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Nieuwsbrief

Steve Jobs scholen per nieuw schooljaar

Na de zomervakantie zullen zeker tien scholen overgaan op het concept 
O4NT, waar Maurice de Hond een jaar geleden het startschot voor gaf. 
  
Kenmerkend is de inzet van de iPad volgens het principe 'elk kind een 
eigen apparaat'. Daardoor is volgens O4NT de aanwezigheid op school niet 
meer de hele dag nodig: de school zit deels in de iPad en die gaat mee 
naar huis en op reis. 
 
Lees meer 

Nieuwe aanmelding voor pilot 
dagarrangementen

Op 3 mei jl. is de gewijzigde regeling 'experiment integraal dagarrangement' 
in de Staatscourant gepubliceerd. Met de gewijzigde regeling wordt 
deelname aan het experiment integraal dagarrangement opnieuw mogelijk 
gemaakt. 
 
Lees meer

Gemeenten actief met kindcentra

Op de bijeenkomst van de kopgroep Wethouders voor Kindcentra in maart 
werd geconstateerd dat, ondanks vele initiatieven en goede voorbeelden uit 
gemeenten, er nog veel moet gebeuren aan bestaande wet- en regelgeving 
om IKC te bevorderen. 
 
Lees meer 

Andere Tijden neemt ook dit jaar weer deel 
aan het Jaarcongres Brede School

De negende editie van dit congres vindt plaats op 6 november 2013 in het 
Beatrixtheater in Utrecht, georganiseerd door adviesbureau Sardes en 
congresbureau Logacom in samenwerking met het Landelijk Steunpunt 
Brede School. 
 
Lees meer

VNG wil kinderopvang en VVE als 
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basisvoorziening

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil af van de 
conjunctuurgevoelige voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar. 
Liever zien gemeenten dat er een basisvoorziening komt voor opvang en 
onderwijs voor alle kinderen, te beginnen met het aanbieden van enkele 
dagdelen gratis opvang voor peuters in een voorschoolse voorziening. 
 
Lees meer

Samenwerking BSO en sportsector 
versterken

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Edith Schippers, minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat sport en bewegen in de buurt 
bevorderd kunnen worden door het multifunctioneel inzetten van ruimtes. 
  
Lees meer 

Voor de zomer meer duidelijk over VVE

Voor het zomerreces wordt duidelijk hoe de regering maatregelen voor 
Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE), die in het Regeerakkoord zijn 
opgenomen, gaat doorvoeren en wat de uitkomsten zijn van de nulmeting 
over de kwaliteit van VVE.  
  
Lees meer 

Leergang 'Samenwerken aan een 
kindcentrum 0 - 12 jaar'

Een praktische leergang op vier woensdagmiddagen met inspirerende 
gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Voor schooldirecteuren en 
kinderopvangmanagers die gezamenlijk aan een eigen kindcentrum 0-12 
willen werken. 
 
De leergang is ontwikkeld door het project Andere Tijden in onderwijs en 
opvang en is al driemaal eerder uitgevoerd. Deze serie wordt gegeven in 
het najaar van 2013. 
 
Data: 2 oktober 2013, 30 oktober 2013, 20 november 2013 en 
11 december 2013. 
 
Tijd en plaats: 13.00 uur tot 16.30 uur te Utrecht. 
  
 U kunt zich nog inschrijven tot 11 september 2013.

Tilburg kiest voor transformatie basisschool 
tot kindcentrum

Basisscholen in Tilburg veranderen de komende jaren tot integrale 
kindcentra (ikc). Dat houdt in dat er een volledig aanbod is van opvang, 
onderwijs en peuter- en welzijnsvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Deze trend doet zich ook elders in Nederland voor. 
 
Lees meer
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U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: info@hetkinderopvangfonds.nl
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