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Leerpunt
De afgelopen weken zijn de leerpunten ‘Als iemand last van je heeft’ en ‘Boos zijn/ als
iemand anders last van jou heeft’ behandeld.
De komende weken komen de Leerpunten ‘Telefoon opnemen’ en
Voorstellen/kennismaken’ aan de orde
De leerpunten zijn bijgevoegd!
De Kampingerhof staakt niet
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord hebben de bonden de basisscholen, de scholen voor
speciaal basisonderwijs en de scholen voor voortgezet onderwijs opgeroepen om op 30
en 31 januari te gaan staken. Met deze stakingsoproep roept het onderwijsveld het
kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van
onze kinderen en de generaties die volgen.
De meeste teamleden op de Kampingerhof staken niet. Daarom is de school
gewoon geopend en gaan de lessen gewoon door. We verwachten uw
kinderen op 30 en 31 januari dus gewoon op school.
Dit betekent niet dat wij vinden dat de problemen in het onderwijs nu structureel
opgelost zijn. De zorgen rondom de kwaliteit van het onderwijs, het tekort aan leraren
en de werkdrukbeleving in het onderwijs delen wij zeker. Samen met de collega's van
Comprix onderzoeken we op welke manier we tot duurzame oplossingen kunnen
komen. Daarbij houden we de keuzes van de regering in de gaten.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit onderwerp dan horen we dit graag.

Citotoetsen, Leerlinggesprekken en Rapportgesprekken
Op dit moment worden de Cito-toetsen afgenomen. Met de Cito toetsen kunnen we
kijken of uw kind het afgelopen half jaar voldoende geleerd heeft. We kijken of de
groei past bij de verwachtingen die we hebben. Die verwachtingen verschillen per kind.
Soms levert deze periode grote spanning op bij ouders en kinderen. Het is prettig als
kinderen ontspannen en uitgerust het beste van zichzelf kunnen laten zien.
Om een goed beeld te krijgen voeren de meester en juffen in deze periode ook
gesprekken met de kinderen.
Alle informatie krijgt een plekje in het Ontwikkelingsperspectief van uw kind. Aan de
hand hiervan worden keuzes gemaakt voor het komende half jaar.
Tijdens de studiedag op maandag 27 januari zijn de leerkrachten hiermee aan het
werk. De kinderen zijn die dag vrij.
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Tijdens de Rapportgesprekken worden de bevindingen met u besproken. De
gesprekken vinden plaats in de week van 10 t/m 15 februari. U krijgt hiervoor een
uitnodiging van de leerkracht van uw kind.
De adviesgesprekken voor de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan worden
ook in deze week gevoerd.

Themaonderzoek van de inspectie op 23 januari
De inspectie van het onderwijs voert naast de schoolbezoeken ook onderzoeken uit in
het onderwijs. Elk schooljaar zijn er een aantal themaonderzoeken. Er worden
steekproefsgewijs scholen uitgekozen die meedoen aan het onderzoek.
De Kampingerhof doet mee aan het Themaonderzoek ‘Ruimte in Meesterschap’.
Hierover staat het volgende op de website van de onderwijsinspectie:
In het schooljaar 2019/2020 bezoeken we een aantal scholen voor het
themaonderzoek Ruimte in meesterschap: onderzoek naar strategisch HRM op
basisscholen. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen strategisch
personeelsbeleid, werkbeleving en onderwijskwaliteit. Daarnaast willen we in beeld
brengen hoe strategisch personeelsbeleid kan bijdragen aan werkdrukvermindering
voor leraren. Daarbij richten we ons op het delen van goede voorbeelden. De minister
is van plan om deugdelijkheidseisen te formuleren waarbij het strategisch
personeelsbeleid en professionaliteit centraal zullen staan. Dit onderzoek kan bijdragen
aan de verdere invulling van het toezicht op deze deugdelijkheidseisen.
Op donderdag 23 januari komt de inspectie 's middags op school. Twee teamleden
laten de school zien. Na schooltijd hebben de teamleden een gesprek met de inspectie.
Ook vullen de teamleden een vragenlijst in.
Als het landelijke onderzoek klaar is, worden de bevindingen gepresenteerd tijdens de
bijeenkomst ‘De staat van het onderwijs’. Op deze bijeenkomst presenteert de
inspectie jaarlijks hoe het het gaat met het onderwijs in Nederland.

NATIONALE VOORLEESDAGEN
Van 22 januari t/m 1 februari zijn in het hele land de Nationale voorleesdagen. Omdat
veel voorlezen belangrijk is voor kinderen, lezen wij ook extra veel voor tijdens deze
dagen. Bovendien komt Klaasje Herder van de Bibliotheek op 7 februari bij de
onderbouw het boek Moppereend voorlezen.
Ook komen oudere kinderen af en toe aan de jongere kinderen voorlezen.
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Kalender.
Maandag Dinsdag
20 januari
Tineke K'of
Martine
Triade

21 januari
Tineke
Triade

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

22 januari
Tineke Triade

23 januari
Tineke Khof
Martine Triade

24 januari
Martine Khof
Tineke Triade

25 januari

26 januari

Themaonderzoek
door de
Inspectie
27januari
Studiedag
Kinderen
zijn vrij!
3 februari
Tineke Khof
Martine
Triade

28 januari
Tineke
Triade

29 januari
Tineke Khof

30 januari
Tineke Khof
Martine Triade

31 januari
Martine Khof
Tineke Triade

1 februari

2 februari

4 februari
Tineke
Triade

5 februari
Tineke Triade

6 februari
Tineke Khof
Martine Triade

7 februari
Martine Khof
Tineke Triade

8 februari

9 februari

15 februari

16
februari

22 februari

23
februari

Groep 2,3,4:
Klaasje komt
voorlezen

10 februari
Tineke Khof
Martine
Triade
17 februari
Voorjaars-
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11februari
Tineke
Triade

12 februari
Tineke
afwezig

13 februari
Tineke Khof
Martine Triade

Groep 7:
Boekpromotie
door Klaasje
14 februari
Martine Khof
Tineke Triade

18 februari
vakantie

19 februari

20 februari

21 februari
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