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Rol van gemeente bij buitenonderhoud na 2014
Door Jan BrandNu de schoolbesturen sedert 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud en daarvoor

Voor

ook rechtstreeks de middelen (niet geoormerkt) ontvangen van het Rijk, steekt hier en daar de discussie weer de kop op in

informatie

hoeverre de gemeente zich wil of kan bemoeien met het door de schoolbesturen uit te voeren onderhoud. Voor het gehele

en

artikel klik hier

inschrijvin
g zie onze

Ontwikkelingen Passend Onderwijs en Leerlingenvervoer
Door Geert LuitenHierbij wil ik aanhaken bij twee zaken waarmee ik op dit moment wordt geconfronteerd: Passend Onderwijs
(PO) en Leerlingenvervoer en de eigen dynamiek hiertussen. Herkent u mijn vraag en wilt u daarop reageren? Klik hier voor
mijn artikel.

Stimuleringsregeling lezen en schrijven
Tijdens de ‘kick-off’ van het actieprogramma Tel mee met taal , de beleidsbrief van 6 maart 2015 van de ministeries van OCW,
SZW en VWS, is een experimentele stimuleringsregeling bekend gemaakt.
Tot 14 september kunnen bedrijven met taalaanbieders een subsidieaanvraag indienen voor taal op de werkvloer. Maximaal €
25.000 per bedrijf is beschikbaar; eigen bijdrage dient 1/3 te zijn en het totale budget is beperkt. Voor meer informatie
zie http://stimuleringsregeling.lezenenschrijven.nl.

Invoering centrale taaltoets wet "taaleis Participatiewet" via Crowdfunding?
Door Hans HoesOp 2 juni is in Staatsblad 195 het Besluit taaltoets Participatiewet gepubliceerd. Als de gemeenten (wellicht
onder aanvoering van de VNG) elkaar niet weten te vinden ontstaat er vanaf januari 2016 een woud aan ‘taaltoetsen’ en
overbureaucratisering om een (volgens velen) overbodige wet in werking te zetten. De LVO doet daarom een dringend beroep
op de G4, de G32, de VNG en de programmaraad om landelijk te kiezen voor één taaltoets en één procedure. Voor meer
informatie klik hier

Talentvol opgroeien in Groningen Met het symposium Talentvol opgroeien in een Vensterschool, Brede school of
IKC sloot de gemeente Groningen op 4 juni j.l. het jaar af waarin zij Onderwijsstad van Nederland was. Voor de blog van Hans
Hoes hierover klik hier

website
www.lvoonderwijs.nl

Landelijke dag Festival van het leren op 18 september 2015 te Lelystad
De Stichting Learn For Life organiseert met anderen een inspirerende studiedag in de Bibliotheek van Lelystad, waar de
zelforganisaties van volwasseneneducatie centraal staan. De uitnodiging, met het volledige programma en mogelijkheid tot
aanmelden, vindt u hier.

Nieuwe leidraad voor verdubbeling van schoolgebouwen voor basisonderwijs
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). heeft een nieuwe leidraad verduurzamen van de schoolgebouwen voor
het basisonderwijs uitgegeven. U kunt de Leidraad van 34 pagina’s gratis downloaden via deze link:
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/06/Leidraad%20verduurzamen%20van%20schoolgebouwen%20voor%20basisonder
wijs%20-%20mei%202015.pdf
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