
   

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 
 

De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar vol met informatie, inspiratie en 

professionaliseringsbijeenkomsten. Belangrijk want…….. 

 

Kwaliteit maak je samen 
 

Nieuwe organisatiestructuur 

In onze nieuwsbrief van juni jl. hebben we onderstaande info ook al opgenomen. Omdat er 

toch nog wat vragen uit het veld komen willen we onderstaande nog graag een keertje onder 

de aandacht brengen: 

Schooljaar 22-23 zullen we gebruiken als overbruggingsjaar om onze organisatiestructuur 

voor de jaren daarna aan te passen. We willen toegroeien naar 100% Samen Opleiden en 

Professionaliseren om zo de theorie en de praktijk nog meer op elkaar te kunnen 

afstemmen. 

Om al een klein tipje van de sluier op te lichten: 

- Het schooljaar 22-23 zal het laatste jaar zijn waarin we werken met professionele 

werkplaatsen; 

- Meerdere besturen willen graag aansluiten bij ons partnerschap en dat betekent dat 

we ons opleidingsnetwerk gaan uitbreiden; 

- Schoolopleiders krijgen een meer prominentere plaats in onze nieuwe 

organisatiestructuur; 

Zodra alle afspraken over deze nieuwe organisatiestructuur zijn uitgewerkt zullen we jullie 

hierover informeren. De nieuwe organisatiestructuur zal ingaan per schooljaar 23-24. 

Voor informatie kun je ook altijd bij je eigen bestuurder terecht want hij of zij is uiteraard 

nauw betrokken bij deze nieuwe organisatiestructuur. 

 

Datum wijziging eindpresentaties (inspiratie bijeenkomst) van de PW’s :                                                                                             

Aan het einde van ieder schooljaar verzorgen de PW’s een eindpresentatie binnen hun 

eigen bestuur. Ieder jaar wordt er veel werk ingestoken om het eindproduct te presenteren 

en toch blijkt de belangstelling vanuit het werkveld meestal minimaal. Dat heeft ons doen 

besluiten de datum wat te vervroegen omdat we denken dat het in de laatste schoolweken 

erg druk op de scholen is. 

De inspiratiebijeenkomst zal dus niet plaatsvinden op 28 juni maar op 31 mei. 

Belangrijk om deze wijziging in de agenda’s op te nemen. 

 

Professionaliseringsbijeenkomsten op 3 oktober en 12 december:                                             

Een mooie ontwikkeling: op 3 oktober en 12 december organiseren we voor de leraar- en 

docentonderzoekers van de Professionele Werkplaatsen samen met het netwerk van 

schoolopleiders twee professionaliseringsbijeenkomsten die o.a. in het teken zullen staan 

van reflecterend coachen. 

 



Promotiefilmpje Professionele Werkplaatsen:                                                                    

Op onze website Samen Opleiden heeft OBS Het Klokhuis (PlatOO) een fantastische video 

gemaakt over het hoe en wat van een PW. 

De video is te vinden onder Professionele werkplaatsen / PW / wat en hoe werkt een PW. 

Veel kijkplezier gewenst.  

 

PW route 22-23: 

De nieuwe PW route voor 22-23, zie website SamenOpleiden.nl 

 

Wakker jij het onderwijs vuur aan? 

Op woensdag 19 oktober vindt een bijzonder event plaats.  

https://www.kempel.nl/bijeenkomst/learning-experience-festival-lef-event/ 

Hogeschool de Kempel organiseert dan het Learning Experience Festival.                          

Een gratis event waarbij we stil staan bij tal van belangrijke aspecten die zo snel 

ondersneeuwen in ons onderwijs. Opnieuw gaan we zelf de ervaring in. Denk aan 

nieuwsgierigheid, samen-kracht, of de creatieve mindset. Maar ook inspirerende aspecten 

als de rijkdom van diversiteit of het in beweging krijgen van 10.0000 mensen om innovatie 

op gang te brengen. Kijk op de website voor de andere boeiende thema’s die we in 

kampvuursessies vorm gaan geven. We hebben 13 gepassioneerde sessieleiders die met 

hun vuur en enthousiasme jouw passie gaan aansteken of aanwakkeren. Samen ga je 

kennis, ideeen en ervaringen uitwisselen aan het einde van de avond ga je met tal van 

ideeen en inzichten huiswaarts.  

Ook aan een hapje en een drankje is gedacht. Want tijdens het walking diner krijg jij de kans 

andere gepassioneerde collega’s te ontmoeten. 

Deze inspirerende avond duurt van 15.30 uur tot 21.00 uur, inclusief eten en is helemaal 

gratis! Zorg wel dat je je op tijd aanmeld. Tot ziens op hogeschool de Kempel op woensdag 

19 oktober as! 

 

Wil jij je laten inspireren? Bekijk hieronder de mogelijkheden vanuit De Kempel: 

 

Inspiratiebijeenkomsten Taalonderwijs aan Nieuwkomers 
Basisscholen krijgen steeds vaker te maken met leerlingen die nog geen Nederlands kunnen 

als ze instromen. Dat stelt deze scholen voor een aantal uitdagingen: hoe zorg je ervoor dat 

deze leerlingen het juiste aanbod krijgen? Hoe richt je de ondersteuning in? Hoe kan een 

leerkracht taalsteun bieden aan deze leerlingen bij het uitvoeren van schoolse taken? Welke 

ruimte geef je aan de thuistalen van de kinderen? En hoe bied je het meest effectieve 

woordenschatonderwijs aan? 
In een reeks van zes inspiratiebijeenkomsten van 75 minuten neemt taalexpert Anne van 

Buul je mee in de nieuwste inzichten rond een aantal belangrijke deelonderwerpen waarmee 

leerkrachten, IB’ers, taalcoördinatoren en schoolleiders te maken krijgen als ze onderwijs 

aan nieuwkomers gaan verzorgen. 

Wil je hierbij aanwezig zijn? Klik hier voor meer informatie over deze inspiratiebijeenkomsten 

en meld je aan!  

 

Avond van de Mediawijsheid 

De Avond van Mediawijsheid is een jaarlijks terugkerende avond die geheel in het teken 

staat van het opvoeden van  leerlingen tot digitale burgers. Niemand minder dan gastspreker 

Rens van der Vorst neemt je op maandagavond 14 november mee in dit boeiende thema! 

https://www.kempel.nl/bijeenkomst/learning-experience-festival-lef-event/
https://www.kempel.nl/nascholing/inspiratiebijeenkomsten-taalonderwijs-aan-nieuwkomers/


Rens van der Vorst heeft een boek geschreven met de titel 'Waarom je Altijd Wilt Winnen 

van je Navigatiesysteem'. Iedere deelnemer die fysiek aanwezig is, ontvangt deze avond dit 

boek.  Na de lezing van Rens zullen we diverse interessante workshops verzorgen.                  

Wil je graag aanwezig zijn bij dit evenement? Klik dan op deze link voor meer 

informatie!  
 

Taal Inspiratieavonden (gratis) 

Laat je in drie online bijeenkomsten inspireren door actuele thema’s op het gebied van 

taalonderwijs! Je kunt jezelf per webinar aanmelden.  

 

De volgende onderwerpen zullen aanbod komen tijdens deze bijeenkomsten: 

• Lezen met een handpop! 

• Van spel met klank naar boekenplank (geschikt voor leerkrachten van groep 1-5) 

• Van moeten lezen naar willen weten (geschikt voor leerkrachten van groep 3-8) 

Geïnteresseerd? Check onze website voor meer informatie en schrijf je in!  

 
Avond van het Jonge Kind 

De Avond van het Jonge kind is een jaarlijks terugkerende avond die geheel in het teken 

staat van inspiratie en informatie voor iedereen die werkt met jonge kinderen. 

De volgende editie is op 21 maart 2023 met niemand minder dan gastspreker Hanneke 

Poot-van der Windt!  

De basis van alles wat een kind leert is bewegen. Bewegen en ervaren zijn de grondleggers 
van de hele ontwikkeling, dit wordt de sensomotorische ontwikkeling genoemd. Deze 
ontwikkeling zorgt voor de rijping van de hersenen. Aan de motorische ontwikkeling kun je 
mede zien of een kind schoolrijp is of niet. 

Dit maakt dat buitenspelen een verlengstuk van het onderwijs is. Het is belangrijk ter 
voorbereiding en ondersteuning van het onderwijs. 

Hieronder vind je enkele aspecten die aan bod komen tijdens deze inspiratieavond.  

• Waarom is buitenspelen voor kinderen zo belangrijk? Voor het onderwijs geldt: 
zonder bewegingsonderwijs geen onderwijs! Wat betekent dit en hoe zou het 
bewegingsonderwijs eruit moeten zien? 

• Hoe verloopt de motorische ontwikkeling zoals buiklig, rollen, kruipen en waarom zijn 
deze fasen zo belangrijk? 

• Welke bewegingservaringen zijn nodig om in het onderwijs mee te kunnen 
met  rekenen, schrijven, lezen, begrijpend lezen, pengreep? 

• Op welke wijze kun je in lessen aandacht besteden aan de bewegingsbehoefte van 
de kinderen? 

Wil je graag aanwezig zijn bij dit evenement? Klik dan op deze link voor meer informatie!   

 

Wil jij meer focus leggen op de kwaliteit van opleiden en begeleiden van leraren 

binnen jouw school/stichting de 2e helft van dit schooljaar? Lees dan verder! 

 

https://www.kempel.nl/nascholing/avond-van-de-mediawijsheid/
https://www.kempel.nl/nascholing/taal-inspiratieavonden/
https://www.kempel.nl/nascholing/avond-van-het-jonge-kind/


Mentorspecialisatie 

Mentoren leveren een belangrijke bijdrage aan de opleiding van toekomstige leraren. De 

Kempel vindt het vanzelfsprekend mentoren van Kempel-studenten te ondersteunen bij een 

steeds voortgaande ontwikkeling.  

Dit o.a. door mentorenbijeenkomsten en gesprekken met mentoren tijdens stagebezoeken. 

Met het aanbod ‘mentorspecialisatie’ rusten we mentoren nog beter toe voor hun 

begeleidende rol. Naast mentoren vanuit de ‘Opleidingsschool’, willen we alle mentoren 

hiermee kennis laten maken. 

Na afronding van deze training ben je meer bewust van je coachings- en 

begeleidingsvaardigheden in jouw rol als mentor van Kempel-studenten. Tijdens de 

bijeenkomsten helpen we je jouw mentorenrepertoire verder uit te breiden. Het geleerde kun 

je direct in de praktijk toepassen. 

Geïnteresseerd? Check onze website voor meer informatie en schrijf je in!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kempel.nl/nascholing/mentorspecialisatie/

