Taalverkenner op 9 september van start

Voor

Van 7 tot en met 13 september is de landelijke Week van de

informatie en

Alfabetisering. Op woensdag 9 september wordt de Taalverkenner

inschrijving

gelanceerd, een instrument waarmee consulenten in drie minuten de
taalvaardigheid van cliënten en burgers kunnen bepalen. Doe mee en lees
de blog van Hans Hoes.

zie onze
website
www.lvo-

Festival van het leren van 11 tot 20 september 2015

Het jaarlijkse Festival van het leren is erop gericht nut en noodzaak van
levenslang leren onder de aandacht te brengen en vooral te investeren in
taal, rekenen en ICT. Voor de laatste nieuwsbrief van het festival en tips
klik hier.

Werkconferentie op 27 oktober 2015: Meer kansen,
minder verzuim? Strenger toezicht of meer zorg?
In de afgelopen jaren zijn flinke successen geboekt om voortijdig
schoolverlaten te verminderen. Het aanpakken van verzuim heeft daarin
een belangrijke rol gespeeld. Op de werkconferentie die LVO, Ingrado en
de MBO-raad gezamenlijk organiseren, informeren wij u over
mogelijkheden om schoolverzuim tegen te gaan en bieden wij handvaten
om toekomstvisies te ontwikkelen op structureel beleid. Reserveer deze
datum alvast in uw agenda.

Een nieuw samenspel; studiedag op 6 november 2015!

onderwijs.nl

De decentralisaties in het sociaal domein vragen een andere wijze van
samenwerken tussen professionals en vrijwilligers bij de overheid en
organisaties voor onderwijs, welzijn, wonen en zorg.
Dat is de kern van de studiedag die een tiental organisaties, onder wie de
LVO, op 6 november organiseren. Hoe maken we de slag van curatie naar
preventie? Hoe ga je effectief en efficiënt om met de beschikbare
mogelijkheden en hoe voorkom je dat jongeren (en ouderen) tussen wal
en schip geraken? Reserveer deze datum vast in uw agenda.
Geïnteresseerd? Lees de Blog van Chris Kuypers, secretaris van de LCGW.

De LVO biedt met OCW handvatten voor beleid over de
daling van het aantal leerlingen
Staatssecretaris Dekker roept in zijn tussenrapportage van 20 augustus
aan de Tweede Kamer gemeenten en schoolbesturen op met elkaar
regionaal beleid te ontwikkelen over de daling van het aantal leerlingen.
Daarom organiseert de LVO in samenwerking met ministerie van OCW
hierover het komend half jaar een twintigtal regionale bijeenkomsten
voor gemeenteambtenaren in die regio’s waar de daling manifest zal
worden. U wordt hierover door de LVO benadert em u kunt ook met ons
contact opnemen.

Informeel onderwijs: Meer kansen en talentontwikkeling
op 6 oktober a.s.
Als Onderwijsstad 2015 organiseert de gemeente Dordrecht in het kader
van de Nationale Onderwijsweek 2015 op 6 oktober 2 een themamiddag
over Informeel Onderwijs. Voor meer informatie klik hier.
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