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Campagne ‘Je bent er voor de klas’ van start
Met een pop-up klaslokaal in Utrecht ging de landelijke campagne 'Je bent er voor de klas' van start.
YouTuber Koen Weijland mocht tot zijn verrassing lesgeven aan deze klas. Eerder stonden rapper
Mr. Polska en actrice Stijn Fransen al voor een pop-upklas. Met de campagne willen we jongeren
enthousiasmeren voor het beroep van leraar in het po. Op de campagnewebsite
www.voordeklasermee.nl is meer informatie te vinden.

Bekijk de video van Mr. Polska

Bekijk de video van Stijn Fransen

Arbeidsmarktmobiliteit in het po
Vanuit de vier grote steden vertrekken steeds
meer leraren naar een andere regio. Meer cijfers
over de mobiliteit van leraren vind je in de
factsheet mobiliteit van leraren primair onderwijs.

Kennisfestival Lerarentekort
Op dinsdag 12 november was het Kennisfestival
regionale aanpak lerarentekort in Utrecht.
Schoolbesturen, schoolleiders en lerarenopleidingen
uit verschillende regio’s gingen met elkaar in gesprek
over samenwerking. In verschillende themakamers
gingen ze verder aan de slag met de vraagstukken
omtrent het lerarentekort.

Publicatie over ervaringen met zijinstroom

Aan de slag met werkdruk?
5 tips van de Schreuderschool

In 2017 en 2018 gingen elf

Als team bepalen hoe je werkdrukgelden het

samenwerkingsverbanden aan de slag met de

beste kunt gebruiken en alleen díe administratie

subsidie zij-instroom. Welke inzichten en tips

bijhouden die wettelijk verplicht is. Dat zijn twee

leverde deze projecten op? Bekijk de

manieren waarop Judith Reijnen, directeur van

opbrengsten, aandachtspunten en

de P.H. Schreuderschool in de Haagse

succesfactoren in de publicatie ‘Ervaringen met

Schilderswijk, de werkdruk aanpakt met haar

zij-instroom’.

team. Bekijk de vlog hier en laat je inspireren.

Nieuwe website over regionale
aanpak lerarentekort
Benieuwd aan welke regio’s de subsidie
regionale aanpak lerarentekort is verstrekt en
waarvoor de aanvragers die subsidie gebruiken?
Wil je je laten inspireren door praktijkverhalen?
Of meer weten over andere subsidies? Daarvoor
kun je nu terecht op de nieuwe website van het
ministerie van OCW: aanpaklerarentekort.nl.
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