Juni 2019
Ook in 2020 een JAStival
Na een prachtige dag is het vanzelfsprekend dat er een traditie geboren is. Ook in 2020 gaan we een
inspirerend, ontspannen en gezellig festival organiseren. We kunnen maximaal 300 deelnemers
ontvangen. Dus als je er bij wilt zijn, moet je snel aanmelden (info@jenaplan.nu)

Neem de dag op in je planning: 2 juni 2020

1e jenaplanschool in Japan
In april werd na vele jaren studeren en voorbereiden de eerste jenaplanschool geopend. Het was een geweldig feest! Er zitten nu
al 80 kinderen op school. Ouders zijn verhuisd om hun kind op die bijzondere school te kunnen doen. De opening was een heel
bijzonder moment, en wij waren erbij!
Over enkele jaren zullen de volgende jenaplanscholen starten. Jenaplan is hot in Japan! Meer weten?

vernieuwde jenaplanopleiding post-HBO
JAS verzorgt veel opleidingsgroepen met jaarlijks zo’n 250 deelnemers. Daarmee is JAS de grootste opleider van het land. Onze
opleiding is vernieuwd en wordt verzorgd door ervaren docenten, die erkend en bevoegd zijn door de NJPV. Neem contact op om
te horen waar in jouw buurt een opleidingsgroep start. Veel scholen volgen de opleiding met het hele team. Zo gaan opleiden en
een snelle schoolontwikkeling hand in hand. Interesse? We komen graag even praten!

beeldcoaching
Beeldcoachen is de meest krachtige vorm van coachen en is een effectief middel om
mensen in beweging te krijgen en te houden. Word beeldcoach en help zo je
stamgroepleiders verder te ontwikkelen. In de stamgroepen gebeurt het: daar moet
je zijn als leidinggevende. Door samen naar beelden te kijken, krijg je meer jenaplan
in je school en blijf je in ontwikkeling. Een praktische opleiding, in een kleine groep,
waar je leert coachen met beelden, samen met andere jenaplanners.

KiVa
Een evidence based programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling. KiVa sluit naadloos aan bij
jenaplan. De kracht van de groep wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. In het
KiVa-programma wordt met groepsinterventies de cultuur in je stamgroep verbeterd. Iedereen in de
stamgroep komt daarbij in actie. Een programma zonder werkbladen. JAS heeft KiVa samen met
Rijksuniversiteit Groningen, ontwikkeld.

levend taalonderwijs

leerlijnen en doelen

levend rekenonderwijs

JAS kan helpen om levend taal- en rekenonderwijs te realiseren op je jenaplanschool. De cursussen op school worden
vormgegeven met de belevingen van de kinderen als vertrekpunt. Daarmee leren kinderen bijvoorbeeld lezen met hun eigen
woorden en rekenen met dingen die ze dagelijks tegenkomen. Met levend taal- en rekenonderwijs wordt stamgroepwerk een
stuk makkelijker. Zet de belevingswereld van kinderen echt centraal in je school.

jenaplan, school waar je leert samenleven
Dit boek, geschreven door JASsers, is de basis van onze activiteiten. Alle medewerkers werken vanuit het
gedachtengoed van dit boek. Heb je het boek nog niet? Bestel het via www.jenaplan.nl
Daar vindt je ook films gemaakt over thema’s van het boek.

Neem contact op met JAS via info@jenaplan.nu of bel Hubert 06-22779853 of Freek 06-22690823

