
We werken allemaal 
in een team en toch 
staat iedereen er 

wel eens alleen voor. 
Je klas is net naar huis, je 
collega’s zijn even met de 

kinderen naar buiten gelopen en dan komt 
net die kritische ouder op hoge poten bij jou de 
klas in lopen. Of als intern begeleider moet je bij 
een gesprek aanschuiven, omdat volgens jullie een 
arrangement voor een kind het beste is, maar de 
ouders en het samenwerkingsverband willen er niets 
van weten. Of gedoe tussen twee volwassenen dat 
al jaren speelt en jij moet als directeur de meest 
wijze zijn. Allemaal momenten waarop jij er – van 
het ene op het andere moment – moet staan. 
Even niet terugvallen op een ander, maar jij. En jij 
alleen.…….

In het algemeen heb ik dat in onze sector ook wel 
eens. Iedereen wil goed onderwijs, maar niemand 
anders dan wij zelf komen ervoor op. Vorige week 
hebben we gestaakt. Maar voor de derde keer in 
een paar maanden en weg publiciteit. Het is dat de 
jongens en meiden van PO in Actie zo veel doen. 
In mijn ogen gaat de hele actie over behoud van 
goed onderwijs. En natuurlijk horen daar goede 
werkomstandigheden, erkenning en moderne 
voorwaarden bij, maar waarom komt de rest van 
de samenleving niet in actie? Goed onderwijs 
moet je goed en professioneel organiseren. De 
overheid staat toch ook exorbitante salarissen voor 
topbestuurders toe? Kwaliteit kost geld, zeggen ze 
dan. Nou, kom maar op.
De kern is dat wanneer er geen goed onderwijs is, 
wij onze jeugd (lees ‘de toekomst’) geen goede 

basis meegeven, onze kinderen minder kansen 
krijgen en onze maatschappij en economie averij 
oploopt. En wie hebben daar last van? Op den 
duur wij allen. Dus ook de kinderen, de ouders, de 
bedrijven die geen goede werknemers meer kunnen 
krijgen, de gemeenten en wijken waarin we wonen 
en noem maar op. De hele samenleving gaat daar 
last van krijgen. Dus waarom komen alleen wij op 
voor deze zaak? Waarom gaan ouders, bedrijven en 
het hoger onderwijs niet tekeer? Of wat dacht je van 
de inspectie, die ook de spanning tussen passend 
onderwijs en de werkvloer ziet? Als wij nou in staat 
zijn om al die belanghebbende te mobiliseren? En 
niet alleen een boos filmpje op Facebook, zoals veel 
bekende Nederlanders hebben gedaan. Maar echt 
boos. Laat hen de boel maar plat gooien. Wij staken 
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“Piglet sidled up to Pooh from behind. “Pooh?” 

he whispered. “Yes, Piglet?” “Nothing,” said Piglet, taking 

Pooh’s hand. “I just wanted to be sure of you.”

A little consideration, a little thought for others, makes all the difference.

Wij wensen je heel goede kerstdagen en een fantastisch 2018.
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De google termen vliegen ons om de oren en alle scholen hebben 
inmiddels kennis gemaakt met Rob Weemen (Cloudwise), maar ben jij 
al Cloud-wiser geworden?

Nog even en dan zijn alle scholen van BasisBuren gemigreerd naar de nieuwe 
digitale leeromgeving. Zijn we er dan? Natuurlijk niet, dan gaat het pas echt 
beginnen :-)!

Een tijdperk breekt aan waarin we allemaal de nieuwe omgeving gaan ervaren, 
de mogelijkheden ontdekken en de ICT visie van de school in de praktijk 

gebracht kunnen worden. 

We hopen dat iedere school zijn ‘ei’ kwijt kan en de onderwijsdoelstellingen worden gefaciliteerd voor nu, 
maar ook voor in de toekomst.

Wil je wijzer worden op het gebied van Cloudwise, raadpleeg dan online de Cloudwiser via: Cloudwiser

Natuurlijk hoef je zelf het wiel niet opnieuw uit te vinden en kun je Cloudwise altijd bellen of mailen als je er 
niet uitkomt, ze helpen je graag! 

Ze zijn bereikbaar op support@cloudwise.nl of 085 273 3007!

omdat wij zien dat onze jeugd, onze kinderen, onze 
toekomst een goed fundament onthouden wordt. Als 
we nou eens afspreken dat iedere school voor iedere 
honderd kinderen één bedrijf of instelling regelt plus 
een groep ouders die met z’n allen actie gaan voeren 
voor goed onderwijs. En dan het Malieveld vol met 
directeuren, managers, bedrijfsleiders, inspecteurs en 
ouders. Dat zou wat zijn…

Goed, terug naar het thema: samen. En dus niet 
alleen. Samen voor goed onderwijs, samen voor 
prettig werken, samen voor lekker in je vel, samen 
werken, samen leren. Tuurlijk: soms is alleen 
efficiënter, makkelijker of prettiger. Maar over het 
algemeen is het leuker, heb je meer lol en het werkt 
beter. Om je zorgen te delen, om problemen scherp 
te krijgen, om oplossingen te vinden of om een klas 
te klaren. Heb je wel eens alleen naar een comedy 
of belangrijke voetbalwedstrijd gekeken? Het niet 
kunnen delen maakt het een stuk minder leuk. Samen 
aan dezelfde kant: leerkrachten, ouders, partners 
in het dorp, schoolleiding, kinderen, bestuur en 
ondersteuning. Soms knokken we met elkaar, maar 
uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. In ons geval: 
goed onderwijs, veel leren en een betekenisvolle 
werkplek. Laten we elkaar opzoeken en niet loslaten.

Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie, 
prettige dagen en daarna een mooi 2018 vol samen 
werken, samen leren, samen huilen en samen lachen.

Mark van der Pol

John Hattie heeft m.b.v. vele 
onderzoeksgegevens aangetoond wat wel of 
niet een impact heeft op leren. Deze informatie 

ligt aan de basis van het trainingsprogramma 
Visible Learning wat hij heeft ontwikkeld (Leren 
zichtbaar maken) en inmiddels ook in Nederland 
door veel scholen wordt gevolgd. 
De belangrijkste adviezen van Hattie voor leraren 
zijn:
1.  Kijk naar je lesgeven door de ogen van de 

leerling.
2. Help leerlingen hun eigen leraar te worden.

Ook de PWA start na de kerst onder begeleiding 
van OnderwijsAdvies met Leren zichtbaar maken. 
Dit programma helpt het team om scherp te krijgen 
wat de impact is van het onderwijs op het leren 
van leerlingen en de juiste keuzes te maken voor 
aanpassingen die de impact vergroten.
Bij dit programma ligt de focus op:
• het leren van de leerling,

•  de impact van de leraar op 
het leren,

•  manier om de impact te 
vergroten,

•  continue verbetering door 
het evalueren van het effect 
van het handelen van de 
leraar op de leerling.

We werken met een 
stuurteam wat binnen het 
team van de PWA de aanjager 
zal zijn om dit programma 
goed neer te zetten. Tijdens meerdere studiedagen 
gaat het team aan de slag om zich te laten 
inspireren door de inzichten van John Hattie.

Dit programma sluit haarfijn aan op de werkwijze 
van stichting LeerKRACHT die door het team van 
de PWA nu al weer voor het vierde jaar wordt 
neergezet.

Ben jij al Cloud-wiser 
geworden?

Leren zichtbaar maken op de PWA

Nieuwjaarsborrel

Datum: do 11 januari 2018
Tijd: 16.00 - 18.00 uur

Locatie: 
Grand Café De Hofhouding

Onderdreef 1a
4116 CC Buren (Gld)

https://docs.google.com/a/cloudwise.nl/presentation/d/1XTwYzLGPt_0KtgyC0UeD2gBBGVsDonx2UyCpIJtVYNI/edit?usp=drive_web
mailto:support%40cloudwise.nl?subject=
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‘Ik vind er altijd wel wat van’

Aan de weg timmeren
Marja Moerenhout: ‘ Onze school staat goed 
aangeschreven. Er zijn ouders uit de regio die zeer 
bewust hun kinderen op De Klepper inschrijven. 
Ik heb het idee dat de kleinschaligheid van onze 
school een punt in ons voordeel is. We zijn heel 
erg bezig met duurzaamheid en milieubewustzijn; 
we hebben een schooltuin en sinds kort ook eigen 
schoolkippen. De tuin is heel belangrijk voor ons 
onderwijs. De voortuin naast het kleuterplein 
voor de school bestaat uit een grote bloementuin. 
Achter en naast het gebouw hebben we een grote 
moestuin met diverse groenten en naast het gebouw 
staan verschillende fruitbomen en – struiken. 
Deze worden door de kinderen met hulp van de 
ouders onderhouden. In het oogstseizoen wordt 
een gedeelte van de opbrengst gebruikt in diverse 
lessen en een ander deel wordt door de leerlingen 
verkocht aan de ouders en inwoners van Zoelmond. 
Het gebouw wordt omringd door een uitgebreide 

OBS De Klepper is een kleine, veilige en moderne school van Stichting BasisBuren 

en staat in Zoelmond, een mooi dorpje in de buurt van Beusichem. Op dit moment 

bezoeken 76 leerlingen, verdeeld over vier groepen, de school. De school huist in een 

werkelijk heel mooi gebouw dat in 2013 werd opgeleverd ( vervangende nieuwbouw ): 

naast de vier klaslokalen zijn er extra ruimtes zoals een samenwerkingsruimte per klas 

en een grote patio die tijdens lesuren door leerlingen gebruikt kan worden om in stilte 

zelfstandig te werken. Directeur van de school is Marja Moerenhout.

en zeer ruime speeltuin van de stichting Speeltuin 
Zoelmond. In de zomermaanden gebruiken we de 
speeltuin om te picknicken met de overblijvers en 
ook voor onze gymactiviteiten; we zijn dus heel vaak 
en veel buiten. Verder eten we dagelijks groente of 
fruit in de kleine pauzes en scheiden we het afval in 
de klassen. Door onze methode Vreedzame School 
leren we de kinderen in thema’s als ”We hebben hart 
voor elkaar” hoe we op een goede manier met elkaar 
en onze omgeving omgaan. Speciaal opgeleide 
leerling mediatoren uit de bovenbouw begeleiden 
medeleerlingen die een conflict hebben. Doordat 
de afspraken door de hele school gelijk zijn zien we 
leerlingen elkaar regelmatig helpen bij onenigheid.
Het speellokaal wordt gebruikt door speelleergroep 
Pim & Pom en naschoolse opvang “De Lispeltuut” 
van kinderopvang Buitenpret uit Rijswijk. Door 
deze uitbreiding van doelgroepen kunnen we onze 
basisschool met recht een mini-IKC noemen. ‘
 

Waar willen we naar toe?
Marja: ‘ Ik vind dat we een goed team hebben, 
zonder uitzondering enthousiaste, betrokken 
en professionele leerkrachten. We hebben twee 
jonge leerkrachten kunnen aantrekken die zich als 
een vis in het water voelen; en een mannelijke 
onderwijsgevende, goed voor de balans. Alle 
leerkrachten zijn breed inzetbaar, dat vind ik 
belangrijk. Vorig jaar hebben we als team een 
traject doorlopen om onze missie en visie te 
herijken: waar staan we voor en waar willen we 
naar toe? Daar is uitgekomen dat we de natuur 
waarin we leven en waar we zorgvuldig mee om 
moeten gaan, centraal stellen: Natuurlijk! De 
Klepper. We willen ook minder klassikaal onderwijs 
en leerlingen meer op individueel niveau gaan 
begeleiden. We willen naar meer projectmatig 
onderwijs en hebben daarvoor onlangs een nieuwe 
methode aangeschaft: leskracht; een methode voor 
de zaakvakken, dus aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuur en techniek; deze vakken gaan we niet meer 
afzonderlijk geven maar in projectvorm. Hiervoor 
gebruiken we onder andere chrome-books op 
school. De kinderen leren hiermee binnen de google 
omgeving te werken aan bijvoorbeeld presentaties 
en documenten. Ook kan er adaptief mee geoefend 
worden in verschillende vakken.
We helpen onze leerlingen om zich verantwoordelijk 
te voelen en te gedragen. We geven ze het 
vertrouwen dat ze verantwoordelijkheid aan 
kunnen; ze leren zelfstandig te zijn en ook samen 
te werken. Want kinderen moeten niet alleen goed 
leren rekenen en lezen maar zich ook tussen andere 
kinderen en volwassenen kunnen redden. Een 
goede doorgaande lijn binnen de school is hiervoor 
noodzakelijk.
Elk jaar hebben we met onze directeur/ bestuurder 
een gesprek over ons jaarplan: waar willen we aan 
gaan werken, welke doelen hebben we, wat willen 
we met de kinderen bereiken? Keuzes hiervoor 
worden met het hele team gemaakt onder andere 
door de datamuur (opbrengsten uit alle groepen) 
kritisch te bespreken en hier conclusies uit trekken. 
Vanuit de stichting wordt in de gaten gehouden of 
we resultaten halen, in het hoe zijn we autonoom. 
De resultaten van onze school zijn over het 
algemeen bovengemiddeld goed.
Volgens mij moet een directeur een team in 
beweging houden; door zelf enthousiast en kritisch 
te zijn en de collega’s daarmee aan te steken. Op De 
Klepper laat het team een grote betrokkenheid zien, 

in de leerlingen, de lessen, en in elkaar. Dit maakt 
dat we als team in een goede sfeer het beste uit de 
leerlingen en uit elkaar halen. We hebben het goed 
samen!’
 

Bron: Schoolgids De Klepper, 2016- 2017. De 
schoolgids wordt eens in de 5 jaar helemaal 
herschreven. Jaarlijks komt er een bijlage met 
daarin de veranderingen. Deze bijlage staat ook op 
de site.
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Hans Verboon

Loopbaan
Marja Moerenhout 
deed de KLOS (de 
kleuterleidsteropleiding) 
aan de Marnix in 
Utrecht.: ‘ Toen ik de 
opleiding deed, kwam 
net de integratie van 
kleuter- en lager 

onderwijs tot stand. Ik heb mij daar 
wel tegen verzet. Als rasechte kleuterjuf vond 
ik het niet goed dat vier- jarigen al productief 
gericht moesten gaan werken in die basisschool; 
ik vond dat geen goede zaak. En daarom ging 
ik na de opleiding niet in het onderwijs maar in 
de zwakzinnigenzorg werken; want daar mocht 
elk kind nog uniek zijn. Ik was groepsleidster 
en vervolgens groepshoofd. Na de geboorte van 
mijn dochter wilde ik niet langer fulltime blijven 
werken ( voor een groepshoofd was dat toen nog 
een verplichting ) en begon ik in de naschoolse 
opvang, in Maurik. Nadat een aantal jaren 
gedaan te hebben, werd ik door De Boogerd 
gevraagd om toch maar leerkracht te worden; 
daar tien jaar gewerkt, alle klassen en groepen 
gedaan. Toen BasisBuren een directeur voor 
De Klepper zocht, werd ik gevraagd omdat het 
bestuur dacht dat ik daar geschikt voor zou zijn. 
Nu ben ik alweer zeven jaar schooldirecteur en 
met veel plezier, hoor.’
Marja heeft de schoolleidersopleiding bij Da 
Vinci gevolgd en met succes afgesloten; ze staat 
ingeschreven in het schoolleidersregister. Voor 
haar directeurswerk heeft ze drie dagen per 
week beschikbaar, daarnaast staat ze nog een 
vaste dag voor de klas.
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LEESNIVEAU VAN NEDERLANDSE 
BASISSCHOOLLEERLINGEN NIET 
VERBETERD
 

Even voorstellen: Jeroen Ulijn

M
ijn naam is Jeroen Ulijn 

(1968). Per 1 januari 2018 

kom ik de organisatie 

van Basisburen versterken als 

stafmedewerker expert onderwijs. 

Ik kijk er erg naar uit om bij 

Basisburen aan de slag te gaan, 

hieronder beschrijf ik in het kort mijn 

achtergrond, onderwijsloopbaan en 

wat ik aan Basisburen toe ga voegen.

Ik zou niet eerlijk zijn als ik zou zeggen dat ik altijd 
al in het onderwijs heb willen werken. Als kind werd 
ik gedreven door nieuwsgierigheid en wilde ik graag 
journalist worden. Verder dan de schoolkrant en de 
lokale omroep (Magus t.v. uit Megen…) ben ik wat 
dat betreft nooit gekomen, mijn nieuwsgierigheid 
heb ik echter wel behouden. In 1992 ben ik als 
leerkracht gestart op een dorpsschooltje in Oijen en 
heb ik in diverse combinatiegroepen gewerkt. Samen 
met mijn vrouw Monique en dochter Evy ben ik in 
1998 naar Curaçao verhuisd, waar ik drie jaar op 
een lokale LOM/MOK school les heb gegeven. Samen 
met een collega heb ik voor die school de interne 
begeleiding opgezet. We hebben met veel plezier op 
Curaçao gewoond, het werk was er erg zwaar maar 
daar staat tegenover dat ik er ontzettend veel van 
heb geleerd.
 
De volgende stop was Singapore, waar onze dochter 
Lize is geboren. Daar was ik naast groepsleerkracht 
ook een aantal jaren intern begeleider en 
verantwoordelijk voor de ICT. Ook in Singapore 
hebben we een heel fijne en leerzame tijd gehad, 
waarbij we ook ontzettend veel van de omringende 
landen hebben kunnen genieten.

Na acht jaren buiten Nederland zijn we in 2006 
teruggekeerd naar onze ‘roots’ en inmiddels wonen 
we al weer ruim 11 jaar in Megen (iets ten noorden 
van Oss). Sinds 2006 ben ik achtereenvolgens 
locatieleider geweest van een Daltonschool in 
Veenendaal, directeur van een Daltonschool 
in Grave en tot en met 31 december directeur 
van een Daltonschool in Schaijk. Ik heb daarbij 
ervaring opgedaan in het weer op orde brengen 
van (zeer) zwakke scholen en ben actief geweest 
in de Daltonwereld. Zo ben ik de laatste jaren 

Het leesniveau van Nederlandse 

basisschoolleerlingen is de laatste 

vijftien jaar niet verbeterd. Op een 

gezaghebbende internationale ranglijst 

zijn ze door scholieren uit tal van landen 

voorbijgestreefd. Nederland daalde van de 

tweede plaats in 2001 naar de veertiende 

positie nu. Dat blijkt uit de Progress in 

International Reading Literacy Study 

(Pirls. 2017). Pirls wordt elke vijf jaar 

gehouden onder leerlingen uit groep zes 

van de bassischool op het gebied van 

begrijpend lezen. Aan de jongste studie 

namen 50 landen deel.

Nog steeds bovengemiddeld
Nederlandse leerlingen scoren weliswaar nog steeds 
bovengemiddeld maar vooruitgang ontbreekt. 
Opmerkelijk is dat het verschil tussen de vijf 
slechtste en de vijf procent beste lezers nergens zo 
klein is als in Nederland. Vooral zwakkere leerlingen 
doen het verhoudingsgewijs goed. Meisjes lezen 
beter dan jongens. Het verschil is bovendien 
toegenomen, omdat jongens steeds verder 
achterblijven op de basisvaardigheden 
( informatie opzoeken en conclusies trekken ). 

voorzitter geweest van de regio Zuid. Ik wil mezelf 
niet bestempelen als een Daltonman in hart en 
nieren, ik ben er min of meer toevallig in gerold. 
De manier waarop Dalton naar het onderwijs kijkt, 
bevalt mij overigens wel; het staat of valt echter 
met de uitvoering in de school en in de klas. Dat 
geldt uiteraard ook voor alle andere scholen, met of 
zonder concept.

In de gesprekken die ik met de diverse bestuurders 
die op mijn pad kwamen heb gevoerd, bleef ik mijn 
natuurlijke nieuwsgierigheid steeds inzetten. Een 
van hen heeft mij weer aan het studeren gekregen: 
de Master Management of Education (MME) aan 
Tias school for business and society. Die hebben 
als slogan ‘Never stop asking’… Inmiddels heb ik 
die studie afgerond, met als thesisonderwerp de 
professionele leergemeenschap op bovenschools 
niveau. 

Per 1 januari begin ik dus bij Basisburen, daarnaast 
ga ik ook een aantal uren per week aan de slag 
als interim-directeur. De combinatie van deze 
twee functies lijkt me een mooie uitdaging: 
met onderwijsprofessionals aan de slag om het 
onderwijs elke dag een beetje beter te maken. 
Vanuit mijn thesis ben ik er van overtuigd dat een 
organisatie vaak veel beter gebruik kan maken 
van het aanwezige potentieel. Dat is dan ook één 
van de zaken waar ik mij binnen Basisburen op wil 
richten. Daarnaast wil ik met directeuren, IB-ers én 
leerkrachten kijken waar én hoe het onderwijs op de 
individuele scholen en voor Basisburen als geheel 
nog sterker gemaakt kan worden. 

Ik zie er naar uit om kennis met jullie te maken!

Maar ook op de complexe vaardigheden 
( informatie integreren en evalueren ) blijven 
jongens achter ten opzichte van de meisjes.

Weinig leerlingen blinken uit
Op de jongste Pirls- ranglijst scoort Rusland 
verreweg het hoogst, met daaronder Singapore, 
Hongkong, Ierland en Finland. In Rusland haalt 
28 procent het hoogste niveau, in Nederland is 
dat 8 procent. Joyce Gubbels, onderzoeker bij 
Expertisecentrum Nederlands dat het Nederlandse 
deel van het onderzoek uitvoert: ‘ In Nederland 
haalt iedereen het laagste niveau wel. Maar er 
zijn niet zoveel leerlingen die echt uitblinken. Ik 
stel vast dat het onderwijs te weinig werk maakt 
van leerlingen met veel potentieel.Hoogbegaafden 
mogen wel andere dingen doen in de klas, maar ze 
moeten het zelf uitzoeken. De leerkracht is dan met 
een andere groep bezig. Als je zonder begeleiding 
iets doet, leer je niets nieuws.’ De extra mankracht 
voor bijspijkeren richt zich vooral op zwakkere 
leerlingen. Voor extra ondersteuning van sterke 
leerlingen zijn meer mensen nodig, concludeert 
Gubbels. Zij vermoedt dat het geringe aantal 
leerlingen mede verband houdt met onderwijs dat 
minder prestatiegericht is.Blijft de leesvaardigheid 
in het basisonderwijs nog tenminste gelijk, in in 
het voortgezet onderwijs is die licht dalend, vooral 
in het VMBO. Daar zou sprake kunnen zijn van het 
wegzakken van leeskennis.
Bronnen: artikel van Maarten Huijgen in NRC 
Handelsblad; Joyce Gubbels en Noor van der Windt 
op de website van Didactief.

Hans Verboon
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Nieuws uit het veld
Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel 
pseudonimisering leerlinggegevens

Dit wetsvoorstel houdt in dat voor iedere leerling een 
uniek pseudoniem (keten iD) kan worden gemaakt 

op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN). Het 
toepassen van een pseudoniem bevordert de privacy van 
leerlingen en verbetert de continuïteit wanneer een leerling 
van school wisselt. Per 1 augustus 2018 kan het keten 
iD gebruikt worden voor alle digitale leermiddelen die via 
Basispoort en de Entree Federatie toegang krijgen. 
Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden 
persoonsgegevens van leerlingen gebruikt en opgeslagen. 
Door gebruik te maken van een uniek keten iD wordt 
het aantal kenmerken van een leerling tot een minimum 
beperkt. Op deze manier zijn leerlingen niet herleidbaar. 

Bron: PO-Raad
Naar het artikel

 

Dashboard om leren van kinderen te 
volgen voor alle leerkrachten

Het eerste overkoepelende digitale, vakoverstijgende en 
methode-onafhankelijke dashboard voor leerkrachten 

in het basisonderwijs is klaar voor gebruik. 60 basisscholen 
testen nu Momento en vanaf 1 januari 2018 krijgen 
alle leerkrachten in Nederland gratis toegang tot het 
dashboard. Momento, een branche-inititiatief van diverse 
schoolleveranciers, kan zo ingezet worden dat het altijd 
aansluit bij de visie ontwikkelingsfase en werkwijze van 
de school en leerkracht. Het past bij klassikaal onderwijs, 
maar ook bij onderwijsvormen met groepsdifferentiatie, 
individuele leerlijnen, regie bij de leerkracht, zelfregie bij 
het kind, persoonlijke leerroutes et cetera. Het doel is om 
leerkrachten in staat te stellen nog beter in te spelen op 
de leerbehoeften van kinderen en om de administratieve 
last bij leerkrachten te verminderen. Momento maakt 
oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes heen 
in één oogopslag inzichtelijk. Zoveel mogelijk methoden 
van aangesloten uitgevers, zijn of worden gekoppeld aan 
Momento. Het dashboard geeft een uniform overzicht van 
alle door de school gebruikte digitale lesmethoden. De 
leerkracht hoeft daardoor niet meer te schakelen tussen 
verschillende methode-dashboards. De school behoudt door 
Momento vrijheid in de keuze met welke leermiddelen zij 
willen werken. Het is dus een aanvulling op de bestaande 
manier van werken en faciliteert leerkrachten om leerlingen 
de best passende ondersteuning te geven.

Bron: AVS
 

Ruimte in Regels
De handreiking ‘Ruimte in Regels’ helpt leraren om de 
werkdruk aan te pakken. Alle basisscholen in Nederland 
krijgen een exemplaar in de brievenbus. De brochure is 
uiteraard ook online beschikbaar. Leraren weten vaak 
niet goed wat de wet- en regelgeving precies voorschrijft, 
waardoor ze te veel administratie bijhouden. Bovendien 
blijven hierover hardnekkige misverstanden bestaan. Met 
de handreiking ‘Ruimte in Regels’ kunnen leraren en scholen 
zelf checken wat echt moet en wat er juist niet hoeft. 
Werkdruk komt deels voort uit regeldruk. De handreiking 
is een van de middelen om leraren te helpen die druk te 
verminderen. ‘We doen als ministerie en inspectie zoveel 
mogelijk om te helpen, maar er ligt ook een belangrijke rol 
voor scholen zelf’, aldus minister Slob. De handreiking, die in 
overleg met leraren door het ministerie en de Inspectie van 
het Onderwijs is gemaakt, kan lerarenteams helpen om in 
gesprek te gaan over wat er nodig is om het werk anders te 
organiseren. 

Bron: Ministerie van OCW
Naar het artikel

Oplossingen voor het lerarentekort 
onder de loep: van deeltijd naar 
voltijd

Vrijwel nergens ter wereld werken zoveel 
leerkrachten parttime als in Nederland. Met het 

oog op het hard oplopende lerarentekort, verdient 
ook de gedachte ‘alle deeltijders een dag extra aan 
het werk’ een check: hoe haalbaar is dit eigenlijk? 
En gaat het helpen?

Maar liefst 55 procent van alle leraren in het 
basisonderwijs werkt 0,8 fte of minder. Onder 
onderwijsondersteunend personeel ligt dit 
percentage nog hoger. Dit heeft alles te maken met 
het aantal vrouwen in de sector. Het verschil wordt 
weliswaar geleidelijk kleiner, maar nog altijd werken 
Nederlandse mannen gemiddeld een dag in de week 
meer dan vrouwen, concludeerde het SCP eerder 
dit jaar. En dit verschil is er al vanaf het moment 
van afstuderen, dus heeft niet eens direct met het 
moederschap te maken, wat vaak gedacht wordt. 
Een probleem? 

Bron: PO-Raad - Naar het artikel

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/tweede-kamer-behandelt-wetsvoorstel-pseudonimisering-leerlinggegevens
https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/archief/artikel/voorbeeld/nap-previews-pid675102/518a7456-a84d-4405-9795-7400022b9515?securityKey=r2o1TBO-0Rg1VX3HeP43obz5dM9dGAf1DSRQtLFyZLI1&utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Primair+onderwijs
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/oplossingen-voor-het-lerarentekort-onder-de-loep-van-deeltijd-naar-voltijd

	Button 41: 
	Button 47: 
	Button 37: 
	Knop 28: 
	Button 48: 
	Knop 11: 
	Button 49: 
	Button 42: 
	Knop 16: 
	Button 50: 
	Button 43: 
	Knop 17: 
	Button 20: 


