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Nieuwsbrief
Aanmelding Experimenteerregeling flexibele 
onderwijstijden 
Tien basisscholen kunnen meedoen aan een proef met flexibele 
schooltijden. Deze scholen mogen onder meer afwijken van de verplichte 
zomervakantie. Geïnteresseerde scholen kunnen zich nu aanmelden. 
 
Lees meer

Ouders laten hun stem horen
Her en der in het land ontstaan initiatieven van ouders die zich actief willen 
bemoeien met het beleid om werk en gezin goed te combineren. Eén van 
de initiatieven is de vereniging Goedgeregeld voor Werkende Ouders   
 
Lees meer

Onderzoek: 1500 jonge ouders over 
gewenste schooltijden
De initiatiefgroep Andere Tijden heeft 1500 ouders van jonge kinderen 
gevraagd naar hun wensen als het gaat om schooltijden. De uitkomsten 
van het onderzoek worden half mei bekendgemaakt. 
 
Lees meer

Open dag op de Sterrenschool Apeldoorn
De Sterrenschool in Apeldoorn organiseert op 1 juni een werkbezoek voor 
belangstellenden uit het onderwijs. De Sterrenschool werkt als één van de 
eerste scholen met het 7-tot-7-model: de school is 52 weken per jaar elke 
werkdag van zeven tot zeven uur open. Het aantal leerlingen stijgt. 
 
Lees meer

Materiaal Masterclasses Andere Tijden
Meer dan zestig scholen en kinderopvangorganisaties namen dit voorjaar 
deel aan de serie masterclasses die het project Andere Tijden dit voorjaar 
organiseerde. De inleidingen van de `masters’ die hun ervaringen 
presenteerden vindt u hier. 
 
Lees meer

Ambitieuze wethouders aan de slag met 
kindcentra
Een kopgroep van wethouders uit grote en middelgrote gemeenten en 
kleine kernen wil het debat over kindcentra stimuleren. Het is een 
samenwerkingsproject van het project Andere Tijden, Taskforce 
Kinderopvang Onderwijs en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
 
Lees meer

Praktische adviezen voor MR-leden
In de serie Praktische Adviezen  ontwikkelt het project Andere tijden een 
katern over `Meepraten over schooltijden’. Deze uitgave is speciaal 
bedoeld voor medezeggenschapsraden. 
 
Lees meer

November 2011: congres voor pedagogisch 
medewerkers en leraren
Voor leraren en pedagogisch medewerkers komt in november een 
informatief congres over andere schooltijden. 
 
Lees meer

SER advies: meer behoefte aan sluitend 
dagarrangement
De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert de overheid werk te 
maken van eigentijdse en sluitende dagarrangementen.  Dat staat in het 
ontwerpadvies ‘Tijden van de samenleving’ dat op 15 april is vastgesteld.

Lees meer 

Netwerkbureau Kinderopvang stopt
Het Netwerkbureau Kinderopvang organiseert in mei werkbezoeken aan 
brede scholen. Het is één van de laatste activiteiten van het 
Netwerkbureau, want dit project van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) loopt per 1 september 2011 af.

Lees meer 

Kindcentrum KEI13 in Deventer geopend
Op 29 maart is het multifunctioneel  kindcentrum Kei13 in Deventer 
geopend. Kei13 is één centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de wijk 
Keizerslanden in Deventer. Doel is kinderen hier meer kansen te geven 
om zich te ontwikkelen. 
 
Lees meer
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