NIEUWSBRIEF 14: HOGERE
LERARENBEURS
VOOR SCHOOLLEIDERS

LERARENBEURS DIT JAAR HOGER
Tot en met 13 mei kunnen leraren die dit nog niet eerder deden een lerarenbeurs aanvragen voor het
volgen van een studie. Deze studie moet starten tussen 1 september 2011 en 31 juli 2012, en moet in
het teken staan van professionalisering.
Het ministerie van OCW maakte in maart bekend dat staatssecretaris Halbe Zijlstra de vergoeding voor
een tweede bacheloropleiding of masteropleiding verhoogd heeft naar maximaal 7.000 euro per jaar.
Meer informatie op www.rijksoverheid.nl/lerarenbeurs en op de website van DUO: www.ibgroep.nl/particulieren/studiefinanciering/lerarenbeurs/aanvragen.asp

FLYER BIJ DIPLOMA-UITREIKING

Het is opnieuw mogelijk om eindexamenkandidaten havo en vwo een A5-flyer over het aantrekkelijke
beroep van leraar mee te geven tijdens de diploma-uitreiking.
De gratis flyer - een geactualiseerde versie van het drukwerkje uit 2010 - is begin juni beschikbaar. De
vormgeving sluit aan op de digitale wervingscampagne 'Leraar. Elke dag een andere baan'. Vorig jaar
maakten 15 scholen er gebruik van.
Bestellen is mogelijk via de e-mail: info@derodeloper.nu , onder vermelding van het aantal en het
afleveradres.

NIEUW: FOLDER VOOR ZIJ-INSTROMERS

Voor mensen die overwegen vanuit een ander beroep in te stromen in het onderwijs in Den Haag en
omgeving heeft De Rode Loper een folder beschikbaar die globaal het traject schetst om dit doel te
bereiken. De folder wordt onder andere uitgereikt bij UWV Werkbedrijf en door Naomi Klaasse
van Bureau Entree, de kandidatenbank van De Rode Loper.
Aan alle rectoren en directeuren van scholen die bij De Rode Loper aangesloten zijn worden ter
informatie twee exemplaren toegestuurd.
De folder staat ook als PDF op de websitehttp://www.derodeloper.nu/content/zij-instromer

VOOR BOS’SEN EN COACHES
HAAGSE BOSSEN OP LINKEDIN

Op de zakelijke profielenwebsite LinkedIn is een groep in het leven geroepen voor de Begeleiders op
School (BoS’sen) en coaches van scholen die bij De Rode Loper horen. Binnen de besloten omgeving
van ‘Haagse Bossen’ – zo heet de groep – kunnen ze hun collega’s digitaal ontmoeten.
De groep is een platform voor collegiale adviezen en discussies, en een plek voor uitwisseling van
ervaringen. Wil je op de hoogte gehouden worden, maak dan een profiel aan op LinkedIn en sluit je aan
bij de groep Haagse Bossen.
Meer informatie bij de groupmanager van Haagse Bossen: Martin van der Harst, emailadres: martinvanderharst@mhcadvies.nl

VOOR DECANEN
WEBSITE OPLEIDINGSSCHOOL HAAGLANDEN IN APRIL ONLINE

De website www.opleidingsschoolhaaglanden.nl gaat in de maand april online. De site geeft potentiële
studenten en samenwerkingspartners informatie over de meerwaarde en de werkwijze van de
opleidingsschool.
Voor toekomstige studenten is er ook een folder en poster gemaakt. Een speciale folder is bestemd voor
collega’s op de partnerscholen.
In de Haagse opleidingsschool werken samen: de Atlas Onderwijsgroep (Rijswijks Lyceum en Van
Vredenburch College), het Veurs Lyceum, Hofstad Lyceum, Alfrink College (Zoetermeer) en Adelbert
College (Wassenaar), en de Hogeschool Rotterdam, Inholland (Amstelveen), de lerarenopleiding van de
TU Delft en het ICLON (Universiteit Leiden).
Meer informatie bij programmamanager Mary Scholten, telefoon 079-330 66 66, email: secretariaat@opleidingsschoolhaaglanden.nl

OVERIG KORT NIEUWS

INFORMATIEAVOND OVER WERKEN IN HET HAAGSE VMBO

Het samenwerkingsverband ‘Erkend Meesterschap Vmbo’ houdt op woensdag 27 april voor de tweede
keer een informatieavond om docenten te werven voor het vmbo in de Haagse regio.
De avond vindt plaats op de locatie Friso van het Maris College, Jan Willem Frisolaan 4, 2517 JS Den
Haag, tussen 19 en 21 uur. De werving voor 27 april gebeurt weer via een advertentie in het AD
Haagsche Courant en online advertenties (Google-ads en Facebook).
Een soortgelijke avond vorig jaar trok zo’n zeventig bezoekers.
In ‘Erkend Meesterschap Vmbo’ (EMV) werken zeven vmbo-scholen en Inholland samen om méér goede
docenten voor het vmbo op te leiden. De deelnemende scholen zijn: Atlas Onderwijsgroep, François
Vatelschool, ISW, Montaigne Lyceum, Maris College, Veurs Voorburg en ’s Gravendreef College.
EMV is gelieerd aan De Rode Loper.
Meer informatie bij Seerp de Blauw (Inholland), e-mail: seerp.deblauw@inholland.nl

DEZE NIEUWSBRIEF
De Rode Loper houdt haar relaties door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten om
meer leraren te interesseren voor het werken op scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk
en Leidschendam-Voorburg.
Afmelden kan via info@derodeloper.nu

