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Programma
Voor je ligt het programmaboekje van de tweede editie van het Jastival
met daarin een beschrijving van de workshops. In het midden vind je een
overzicht van alle workshops bij elkaar. Je mag zelf je programma samenstellen. Je hoeft je niet van te voren in te schrijven. Ook je lunchtijd bepaal
je zelf en natuurlijk neem je even pauze om te genieten van het mooie
Bovenveen. We wensen je een inspirerende dag toe! Veel plezier!

Petersenzaal
DIGITALE JEUGDCULTUUR & ONLINE WEERBAARHEID
Klaartje Schüngel
10.30 - 11.45 uur
14.00 - 15.15 uur
Onze kinderen zijn dagelijks in de weer met smartphones, tablets, sociale media
en games. Ze beleven veel plezier en doen allerhande kennis op. Ze spelen
samen strategische spelletjes, delen lief en leed online, zoeken grenzen op en
laten zich inspireren door social influencers. Maar toch maken we ons zorgen.
Kinderen bekijken video’s en foto’s, die ze gezien hun leeftijd en ontwikkeling,
niet altijd op waarde kunnen schatten. Grensoverschrijdende en zelfs strafbare
beelden worden nonchalant gedeeld. Online gedoe komt de school binnen.
Welke rol vervult het onderwijs hierin? En wat kunnen we van de ouders
verwachten? Hoe kunnen wij onze kinderen meer weerbaar maken in de online
wereld? Tijdens de workshop wordt inhoudelijke kennis afgewisseld met korte
opdrachten. De volgende thema’s komen aan bod, toegespitst op groep 5 t/m 8:
• Wat doen kinderen online anno 2022?
• Wat leren ze ervan en waar moeten ze op letten?
• In gesprek met kinderen over mediagebruik en online gedrag

Petersenzaal
DE KUNST VAN HET VRAGENSTELLEN: “DAT HEB JE GOED GEDAAN!”
Anneke Scholten en Iris Bevers
12.45 - 13.45 uur
In deze workshop gaan we in op beeld- en didactisch coachen als activerende
vorm van interactie, waarbij de stamgroepleider doelgericht vragen stelt, feedback geeft en in beperkte mate aanwijzingen. Daardoor leren kinderen meer
en zullen ze gemotiveerd blijven of worden. Onder andere a.d.h.v. beeldmateriaal gaan we kijken naar verschillende soorten vragen en feedback en welk
effect deze hebben op het leren van kinderen.

Petersenzaal
WERKEN MET GREEN-SCREENS!
Guido Huige
15.30 - 16.30 uur
Max. 12 deelnemers
Vinden de kinderen uit jouw stamgroep het ook zo leuk om filmpjes te editen?
Handig voor een presentatie of een viering. Verruim je video’s door ook een
greenscreen te gebruiken. Ook voor jou als stamgroepleider is het handig om
dit een keer gedaan te hebben. Jouw enthousiasme werkt vast aanstekelijk
door naar de kinderen in de groep. Dus kom naar de workshop, experimenteer
en maak je eigen filmpje.

Bibliotheek

Fabriek

LEVEND LEREN IN DE ONDERBOUW
Christa Bennink, Rina Tienstra en Denice Ritsema
10.30 - 11.30 uur
14.00 - 15.00 uur

JENAPLAN EN REKENEN, 1+1=
Eva van den Berg
10.45 - 11.45 uur

Bibliotheek

1+1 is nog steeds 2. Toch is het rekenonderwijs (gelukkig) volop in ontwikkeling.
Veel jenaplanscholen zoeken naar de “perfecte” manier om hun rekenonderwijs
vorm te geven in de stamgroep. Maar bestaat deze perfecte manier wel?
Wat vertelde Petersen eigenlijk over rekenonderwijs? En hoe zit het met levend
rekenen? Of het bewegend leren en het spelen van een spelletje, is dat ook
rekenen? Hoe zou jij het willen? We bespreken en onderzoeken het tijdens deze
workshop.

LEVEND LEZEN
Mariska van der Kloet, Chris Wink en Farisa de Vries
12.30 - 13.30 uur

Fabriek

“Ga op zoek naar het filmpje: zit stil en houdt je mond, tijdens de inspiratiewandeling”.

Ieder kind is een wetenschapper. Ieder kind leert vanuit zijn nieuwsgierigheid.
Hoe doe je dat dan in de onderbouw? Zonder ontwikkelingsmateriaal en planbord?
Wees nieuwsgierig en ontdek de waarde van de 3e pedagoog.

“We willen niet dat leerlingen lezen gaan zien als een typisch schoolwerktuig dat
je weggooit zodra je de schooldeur definitief achter je dichtgeslagen hebt.”
(Natuurlijk leren lezen. C. Freinet, 2017.)
Wil jij ook betekenis geven aan wat geschreven wordt? Dode letters tot leven
wekken? Weten hoe jij die ‘leesgekke’ stamgroepleider wordt? Jouw kinderen leren
lezen vanuit de vrije tekst? Een rijke leesomgeving creëren in jouw stamgroep?
Het leesplezier écht voorop stellen? Kom dan lezen en luisteren naar het verhaal
van onze school….

Bibliotheek
STAMGROEPWERK
Mariska van der Kloet, Chris Wink en Farisa de Vries
15.30 - 16.30 uur
Geen schoolprojecten of jaarprogramma’s met thema’s maar werken vanuit
de belevingswereld van de kinderen. Geen dood, maar levend onderwijs.
Wil jij dat ook? Kom het verhaal van onze school beleven….

IKC EN/OF JKC
Elly Verstraaten
12.30 - 13.30 uur
Jenaplan is samen! Steeds vaker worden Jenaplan onderdeel van een IKC, of een
JKC. De wens om samen te werken met de voorschoolse, naschoolse opvang en
de peutergroepen past natuurlijk bij onze visie. Maar hoe doe je dit dan? En hoe
betrek je de pedagogisch medewerkers bij het Jenaplanconcept? (ook geschikt
voor onderwijsassistenten). Op dit moment wordt er een opleiding ontwikkeld,
maar we zijn ook benieuwd naar vragen en mooie voorbeelden uit het werkveld.

Fabriek

Fabriek

BEGRIJPEND LEZEN MET THEMATISCHE RIJKE TEKSTEN
UIT KINDERBOEKEN
Doret Felten
14.00 - 15.00 uur

BEELDLAB ANIIMA
Annemarie Zijl en Margreet Vloon
15.15 - 16.30 uur

Lezen met begrip is een vakgebied dat in de belangstelling staat, zowel bij
onderzoekers als op scholen. Er wordt gepraat, onderzocht en gepubliceerd.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageert met het starten
van een nationaal Leesoffensief: de aandacht moet gericht worden
op leesplezier en leesmotivatie.
Hoe krijg je de kinderen aan het lezen? Hoe kan je kinderen weer laten
genieten van een boek? Hoe zorg je dat de leesvaardigheid van kinderen gaat
groeien?. Scholen denken na over de wijze waarop zij de lessen begrijpend lezen
het beste kunnen vormgeven.Tijdens deze workshop hoor je meer over een themagerichte aanpak begrijpend lezen en je gaat aan de slag met een tekst uit een
kinderboek. Je kijkt naar mogelijkheden die teksten uit kinderboeken geven om
een les begrijpend lezen te ontwikkelen. Zin om na te denken,
te praten en actief te zijn rondom begrijpend lezen en kinderboeken?
Kom dan naar de workshop!

Welkom in het beeldlab van Aniima. Beeldmakers Margreet Vloon en
Annemarie Zijl, beiden creatief ondernemer en docent beeldende kunst en
vormgeving, zorgen dat de tafel vol ligt met inspirerende materialen om beeldend mee aan de slag te gaan. Ze begeleiden de deelnemers in een verrassend
proces. Ze stellen vragen... Wie ben je? Wat is jouw rol in het onderwijs?
Als alles mogelijk zou zijn, hoe ziet dan jouw ideale leeromgeving er uit? ... en
maken een vertaling van woorden naar beeld.
In deze workshop ontmoeten we elkaar om onszelf te kunnen zien, kijken met
een andere blik en delen ons verhaal in een nieuwe beeldtaal. Na afloop zijn
de resultaten te zien in een mini-expositie.

Achterhuis
OPEN SPACE SESSIES
Bovenbouw o.l.v. Freek Velthausz
10.30 - 11.30 uur
Onderbouw o.l.v. Marion Setz
11.45 - 12.45 uur
Middenbouw o.l.v. Anneke Scholten en Elly Verstraaten
15.00 - 16.00 uur
Tijdens deze open space sessie staat de inhoud van te voren niet vast. In de
open space creëren we een moment waar stamgroepleiders van verschillende
scholen elkaar ontmoeten. Welke vragen leven er bij jou in de groep?
Wellicht heeft een collega deze vraag al lang beantwoordt op zijn school.
Jenaplan is samen leren! Onder leiding van verschillende Jasser’s zullen vragen
en oplossingen bij elkaar gebracht worden. En deze voorbeelden worden
vastgelegd door ‘Eddie’ zodat je ze op een later tijdstip vanuit jouw eigen
school kunt terugvinden.

EDUCATION WAREHOUSE - EDDIE
Eddie is een warehouse – een magazijn – waar je de oplossingen, suggesties,
verhalen, voorbeelden die jij nu nodig hebt, zo uit het schap kunt trekken. Dat
kan zo diepgravend zijn als een LOF-onderzoek van een leerkracht dat veel
meer podium had mogen krijgen en ook op jouw praktijk van toepassing is.
Maar kan ook gaan over een slimme oplossing voor de kleine, maar relevante
vraag zoals looproutes in de school of gespreide pauzetijden.
De mogelijkheden van het delen van vragen en oplossingen tussen scholen,
kun je meemaken op het JAStival, waar een team zal rondlopen om mooie
voorbeelden te horen en vast te leggen: “Zie het als de notulen, maar dan in
de vorm van gedeeld enthousiasme, de mooiste praktijkervaringen, de uitwisselingen waar energie op zat.”

Achterhuis
BEVORDEREN VAN DE ONDERNEMENDE HOUDING
Hilde Venema en Gertine Vorstelman
13.30 - 14.30 uur
Je staat op het punt om iets unieks te gaan beleven. Het JOG ( jenaplan onderzoeksgroep) heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het lectoraat van
vernieuwingsonderwijs, vol plezier gewerkt aan ons onderzoek over ondernemend handelen van kinderen op Jenaplanscholen. Het narratieve karakter van
het onderzoek is uniek en vertelt ons veel over het ondernemend handelen
van kinderen op verschillende jenaplanscholen.
Ben je nieuwsgierig geworden naar wat narratief onderzoek doen inhoudt en
naar de bevindingen van de onderzoeksgroep? Kom dan langs bij onze workshop. Dompel je onder in de wondere wereld van narratieven en ondernemend handelen.

www.bureaujenaplan.nl

Pub
VAN WOL TOT BLOEM
Pauline Sijtsema
11.00 - 12.00 uur
13.00 - 14.00 uur Max. 12 deelnemers
Van schapenwol maak je een bloem met behulp van water en zeep!
Door wrijving, druk, warmte, en vocht ontstaat er VILT. Je gaat dus een bloem
vilten! De bloem word gemaakt van Merino wol (Merino is een schapenras)
Je gaat eerst het steeltje vilten en daarna de bloem.
Halverwege het viltproces vilt je ze aan elkaar en wrijft verder tot het een
eenheid is. Daarna spoel je de zeep eruit, droogt hem in een handdoek en
brengt hem in model. Als hij droog is blijft hij in het model waarin hij gedroogd
is. Leuk voor op een kadootje, om een fles wijn of gewoon……omdat ze leuk is.

Pub
PUBQUIZ
Eva van den Berg
15.30 - 16.30 uur
Test je kennis tijdens deze Pubquiz. Van algemene kennis, naar muziek.
En van Jenaplanvragen, naar nutteloze feitjes. Speel met of tegen je collega’s.
En winnen is belangrijker dan meedoen.
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Voorhuis

Balkon

IN DE GEEST VAN KEES BOTH: AANKLOOIEN
Peter Rip
10.30 - 11.30 uur
13.00 - 14.00 uur

MUZIEK VAN ERIK VAN HOUTEN
Erik van Houten
12.30 - 13.15 uur
16.15 - 17.00 uur

Op 8 september 2021 overleed Kees Both. Kees’ vertaling van de pedagogische
situatie was de volgende: Zorg dat kinderen gegrepen worden door nieuwsgierigheid, dan begint het leren van zelf. Hij benoemde de waarde van “aanklooien”.
In deze workshop gaan we zelf experimenteren en “aanklooien”. We zorgen voor
verwondering. Verwondering doet iets met je. “Nooit geweten, hé”.
Het experimenteren en aanklooien in de geest van Kees Both, de initiator van
onderzoekend leren binnen het Jenaplanconcept.

Erik speelt liedjes op de gitaar van de jaren 60 tot nu, in het Nederlands en
Engels. Hij speelt mooie kleine liedjes maar ook heerlijke meezingers. Een
verzoeknummer?? Grote kans dat Erik het speelt. Zijn repertoire is breed en
altijd herkenbaar. Geniet van zijn muziek op het Jastival tijdens de lunch en na
afloop. Zing mee vanaf je plek, of misschien wel in zijn “Jastival” koor
(zie workshop samenzang).

Zwembad
Het Jastival is een echt feestje. Dus neem vooral je zwemspullen mee.
Neem een verfrissende duik in het zwembad.

Balkon
TAALDRUKKEN
Nefer van Woerekom
doorlopend de hele dag
Nefer is als ouder van jenaplanschool St.Willibrordus in aanraking gekomen
met taaldrukken. Zij heeft zich er in verdiept en haar enthousiasme heeft
ervoor gezorgd dat ze nu een eigen taaldrukhoek heeft in de school.
Hier begeleidt zij kinderen tijdens het taaldrukken en leidt zij kinderen op
tot expert. Daarnaast geeft ze ook ouderavonden. Vandaag kun jij bij haar
in de leer om ook expert te worden.

Bos

Tuin

BOSWANDELING
Albert Henckel
10.30 - 11.30 uur
14.00 - 15.00 uur

INSPIRATIEWANDELING
Doorlopend

Albert Henckel, werkzaam bij Staats bosbeheer, neemt je mee
voor een heerlijke wandeling in het bos rondom het Bovenveen.
Natuurlijk zit hij vol mooie verhalen en kun je je vragen bij hem kwijt.
Geniet van de mooie omgeving.

In de tuin rondom het Bovenveen kun je nog even nagenieten van de
workshops die je hebt gevolgd. Of heb je een workshop gemist? Hier vind je
achtergrondinformatie of verdieping. Scan de QR-codes en lees of kijk direct
of op een later moment.

Tent
Bos
BUITENONDERWIJS
Karin Hendriks
11.45 - 12.45 uur
De wereld is jouw klaslokaal staat op de gevel
van onze school: de Kleine Planeet, uit Deventer.
En dat betekent dat we naar buiten gaan!
Voorjaar 2019 zijn we begonnen met bosdagen bij de kleuters:
1x per 2 weken de hele vrijdag naar het bos! In het bos kom je elkaar tegen,
ontdek je de omgeving en wat je daar kan doen: bewegen, spelen, uitrusten,
onderzoeken en krijg ervaringen die je deelt met je groep en dat doen we
sinds dit schooljaar (najaar 2021) ook met de kinderen in de midden- en
bovenbouw. In deze workshop vertelt Karin je er meer over en beleef je het
ook. En hopelijk geeft dit je handvatten en inspiratie om met jouw groep ook
veel meer naar buiten te gaan!

www.bureaujenaplan.nl

GYM MET TIM
Tim Scholtens
Start om 11.45, 13.00 en 15.30 uur
Bekijk het filmpje van de inspiratiewandeling.. Potje tegen een ander team?
Of liever je eigen collega’s verslaan? Zoek Tim op in de tent en speel mee!

Tent
SAMENZANG EN MUZIEK MAKEN
Erik van Houten
14.00 - 15.00 uur
Zin om lekker samen te zingen? In het Jastival koor, of vanaf de zijlijn. Kom naar de
workshop samenzang en muziek maken. We studeren een paar nummers in om
tijdens de afsluiting samen te zingen. En natuurlijk neem je deze muzikaliteit mee
terug naar jouw groep.
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Bedankt voor je komst!
Tot volgend jaar!

JAS - het bureau voor jenaplan, scholing & begeleiding
www.bureaujenaplan.nl

