Nieuwsbrief online lezen

Regionale samenwerking steeds intensiever
Veel aanvragen subsidie regionale
aanpak lerarentekort ingediend
Sinds 15 januari komen er veel aanvragen
binnen voor het aanpakken van het lerarentekort
in de regio. Dat is goed nieuws! Het laat zien dat
de samenwerking tussen besturen, opleidingen
en andere spelers op steeds meer plekken van
de grond komt of intensiever wordt. Dat is hard
nodig om het lerarentekort tegen te gaan. Het
aantal aanvragen in het primair onderwijs
overtreft de verwachtingen. Er zijn signalen dat
er nog steeds plannen in de maak zijn, terwijl het
subsidieplafond in zicht komt. Lees meer.

Project Baanbrekers voor
schoolbesturen
Het project Baanbrekers is een gezamenlijk
initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Zij
willen schoolbesturen praktische ondersteuning
bieden bij de uitvoer van de banenafspraak om
nieuwe banen voor mensen met een
arbeidsbeperking te realiseren. Kijk op de
website van de PO-Raad voor meer informatie
en aanmelden.

Wat draagt een zij-instromer bij?
In de nieuwe video van de online campagne

Samenwerking onderwijs en
bedrijfsleven

“Wat draag jij bij?” benadrukt Gea Hoeksema,

Werkgevers uit het onderwijs en bedrijfsleven

coördinator van de zij-instroomopleiding NLH

zoeken samen naar manieren om geschikte

van de Stenden Hogeschool, dat zij-instromers

werknemers naar een baan in het onderwijs te

een verrijking zijn voor scholen: “Zij-instromers

begeleiden en de mobiliteit van personeel te

brengen expertise en specialisme binnen een

bevorderen. Met de ondertekening van het

team.” Benieuwd naar het verhaal van Gea?

convenant ‘Aan de slag voor de klas’ starten

Bekijk de video.

activiteiten op zowel landelijk als regionaal
niveau. Lees meer over de activiteiten.

Innovatieve pilots lerarentekort:
pieken, dalen en succesfactoren
Scholen en opleidingen gingen vanaf 2017 in
twaalf pilots op innovatieve wijze aan de slag
met de aanpak van het lerarentekort in hun
regio. Op 3 april kwamen zij bij elkaar om de
pilots gezamenlijk te evalueren. Lees meer over
de uitkomsten van de bijeenkomst en over de 12
pilots.

Basisschool St. Anna maakt kwaliteitsslag door onderwijs
anders te organiseren
Door de daling van het aantal leerlingen dreigde
basisschool St. Anna in Vortum-Mullem te moeten
sluiten. De leerlingenkrimp was de aanleiding om het
onderwijs anders te organiseren, waardoor leerlingen
in hun eigen dorp naar school kunnen. Benieuwd hoe
St. Anna deze situatie heeft benut om een
kwaliteitsslag te maken? Bekijk dan de video.
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