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Nieuwsbrief
Jaarcongres Nieuwe Tijden op 23 mei 2012

Het 8e jaarcongres Brede School op 23 mei a.s. in Utrecht staat geheel in 
het teken van Nieuwe Tijden. Onderwerpen zijn onder andere schooltijden, 
de ontwikkeling van kindcentra en alles wat daarvoor nodig is. Het congres 
wordt georganiseerd door het Project Andere Tijden in onderwijs en 
opvang en het Landelijk Steunpunt Brede School. 
 
Lees meer

Leergang over kindcentrum op herhaling
Wegens grote belangstelling is de leergang ‘Samenwerken naar een 
kindcentrum’ opnieuw van start gegaan. Omdat deze leergang ook snel 
was volgeboekt, wordt nu een wachtlijst aangelegd. 
 
Lees meer

Film over kindcentra
Op 1 maart verschijnt de film De toekomst uitvinden. Deze film geeft een 
beeld van de dagelijkse praktijk in een kindcentrum. Daarvoor is gefilmd op 
twee locaties in Nederland. De film is vanaf 1 maart op dvd beschikbaar. 
 
Lees meer

Brochure lector Jeannette Doornenbal
In opdracht van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang werkt 
Jeannette Doornenbal, lector jeugdbeleid in Groningen, aan een brochure 
met een pedagogisch raamwerk voor kindcentra. De uitgave verschijnt in 
mei 2012. 
 
Lees meer

Pilots met dagarrangementen
Minister Kamp wil in twee gemeenten een dagarrangement realiseren: een 
sluitend aanbod van onderwijs en opvang voor alle kinderen in de 
gemeente. De komende maanden worden daarvoor gemeenten geworven. 
De kopgroep van Wethouders voor Kindcentra is daarbij betrokken. 
 
Lees meer

Kopgroep Wethouders voor Kindcentra 
breidt uit
De Kopgroep Wethouders voor Kindcentra is verder uitgebreid. Onlangs 
sloten de gemeenten Dordrecht, Delft, Zoetermeer en Amersfoort zich aan. 
Er zijn nu 26 gemeenten betrokken. In werkbezoeken delen ze elkaars 
aanpak om samenwerking tussen school, kinderopvang, zorg en vrije tijd te 
stimuleren. 
 
Lees meer

Grote belangstelling voor materialen Andere 
Tijden
De materialen van het project Andere Tijden worden sinds het begin van dit 
schooljaar (2011/2012) weer veelvuldig besteld. Daaruit valt af te leiden dat 
veel scholen de mogelijkheid van nieuwe schooltijden onderzoeken. De 
meest recente uitgave is ‘Meepraten over schooltijden’, speciaal voor 
medezeggenschapsraden en oudercommissies. 
 
Lees meer

Veelgestelde vraag: overstap naar 940 uur
De website: www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl heeft in 2011 rond 
de 20.000 bezoekers geteld. Via het mailadres: 
info@anderetijdeninonderwijsenopvang.nl kunnen bezoekers hun vragen 
achterlaten. Een veelgestelde vraag betreft de ombouw naar een nieuwe 
lestijdentabel van 940 uur. Hoe kun je dat aanpakken? 
 
Lees meer

Uitgave: 
Andere Schooltijden
Uitgeverij Kluwer heeft in de praktijkserie basisschoolmanagement een 
boek uitgegeven onder de titel ‘Andere schooltijden’ (deel 61). 
 
Lees meer

Uitgave: 
Verschijningsvormen brede scholen 2011
Het Landelijke Steunpunt Brede Scholen heeft een brochure uitgebracht 
over de verschillende types brede scholen, die in het land (zijn) ontstaan. 
 
Lees meer

Oprichting vereniging Sterrenschool
Er komt een vereniging voor Sterrenscholen in Nederland. De 
oprichtingsvergadering is op 27 maart 2012 in Driebergen. 
 
Lees meer
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