Voor informatie en
Algemene ledenvergadering LVO op 2 juni 2015

inschrijving zie onze

Op 2 juni zal de LVO haar jaarlijkse ALV houden te Baarn van

website www.lvo-

16.30 -17.00 uur. Bekijk alvast de agenda van deze

onderwijs.nl

vergadering. De agenda en de overige stukken zijn ook te
vinden in het dossier jaarstukken op de website. Wij nodigen
alle leden uit voor deze vergadering. In verband met de
catering verzoeken wij u zich aan te melden
viaaanmeldingen@lvo-onderwijs.nl

Conferentie Arbeidsmarkt 2.0 - 11 juni 2015 in
Amersfoort
Door automatisering en robotisering verandert de
arbeidsmarkt in rap tempo. Hoogopgeleide jongeren werken
vaker onder hun niveau. Vooral banen in het middenkader
staan onder druk. Wat betekent dit voor de generatie
jongeren die nu op school zitten? Vinden zij straks nog wel
een baan? Hoe zien zij hun loopbaanmogelijkheden en hoe
bereiden ze zich daar op voor? Hoe gaan gemeenten en
onderwijsinstellingen daarmee om? Benieuwd naar het
antwoord op deze vragen? Op zoek naar inspiratie voor úw
aanpak? Kom op donderdag 11 juni naar de Eenhoorn in
Amersfoort (tegenover het centraal station), voor de
conferentie Arbeidsmarkt 2.0. Deze conferentie wordt
georganiseerd door de LVO in nauwe samenwerking met
Stimulansz en Buzzmij. Voor meer informatie en inschrijving
kijk op www.onderwijsnaarwerk.nl

Op zoek naar een nieuwe toekomst
Vanwege het dalend aantal leerlingen (overal in het land)
organiseert de LVO met een aantal andere partners regionale
‘krimpconferenties’ (werktitel). Het voorstel is met 25 tot 30
wethouders een paar aansprekende voorbeelden te bezoeken
en voorafgaand daarin (in de bus, of in vergaderzaal) een
informatieronde te houden. We zijn daarom op zoek naar
gemeenten (overal in het land) die met dit onderwerp bezig
zijn en creatieve oplossingen (of denkrichtingen) uitwerken.
Maak uw collega gemeenten deelgenoot van uw aanpak. Mail
je voorbeelden aan: hhoes@ismh.nl.

Het is tijd voor Taal - van 7 tot 13 september

2015
De week van de alfabetisering is dit jaar van 7-13 september.
Naast een vijftal landelijke acties met o.a. een Taallunch op
maandag, Dolfje Weerwolfje op donderdag en de bedrijvendag
op vrijdag waaraan u kunt meedoen, worden alle betrokken
organisaties uitgenodigd een eigen programma te
ontwikkelen. Voor ideeën en tips kijk op
www.tijdvoortaal.nl/inspiratie.
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