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Nieuwsbrief

Onderzoek: Jonge ouders willen andere 
schooltijden

Meer dan de helft van de jonge ouders heeft behoefte aan andere 
schooltijden in het basisonderwijs. Ook willen deze ouders graag 
flexibele schoolvakanties. Dit blijkt uit onderzoek van het project 
Andere Tijden in onderwijs en opvang, waaraan 1600 ouders 
meededen. 
 
Lees meer 

Flinke groei aantal scholen met andere 
schooltijden

Ruim een kwart van de Nederlandse basisscholen heeft al nieuwe 
tijden ingevoerd of is van plan dat binnenkort te doen. Nog eens 55 
procent van de scholen ziet mogelijkheden voor de toekomst. Bijna 
de helft van de scholen (47%) die de komende jaren over wil gaan 
op andere schooltijden, heeft een voorkeur voor het vijf-gelijke-
dagenmodel. 
 
Lees meer

Leergang: Samen werken aan een kindcentrum

Naar aanleiding van verzoeken op de masterclasses Andere Tijden 
organiseert het project AT volgend schooljaar een serie bijeenkomsten over 
`Samenwerken aan kindcentra’. Bedoeld voor managers kinderopvang en 
schoolleiders die in hun eigen omgeving stappen willen zetten naar een 
gezamenlijk kindcentrum. 
 
Lees meer

Inschrijving experiment schooltijden afgesloten

Tien scholen mogen voor drie jaar meedoen aan een experiment met 
schooltijden en flexibele vakanties. Het ministerie van OCW heeft de 
inschrijving voor dit experiment inmiddels gesloten. 
 
Lees meer

Praktisch advies: 'Meepraten over andere 
schooltijden'

In de serie Praktische Adviezen komt een nieuw katern uit, getiteld 
‘Meepraten over andere schooltijden’, speciaal bedoeld voor MR-en. Het is 
de derde uitgave in de serie. 
 
Lees meer

http://www.leeuwendaalvosabb.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=1167&SessionID=7349927604585577106832329867&Time=124358
http://www.leeuwendaalvosabb.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=1168&SessionID=7349927604585577106832329867&Time=12336
http://www.leeuwendaalvosabb.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=1173&SessionID=7349927604585577106832329867&Time=12646
http://www.leeuwendaalvosabb.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=1174&SessionID=7349927604585577106832329867&Time=12810
http://www.leeuwendaalvosabb.nl/Leeuwendaal_C01/Modules/NieuwsC/NieuwsC_Item.asp?ComID=6&ModID=134&ItemID=1175&SessionID=7349927604585577106832329867&Time=12105


 

Start programma Andere tijden en het Kind

Het project Andere Tijden in onderwijs en opvang gaat in 2011-2012 het 
laatste jaar in met een aantal nieuwe activiteiten onder de noemer Andere 
Tijden en het Kind. 

Lees meer 

Zijn andere schooltijden ook goed voor het kind?
 
Jeannette Doornenbal, lector jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool 
Groningen, gaat een bijdrage leveren aan het nieuwe programma Andere 
Tijden en het kind. 
 
Lees het interview met Jeannette Doornenbal

Onderwijsbonden aan het werk met ‘Andere tijden’

De onderwijsbonden hebben het onderwerp ‘Andere (school)tijden’ op hun 
agenda geplaatst. CNV en AOb zijn er volop mee aan de slag.  
5 november is er een landelijke dag voor leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers. 
 
Lees meer

Wethouders aan de slag

Op 29 juni komt een kopgroep van wethouders bijeen die de ontwikkeling 
van kindcentra in de eigen gemeente wil bevorderen. Eindhoven is gastheer 
en presenteert het gemeentelijk beleid rond SPIL-centra. 
 
Lees meer 

Expertiseontwikkeling over opvang 
en educatie

ECO3, het expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang, Onderwijs voor 0-12 
jarigen, organiseert op 13 september de conferentie ‘Professionalisering in 
de opvang en educatie van 0-12 jarigen’.  
 
Lees meer

Publicatie: ‘Gebouwen voor kinderen’

Als doorlopende voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar de toekomst 
zijn, wat betekent dat dan voor het schoolgebóuw? Daarover heeft advies- 
en onderzoeksbureau Sardes recent een speciale editie uitgegeven getiteld 
‘Gebouwen voor kinderen’. 
 
Lees meer 
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