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Innovatieve aanpak lerarentekort
Regionale samenwerking in strijd
tegen lerarentekort
De regioadviseurs ondersteunen schoolbesturen
bij regionale samenwerking in hun gezamenlijke
strijd tegen het lerarentekort. Simone
Hoogenboom, regioadviseur in Noord Holland
Zuid, Gelderland en Overijssel, ziet steeds meer
samenwerking ontstaan: ‘Schoolbesturen
trekken samen op om het lerarentekort tegen te
gaan’. Lees meer over wat de regioadviseurs
voor jou kunnen betekenen

Anders leren, anders werken
Hoe slagen scholen erin om anders te
organiseren en wat betekent dit voor het
personeel? Die vragen stonden centraal tijdens
de workshop ‘Anders leren, anders werken’, die
Arbeidsmarktplatform PO gaf op het AVScongres. Bekijk de praktijkvoorbeelden en lees
het onderzoek voor tips en handvatten over
anders organiseren. Lees meer over anders
organiseren

Voor de online campagne ‘Wat draag jij bij?’ zijn

Een goede leerlingenprognose als
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nieuwe video’s gemaakt waarin leraren hun

Het scenariomodel po brengt
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belangstellingspercentage,
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herintreders enthousiasmeren voor het

gewogen gemiddelde leeftijd samen in één tool.

leraarsvak. Bekijk de video’s

Vraag de basisprognose aan of toets

Nieuwe video’s ‘Wat draag jij bij?’

verschillende scenario’s.

‘We spreken als team nu meer
dezelfde taal’
De Openbare Daltonschool ’t Palet in Leusden
ging aan de slag met werkdruk. ‘We misten als
school focus. De zaken die we écht belangrijk
vinden dreigden onder te sneeuwen doordat we
te veel bezig waren met randzaken. Benieuwd
hoe de school de werkdruk heeft aangepakt?
Lees meer over de aanpak van de Openbare
Daltonschool ’t Palet

Inspiratiesessie innovatieve aanpakken lerarentekorten
Op woensdagmiddag 3 april vindt de inspiratiemiddag
‘Innovatieve Pilots Lerarentekort’ plaats bij
Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. Deze
middag delen scholen en opleidingen uit twaalf pilots
hun kennis over hoe zij op innovatieve wijze aan de
slag zijn gegaan om het lerarentekort aan te pakken in
hun regio. Laat je ook inspireren en meld je aan!
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