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Ontmoetingen - door de voorzitter Gert Plomp
De afgelopen tijd had ik een paar uitzonderlijke ontmoetingen.

Voor informatie en

Mijn conclusie daarvan is dat het wel uitdagend en passend

inschrijving zie onze

binnen de LVO lijkt om naar onze leden handvatten aan te

website www.lvo-

reiken waarbij het om een ander soort werken gaat. Maar
daarvoor hebben we ook de leden nodig. Hebt u ideeën; we
houden ons aanbevolen. Het volledige artikel vindt u hier.

Expertmeeting 'Succesfactoren in de
Basiseducatie' op dinsdag 13 oktober 2015
De aard en de omvang van educatieve activiteiten en de regie
op het aanbod is vanaf 2015 veranderd. Naast het traditionele
WEB-aanbod worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.
Vrijwilligersorganisaties en niet-onderwijsorganisaties spelen
een steeds grotere rol. CINOP heeft onderzocht wat wel en
niet werkt. De LVO nodigt u uit kennis te nemen van en feed
back te geven op de concept conclusies. Alle informatie,
inclusief aanmelding, vindt u via deze link. Ook heeft CINOP
factsheets gemaakt die uw gemeente inzicht geven op uw
doelgroepen. U kunt de voorbeelden van Smallingerland en
Enschede al inzien. Het zijn nog concepten, u kunt erop
reageren.

De lat omhoog - Toekomstvisie
Onderwijshuisvesting *
Door Geert Luiten
De afgelopen jaren is er op veel niveaus gediscussieerd over
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en
schoolbesturen rondom de voorzieningen huisvesting
onderwijs.
Mede op advies van PO- en VO-Raad willen de schoolbesturen
meer eigen verantwoordelijkheid voor de
onderwijshuisvesting. Wij staan open voor de lokale vertaling
van de lat omhoog in concrete plannen; welke
gemeente/welke collega neemt het initiatief om een kijkje in
de eigen gemeentelijke keuken te bieden via de LVO? Voor
het gehele artikel van Geert klik hier.

*voor rapport en ledenbrief zie het dossier FMH

Meer kansen minder verzuim! Strenger toezicht
of meer ondersteuning? Werkconferentie op 27
oktober 2015
In de afgelopen jaren zijn flinke successen geboekt in het
verminderen van voortijdig schoolverlaten. Het aanpakken
van verzuim heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Het
doel van de werkconferentie die de LVO met Ingrado
organiseert is u te informeren over mogelijkheden en
handvatten te bieden om visie te ontwikkelen op toekomstig
structureel beleid. Klik hier voor het programma en meld u
aan.

Studiemiddag 'Een nieuw samenspel' op
vrijdagmiddag 6 november 2015
Er is een nieuw samenspel nodig van alle partners om de
transformaties tot een succes te maken. Duurzame
verbindingen tussen formele en informele netwerken in de
domeinen welzijn, wonen, zorg, gezondheidszorg, werk en
onderwijs. De studiemiddag, georganiseerd door LCGW,
Stimulansz en Verwidiel in nauwe samenwerking met o.a. de
LVO biedt daarvoor handvatten. Voor meer informatie en

onderwijs.nl

inschrijven klik hier.
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