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Terug naar de essentie
 



Onderwijs
  essenties

De Jenaplanvereniging en Freinet-
beweging hebben de belangrijkste 
onderwijs-essenties op een rij gezet 
waarmee je tijdens de conferentie 
aan de slag gaat. 

O.a. in een key-note van Charlotte 
Visch, presentaties, workshops, een 
onderwijsmarkt, hoorcollege’s en 
prikkelende doorlopende activiteiten.

Ondernemen
‘jouw initiatief is welkom’

Plannen
‘durf te dromen’ 

Samenwerken
‘samen kunnen we meer’

Creëren
‘alles is mogelijk’

Presenteren
‘laat zien wie je bent’

Reflecteren
‘wat is jouw wens, waar word jij blij van?’

Verantwoorden
‘hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt?’

Zorgen voor
‘wij helpen elkaar’

Communiceren
‘jouw mening telt’

Respecteren
‘zijn wie je bent’

Doel van de conferentie: 
de participatiekracht van kinderen en van leerkrachten 

in het onderwijs verhogen aan de hand van deze essenties. 
Door de onderwijs-essenties tijdens de conferentie zelf te 

beleven en de samenhang te ervaren ontwikkelt ieder inzicht in het 
bijpassende persoonlijk meesterschap, inzicht in hoe je kinderen de 

essenties kunt laten ervaren en welke vormen daarbij passen. Daarbij 
kijken we steeds wat voor kinderen relevant is, wat zij willen leren en hoe 

zij invloed hebben op hun leven. 



   NU
Vroegboek-
 korting!

Tot 15 juli 2014 is er een early-bird prijs van 350,- euro 
incl. alle maaltijden, versnaperingen, koffie/thee/water en overnachting. 

Na 15 juli 2014 geldt de normale conferentieprijs van 400,- euro. 

Opgave per losse dag is ook mogelijk! 

De conferentie wordt georganiseerd door de Nederlandse Jenaplan Vereniging. 

Tweedaagse onderwijsconferentie in conferentiecentrum Sparrenhorst 
in Nunspeet voor leerkrachten, scholenteams, directeuren, opleiders, 
nascholers, intern begeleiders en anderen die geïnteresseerd zijn in 
betekenisvol onderwijs. 

    Donderdag 13 november 

en vrijdag 14 november 

  2014

Lees meer over het programma en schrijf je in via: 

    www.jenaplan.nl/nl/NJPV_conferentie_2014.html

Van ver...

naar dichtbi j

Conferentie

13/14 Nov. 2014

Terug naar de essentie
 


