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Nieuwsbrief

Project Andere Tijden geeft stokje door – Service 
Center blijft

Deze zomer rondt het project Andere Tijden haar actieve werkzaamheden 
af en draagt het stokje over aan de reguliere organisaties in de sector. Het
Service Center Andere Tijden blijft echter in de lucht. 
 

 Lees meer

Nieuwe experimenten dagarrangement

Minister Kamp van het ministerie van SZW kondigde op 23 mei jl. tijdens 
het Brede School Congres twee regelingen aan: 

- De pilot ‘Gemeentebrede dagarrangementen’ 
- Experimenteerregeling in het kader van de wet Kinderopvang. 
 

Lees meer 

Meer scholen in de pilot ‘Flexibele onderwijstijden’

Per augustus 2012 worden vier extra scholen toegevoegd aan de 

pilot 'flexibele onderwijstijden'. 
  
Lees meer

Schoonhovense basisscholen gaan over naar vijf 
gelijke dagen model

In de gemeente Schoonhoven gaan alle vijf basisscholen van alle zuilen 
over naar een vijf gelijke dagen model. 
 
Lees meer

Nieuw onderzoek verschenen over schooltijden

Deze maand is een nieuw rapport verschenen van het onderzoeksbureau 
DUO Onderwijsonderzoek te Utrecht onder de naam “Meting PO-
alternatieve schooltijden”. 
 
Lees meer

Masterclass vijf gelijke dagen model

Er wordt weer een masterclass ‘Vijf gelijke dagen model” gegeven op 
donderdag 1 november 2012.  
 

Lees meer  

Wethouders bepleiten beleid rond kindcentra

De kopgroep Wethouders voor Kindcentra heeft de landelijke politiek 

benaderd om te pleiten voor een beleidskader  voor een doorgaande 
lijn voor kinderen van 0-12 jaar. 

  
Lees meer 

Alert4You: goede BSO voor 'bijzondere kinderen’

Het project Alert4You, evenals Andere Tijden gefinancierd door het 
Kinderopvangfonds, start met 9 pilotprojecten die tot doel hebben om 
buitenschoolse opvang toegankelijk te maken voor 'bijzondere' kinderen. 
 
Lees meer
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