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School van de toekomst in kaart
Aanmelden webinar van 19 juni
Ervaringsdeskundigen, onderzoekers en
visionairs op het gebied van onderwijskwaliteit
gaan met elkaar in gesprek tijdens het webinar
‘Is jouw school klaar voor de toekomst?’.
Aanmelden kan nog steeds. Lees meer

PODCAST - Hoe kom je erachter of
je leraar wilt worden?
Jesse Drijfhout wist op de basisschool al dat hij
later leraar wilde worden. Hij koos voor het PO.
‘Daar gaat het vooral om sociaal-emotionele
vorming en dat vind ik leuk.’ Luister naar het
verhaal van Jesse op de podcast van De
Krachtige Leraar die gemaakt is in
samenwerking met Ruim baan voor PO.

Benieuwd naar onze activiteiten van 2018 of naar onze plannen voor 2019?
Bekijk dan nu hier het jaarverslag van 2018 en het jaarplan voor 2019.

Jaarverslag 2018

Jaarplan 2019

De schoolleider in kaart gebracht
Is er een tekort aan schoolleiders? Hoe staat het
met de vraag naar en het aanbod aan
schoolleiders? Voor het verkenningsrapport 'De
schoolleider in kaart' is gekeken naar een
mogelijk kwantitatief en kwalitatief
schoolleiderstekort. Lees nu het rapport

SPP-module toegevoegd aan
Scenariomodelpo.nl
Met de strategische personeelsplanningsmodule maak je een vooruitberekening
van de formatie voor de komende jaren, met als
doel meer inzicht in toekomstig tekort of
overschot aan beschikbare lesuren in de
formatie. Maak nu een gratis account aan en ga
aan de slag met de SPP-module

Magazine Innovaties in het PO
Het magazine ‘Innovaties in het PO’ biedt
een mooi overzicht van de opgehaalde
kennis en ervaringen binnen de pilot
‘innovatieve pilots lerarentekort’. Lees over
de ervaringen van de deelnemers aan de
pilot in het magazine en laat je inspireren
door hun aanpak! Bekijk nu het magazine!

Wij zijn morgen aanwezig op het congres van de PO-Raad. Je vindt ons op
stand 28. Loop gerust langs en neem gelijk het magazine Innovaties in het
PO.

Nieuwsbrief delen:
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen dan kan je je afmelden.

