAAR 2018-2019
inspirerende

jenaplan
activiteiten

Het JAS-team staat voor je
klaar: mensen met veel jenaplanervaring en deskundigheid. Wij komen jullie graag
inspireren en ondersteunen
om nog betere jenaplanscholen te worden;

praktisch en degelijk!

Guido – Edwin – Eva – Marion – Alex – Anneke
Freek – Rien – Elly – Hubert

3 x een tweedaagsen voor schoolleiders en IB-ers
Hoe geef je op een jenaplanmanier invulling aan het schoolleidersschap? Waarin onderscheidt zich een jenaplan-IB’er van
een niet jenaplan-IB’er? Wat is de verantwoordelijkheid van
een IB’er op een jenaplanschool? Hoe krijg je je hele team in
ontwikkeling? De realisatie van jouw jenaplanschool als professionele leergemeenschap.

•
•
•

1 en 2 oktober 2018
15 en 16 november 2018
31 januari en 1 februari 2019

€ 1.995,00 inclusief verblijfskosten

De kracht van de stamgroep
Kinderen leren van, maar vooral met elkaar. Ze ontdekken en
onderzoeken aan de lopende band. Hoe optimaliseer je dit
proces? Wat moet je dan doen als stamgroepleider? En hoe
benut je de enorme kracht van een driejarige stamgroep?

vrijdag 18 september 2018

€ 195,00 inclusief lunch

Levend Taalonderwijs --- Vrije Tekst
De Vrije Tekst is de kern van Levend Taalonderwijs. Het leven
van de kinderen, hun ervaringen zijn het vertrekpunt van het
taalonderwijs. Zo leer je lezen met je eigen woorden. Zo gaat
taal over belevenissen van de kinderen.

vrijdag 30 november 2018

€ 195,00 inclusief lunch

Stamgroepwerk
Hoe krijg je taal- en rekenonderwijs betekenisvol in wereldoriëntatie. Met stamgroepwerk komt thematisch werken echt
tot z’n recht. Toepassen wat je tijdens cursussen onder de knie
hebt gekregen.

vrijdag 25 januari 2019

€ 195,00 inclusief lunch

Denken in Doelen
Het denken in doelen is een voorwaarde voor goed jenaplanonderwijs. Kinderen moeten weten wat ze leren moeten maar
ook wat ze leren mogen. Ze moeten medeverantwoordelijk
worden voor hun eigen ontwikkeling!

vrijdag 15 februari 2019

€ 195,00 inclusief lunch

Scrummen
Ga scrummen met je team. Dan doe je tweemaal zoveel in de
helft van de tijd. Het mooie is dat het helemaal niet moeilijk is.
Met één tip uit de scrumwereld werk je al een stuk slimmer: de
sprint! En daar heb je geen hardloopschoenen voor nodig.

vrijdag 5 april 2019

€ 195,00 inclusief lunch

Multimedia
De jenaplanschool staat in nauwe relatie met de realiteit van
onze samenleving. Multimedia spelen daarbij een belangrijke
rol. Maar hoe gaan we daar mee om? Wat zijn succeservaringen? En welke nieuwe ideeën zijn er?

vrijdag 5 april 2019

€ 195,00 inclusief lunch

Beeldcoaching
Beeldcoaching is de meest krachtige vorm van coachen die er
is. Zet deze vaardigheid in om iedere collega in beweging te
krijgen. In de groep in Echten die volgend schooljaar start, zijn
nog enkele plaatsen vrij.

start in najaar 2018
zie ook www.jenaplan.nu

Neem de activiteiten op in je jaarplanning en meld je vast aan. Alle
activiteiten vinden plaats op Het Bovenveen. Indien gewenst
kunnen we ook onderdelen op locatie verzorgen. Voor aanmelding
en/of informatie stuur je een mail naar info@jenaplan.nu

JAS tival

dinsdag 11 juni 2019 (derde Pinksterdag)

€ 50,00 per deelnemer

JAS organiseert een festival in en om Het Bovenveen te Echten. Dat wordt een spektakel!
Iedere traditie kent een eerste keer: wees bij het eerste JAStival!
Ga op ontdekking en geniet van de talloze workshops, optredens, een hapje en een
drankje en nog veel meer. Ontmoet collega’s van andere scholen in een ontspannen sfeer.
Leer van en met elkaar.
Een studiedag vol verrassing en inspiratie, of een alternatief teamuitje.

Jenaplan moet je vieren!

