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Nieuwsbrief
Studiedag leerkracht en pedagogisch 
medewerker
Voor de medewerkers van school en kinderopvang is er op 
28 januari 2012 een studiedag ‘Samenwerking onderwijs en opvang op de 
werkvloer’. Doel is om elkaar en elkaars werk te leren kennen om zo tot 
meer echte samenwerking te komen. 
 
Lees meer

Leergang kindcentrum wegens succes 
herhaald
Wegens de grote belangstelling wordt de leergang ‘Samenwerken aan een 
kindcentrum’ herhaald. U kunt u nu inschrijven voor de tweede serie van 
vier cursusmiddagen die start in februari. 
 
Lees meer

Werktijdfactor en andere tijden
De werktijdfactor in relatie tot de invoering van andere schooltijden leidt 
nog tot veel vragen. 
 
Lees meer

Achtste jaarcongres Brede School in teken 
van Nieuwe tijden
Noteert u 23 mei 2012 alvast in uw agenda. Op die dag organiseert het 
project Andere Tijden samen met het landelijk Steunpunt Brede Scholen 
het 8e jaarcongres Brede School. Deze keer staat het congres helemaal in 
het teken van nieuwe tijden. 
 
Lees meer

Kopgroep Wethouders: werkbezoek aan 
Nijmegen
De kopgroep Wethouders voor Kindcentra is in oktober op werkbezoek 
geweest bij de gemeente Nijmegen. Alle basisscholen in Nijmegen 
verbreden op termijn hun aanbod. De wethouders bekeken de 
samenwerking in De Ster. 
 
Lees meer

Kabinetsreactie op SER-advies 
'Tijden van de samenleving'
Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan als reactie op 
het SER-advies 'Tijden van de samenleving' in een aantal 
gemeenten starten met sluitende dagarrangementen voor 4- tot 12-jarigen. 
 
Lees meer

 

 

Schoolbesturen: alle locaties naar nieuwe 
tijden
Schoonhoven, Haarlem, Maastricht….. het lijkt een trend te worden: 
schoolbesturen die besluiten om voor àlle locaties nieuwe schooltijden in te 
voeren. In dat geval is het zaak een zorgvuldig traject uit te zetten. 
 
Lees meer

Verschijningsvormen brede school
Wanneer is een brede school een brede school? Wat is het verschil tussen 
een brede school en een integraal kindcentrum? Op dit soort vragen geeft 
de brochure ‘Verschijningsvormen brede school’ van het Landelijk 
Steunpunt Brede scholen antwoord. 
 
Lees meer

De website als vraagbaak
Kent u de mogelijkheden van de website www.anderetijdeninonderwijs 
enopvang.nl al? Het is een bron van informatie over andere school- en 
opvangtijden. U vindt er ook veel materiaal voor de discussie met ouders 
en teamleden. 
 
Lees meer
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