Nieuwsbrief online lezen

Personeelsplanning en anders organiseren
In deze regio’s pakken scholen samen het lerarentekort aan
Vanuit heel het land zijn aanvragen binnengekomen voor de
subsidie regionale aanpak lerarentekort. Inmiddels zijn 18
aanvragen uit het primair onderwijs goedgekeurd. Dat betekent
dat de scholen in deze regio’s een tegemoetkoming krijgen om
hun projectvoorstel uit te voeren. Lees meer

Samen werken aan werkdruk
Het format werkplan ‘Samen werken aan
werkdruk’ helpt om effectief aan de slag te gaan
met de aanpak van werkdruk. Het format biedt
een structuur om duidelijke doelstellingen en
acties te formuleren en de gewenste resultaten
in kaart te brengen. Bekijk het format werkplan

Is jouw onderwijs klaar voor de
toekomst?
Ervaringsdeskundigen, onderzoekers en
visionairs op het gebied van onderwijskwaliteit
gaan met elkaar in gesprek tijdens het webinar
‘Jouw onderwijs, klaar voor de toekomst!?’ Meld
je nu aan.

Anders organiseren op de
Globetrotter

Anders organiseren op de Mr. Van
Eijckschool

De Globetrotter heeft het schoolpand zo

Hoe kun je docenten uit het voortgezet

ingericht dat de leerlingen, leerkrachten en

onderwijs detacheren naar het primair

onderwijsassistenten eenvoudig kunnen

onderwijs? In de video zie je hoe de Mr. van

samenwerken? Bekijk in de video hoe de

Eijckschool dit doet.

Globetrotter dit heeft gedaan.

Instrumenten voor personeelsplanning
Scenariomodel
Basisprognoses inzien, downloaden en bewerken op
bestuurs-, school- en vestigingsniveau? Met het
Scenariomodel PO kan het. Op de HRM-conferentie
van de PO Raad van 5 juni geven wij een workshop
over het gebruik van het scenariomodel. Zien we jou
daar? Ga naar het scenariomodel

Meerjarenformatiescan
Ben jij ook bezig met de afronding van het meerjarenformatieplan? Met deze scan kun je jouw
formatiebeleidsplan toetsen. De scan kan als leidraad dienen en biedt praktijkvoorbeelden,
tips en onderdelen uit formatieplannen van andere schoolbesturen. Ga naar de scan
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