December 2021
Wij gaan verhuizen!

“In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit
proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.”
Basisprincipe 20 omarmen we ook bij het JAS met alle liefde. In
2021 hebben we een mooie transitie gemaakt in de
bedrijfsvoering van het JAS waarbij Eva van den Berg en Guido
Huige het stokje van Hubert hebben overgenomen.
We zijn trots dat we de scholen met onze geweldige
jenaplanopleiders (Freek, Anneke, Elly, Marion, Eva & Guido) op
deze wijze kunnen blijven helpen met scholingen en begeleiding!

Zelfde inhoud & passie, maar wel een nieuw jasje:
website, huisstijl en e-mailadressen wijzigen vanaf 1 januari 2022

Voor de administratie:
Onze nieuwe website is vanaf 1 januari: www.bureaujenaplan.nl het oude adres komt te vervallen.
Onze nieuwe e-mailadressen zijn vanaf heden:
marion@bureaujenaplan.nl / anneke@bureaujenaplan.nl / elly@bureaujenaplan.nl
eva@bureaujenaplan.nl /guido@bureaujenaplan.nl / freek@bureaujenaplan.nl / hubert@bureaujenaplan.nl

Nieuws over Leidinggeven aan een jenaplanschool
Samen met de NJPV en andere instituten is JAS bezig om modules te ontwerpen voor leidinggevende
Jenaplanners. Voor de jenaplanscholen is het belangrijk dat we schoolleiders hebben die duurzame
jenaplankeuzes kunnen en durven te maken. Hoe mooi is het als je aan je jenaplanontwikkeling kunt werken
en ondertussen ook bezig bent met je RDO-herregistratie. De NJPV organiseert samen met ons een
voorlichting in het voorjaar. We hopen na de zomervakantie te kunnen starten met de eerste module.
Heeft u ondertussen behoefte om eens te sparren met JAS? Of het nou om een korte vraag gaat of een
begeleidingsvraag. Bel gerust even voor advies. (Guido Huige 06 25 21 30 04)
JAS, het bureau voor jenaplanscholing & begeleiding!
Info & contact bel Guido Huige 06 25 21 30 04 of Eva van den Berg 06 42 39 42 93

Beeldcoaching
We komen graag stamgroepleiders beeldcoachen waarbij we uitgaan van je eigen kracht. Exnovatief
beeldcoachen noemen we dat bij JAS. Eruit halen wat er al in zit in plaats van ervanuit gaan dat je iets
nieuws moet leren. Dus loop je tegen iets aan in je stamgroep, heb je een coachingsvraag of wil je om in
ontwikkeling te blijven een sessie? Informeer naar de mogelijkheden.

Jenaplandiploma halen? Geef je op!
We willen graag een nieuwe opleidersgroep starten in regio
midden / noord. Er zijn al veel deelnemers die willen starten
maar we zoeken nog zeker 6 stamgroepleiders om te
kunnen starten. Neem even contact op als jij ook je diploma
wilt halen.
Meer informatie over de inhoud en gevraagde
tijdsbesteding van de opleiding vind je op onze hernieuwde
website vanaf 1 januari 2022 . Bij voldoende aanmeldingen
starten we in 2022. Informeer bij Eva of Guido over de
mogelijkheden.

Ons boek gaat de wereld over, nu
ook in het Duits en Japans vertaald!

Tijdelijke ondersteuning nodig?
In deze roerige periode waarin we dealen met lockdowns, Covid, thuisonderwijs lijkt het soms bijna niet
meer te gaan om waar wij als jenaplanners op een school zijn gaan werken. Vanuit onze kindgerichte visie
betekenisvol of levend onderwijs te maken met kinderen en ouders.
JAS heeft mogelijkheden om u te ondersteunen. Dook juist in deze tijd. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied
van het tijdelijk ondersteunen van een stamgroep, een bouw, een intern begeleider of schoolleider.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Japanse academie
Het gaat goed met Jenaplan in Japan. Een van de mooiste uitspraken van een Japanse cursist toen deze op
een jenaplanschool in Nederland stage liep:”De kinderen hebben plezier en zijn gelukkig”.
In september 2022 komt er een nieuwe groep studenten kennismaken met ons prachtige concept.

Vanaf 1 januari onze nieuwe website van het JAS: www.bureaujenaplan.nl
JAS, het bureau voor jenaplanscholing & begeleiding!
Info & contact bel Guido Huige 06 25 21 30 04 of Eva van den Berg 06 42 39 42 93

