Samen sterk voor onderwijs.

Verkeerde weergave?
Bekijk in browser.

Burgerparticipatie ontdooit. It giet
oan

Voor
informatie
en
inschrijving
zie onze
websitewww
.lvoonderwijs.nl

Op 12 en 13 maart organiseert de LCGW, onze collega vereniging voor de gemeentelijke welzijnsambtenaren, haar congres.
Ook binnen het onderwijs zijn steeds meer verbindingen met ouderparticipatie, (jeugd)zorg, samenwerking met kinder- en
naschoolse opvang (IKC) etc. Daarom is dit congres ook erg interessant voor onze leden. Het is van belang elkaars ervaringen
te delen. Wij bieden u -in samenwerking met de LCGW - dit congres aan tegen een gereduceerd tarief van € 395,- inclusief
diner, overnachting en ontbijt. Geef u op en vermeldt dat u lid van de LVO bent. Zo bespaart u honderden euro’s. Bekijk
het volledige programma.

Debatten om te winnen, of samenwerken en vertrouwen? Debat of dialoog
Door Hans HoesDe 3de dinsdag van januari is uitgeroepen tot de landelijke Big Improvement Day (BID) van de werkgevers,
met dit jaar als thema ‘samenwerken en vertrouwen’. Dan denk ik terug aan de bijeenkomst bij de MBO-raad van de vrijdag
ervoor. Gemeenten en MBO-instellingen (in de verhouding 1:2) kwamen bijeen voor de verzuimaanpak 18+ (we missen je),
met een groot debat. Lees hier de blog van Hans Hoes.

Extra kansen voor jongeren in kwetsbare posities: zoek de verbinding tussen onderwijs en
arbeidsmarkt en tussen onderwijs en zorg De laatste maanden van 2014 heeft het ministerie van OCW een groot
aantal beleidsstukken gepubliceerd. In haar brief van 12 december 2014 schetst minister Bussemaker aan de hand van vele
praktijkvoorbeelden haar inzet om met name de aansluiting van VSO en Praktijkscholen met MBO en werk te verbeteren. In
de pers is vooral geschreven over meer kansen voor deze jongeren door extra inzet van de zogenaamde regionale meld- en
coördinatiepunten (RMC) ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Maar de minister doet meer suggesties. Lees de blog
van Hans Hoes.

Pubers later naar school, beter resultaat en minder uitval?
Uit statistisch onderzoek van twee VWO-scholieren bleek dat de biologische klok van vele pubers verschuift naar de avond. En
dat heeft gevolgen voor de schoolprestaties. Het zesde lesuur op donderdag blijkt (in de meeste gevallen) het beste
‘toetsmoment’ in tegenstelling tot het begin van de week en de eerste lesuren. In een artikel van NRC van 28 december
2014 wordt geadviseerd hiermee bij de roosterindeling rekening te houden. Het kan een nieuw middel tegen schooluitval
worden en spreidt het verkeer in de ochtendspits.
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