Samen sterk voor onderwijs.

Verkeerde weergave?
Bekijk in browser.

Rust en regelmaatOnlangs ben ik verhuisd. Verhuizen is een kwestie
van lange adem. Eerst de spanning of je het bestaande huis verkoopt. Dan
een nieuw huis kopen en alles wat daarbij komt kijken. Wat heerlijk dat je
dan een hobby hebt en bestuurslid bent van de LVO. Voor het hele
artikel klik hier.
Door: Gert Plomp

Hoe ga je om met daling van leerlingaantallen? Denk
mee! De LVO is met het ministerie van OCW, Learn For Life en de LCGW
(= landelijk Contact Gemeentelijke Welzijnsambtenaren) bezig aan de
ontwikkeling van een krimpcongres. Naast dalende leerlingaantallen en
sluiting van scholen gebeurt er veel meer in krimpgebieden. Sluiting van
dorpshuizen, geen kinderopvang, medische voorzieningen verder weg,
geen winkels en banken meer etc. Op 9 april om 14.00 uur komt een
voorbereidingsgroepje van leden van bovenstaande organisaties bijeen om
het onderwerp verder uit te diepen. Welke leden van de LVO denken mee?
Meld je aan bij Hans Hoes, via e-mail: hhoes@ismh.nl.

Algemene ledenvergadering van de LVO op 2 juni 2015
Op 2 juni zal de LVO haar jaarlijkse ALV houden te Baarn van 16.30 18.00 uur, met aansluitend een broodje. Naast het huishoudelijke gedeelte
zal deze ALV vooral worden ingegaan op de resultaten van het ledenonderzoek van Nicole van Duijnhoven en wat de LVO ermee gaat doen.
Spreek mee over de toekomst van de LVO. Noteer daarom deze datum
alvast in uw agenda.

Rol van de LVO in de toekomst; ruim 80 leden denken
mee
Op 10 maart ontving u via mail het verzoek een enquete van de LVO in te
vullen.
De afgelopen tijd zijn de taken van de gemeente op een aantal terreinen
(zoals jeugdwet, WMO en Participatiewet) veranderd en fors uitgebreid.
Ook op het onderwijsdossier hebben grote veranderingen plaatsgevonden.
Voor het bestuur van de Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs is
dat aanleiding haar leden (en andere belangstellenden en
belanghebbenden) te vragen wat zij vinden dat de rol van het LVO daarin
moet zijn. Meer dan 80 leden en belangstellenden hebben de enquete
ingevuld. De antwoorden worden verwerkt en omgebouwd tot adviezen
aan het bestuur. Daar komen we binnenkort op terug. Alvast onze dank
voor uw medewerking.

Onderwijshuisvesting
Op 13 maart jl. was er weer een bijeenkomst van de sectie
onderwijshuisvesting (FMH). Voor een verslag van deze bijeenkomst en de
presentatie over duurzaamheid op schoolklik hier.
Door: Gert Plomp

Studieperspectief
De thermometer in de arbeidsmarkt
De komende maanden gaan vele jongeren die afstuderen aan het VMBO,

Voor informatie en
inschrijving zie onze
website www.lvoonderwijs.nl

HAVO/VWO (en vaak ook hun ouders) zich oriënteren op een
vervolgopleiding. Voor het HBO en WO moet men zich al vóór 1 mei
inschrijven. Ook het MBO wenst dat studenten zich zo vroeg mogelijk
inschrijven. Maar wat kies je ? Welke opleidingen zijn er in de buurt en
welk arbeidsmarkt perspectief heeft dat ? Daar is een praktische website
voor ontwikkeld. Voor meer informatie klik hier.
Door: Hans Hoes

Allochtonen erg slecht af op de Nederlandse
arbeidsmarkt
Met uitzondering van Zweden is de arbeidsmarktkansen van migranten in
Nederland het slechtste in Europa. In eenuitgebreid artikel in de
Volkskrant van 21 maart 2015 wordt beschreven wat dit betekent voor
een migrantenwijk, zoals Rotterdam het Oude Westen.

stuur naar een vriend
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