
 
 
 
 
 

 

 

Kampen, 26 september 2013 

 

 

 

Verbinden door te ontmoeten op Onderwijsdag 

Kampen 
 

Aanstaande donderdag 3 oktober is het zover. Dan staat Kampen in het teken van de Onderwijsdag 

Kampen. Professionals uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening die werken in de gemeente Kampen 

komen bij elkaar in het Prisma om elkaar te ontmoeten en de verbinding te zoeken. Uiteindelijke doel is dat 

professionals elkaar in de toekomst (nog) beter weten te vinden en meer op de hoogte raken van elkaars 

ontwikkelingen en ontwikkelingen in het algemeen. Het initiatief sluit aan bij de lokale invoering van 

Passend Onderwijs, de transitie Jeugdzorg en de ontwikkelingen binnen het Centrum Jeugd en Gezin 

(CJG).  Voor de leerlingen van de deelnemende scholen die deze dag vrij zijn, worden leuke activiteiten en 

workshops georganiseerd.  

 

De Onderwijsdag in niet nieuw in Kampen. Na het succes van 2010 heeft de organisatie, de Commissie 

Onderwijsdag Kampen, opnieuw de handen ineen geslagen. Roel Strijker, directeur van basisschool De 

Rehobothschool in Kampen, is voorzitter van de commissie: “We verwachten 500 leerkrachten, medewerkers uit 

de jeugdhulpverlening, ondersteunend personeel en bovenschools management. Zij kunnen kiezen uit veertig 

workshops, de onderwijsmarkt bezoeken of een lezing bijwonen om kennis en inspiratie op te doen over het 

Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg. We hopen dat iedereen er iets uit kan halen en dit in de praktijk kan 

gebruiken’’. Bijna alle basisscholen in de gemeente Kampen doen mee en hebben deze dag ingeroosterd als een 

collectieve studiedag. 

 

Een greep uit de workshops 

Het Centrum Jeugd en Gezin geeft twee workshops tijdens de onderwijsdag. Eén over positief 
opvoeden en één over het voeren van moeilijk gesprekken met ouders.  
Leerkrachten van schoolvereniging IRIS geven een workshop met de titel: Ik ben niet bom, ik hep taalent! Zij 

bieden leerkrachten inzicht hoe zij kinderen in de klas kunnen helpen die leesproblemen hebben. Gerjanne 

Spijkerboer is logopedist bij speciaal onderwijs De Schakel/Spanker en neemt de deelnemers mee over het 

communiceren met zeer moeilijk lerende kinderen. Onder leiding van burgemeester Bort Koelewijn verzorgt de 

gemeente deze dag een workshop over sociale veiligheid. In deze workshop gaan wethouder Lidi Kievit en 

vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) met elkaar in gesprek hoe zij 

invloed kunnen uitoefenen om die sociale veiligheid te vergroten bij bijvoorbeeld het gezin, in de klas en in de wijk.  

 

Uitgebreid activiteitenaanbod voor de leerlingen deelnemende scholen 

Bijna alle kinderen van veel basisscholen zijn vrij op deze dag. Daarom is op deze dag in samenwerking met 

verschillende organisaties tal van leuke activiteiten en workshops georganiseerd voor kinderen van 4-12 jaar. Zo 

kunnen de kinderen een workshop volgen bij Quintus, fitnessen bij Sport & Fitness Centrum Kampen of 

bijvoorbeeld met korting naar het zwembad, de bioscoop of het Stedelijk Museum. Alle kinderen hebben hier 

vorige week een flyer van meegekregen naar huis.  

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen, Ellen Mulder, Communicatie, 

telefoonnummer (038) 339 27 17 of met de Commissie Onderwijsdag Kampen, Fanny Dekker, telefoonnummer 

(038) 339 29 74.  

 

U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen in het Prisma tijdens de Lokale Onderwijsdag 

Kampen en/of bij de activiteiten voor de kinderen. Ter informatie vindt u daarom twee flyers toegevoegd 

over respectievelijk de Onderwijsdag en het activiteitenprogramma voor de kinderen 


