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VEEL ANIMO VOOR PILOT LEERKRACHT IN DEN HAAG

Maar liefst negentien scholen uit de Haagse regio spraken in de afgelopen weken met projectleider Jaap
Versfelt, voormalig partner bij McKinsey & Company, over de opzet en mogelijkheden van de pilot
LeerKRACHT. Op maandag 17 juni komen de scholen bijeen die het voornemen hebben om in het
komend schooljaar daadwerkelijk hiermee te starten.
LeerKRACHT is een landelijk, ambitieus initiatief van McKinsey en de Onderwijscoöperatie. Het motto van
de pilot is: ‘Elke dag samen een beetje beter’. Leraren leren van elkaar, bezoeken elkaars lessen, werken
samen aan lesvoorbereiding en stellen verbeterdoelen op.
Meer informatie? Kijk op http://www.stichting-leerkracht.nl of mail metinfo@derodeloper.nu of
met martinvanderharst@mhcadvies.nl

MODULE TOETSEN EN BEOORDELEN START 18 SEPTEMBER

Vijftien leerkrachten uit de regio Den Haag beginnen op woensdag 18 september aan de module Toetsen
en Beoordelen. De module bestaat uit zeven colleges en diverse opdrachten.
Toetsen en Beoordelen wordt verzorgd door de Hogeschool Utrecht, en georganiseerd door De Rode
Loper, met financiële steun van de gemeente Den Haag en het ministerie van Onderwijs.
Deelname aan de module is gratis.

De colleges worden gegeven door Rianne Jansen en Niek Grooters, lerarenopleiders van de Hogeschool
Utrecht (HU). Docenten in alle schoolvakken kunnen zich ervoor opgeven.
Collegelocatie is het Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg, dichtbij Den Haag Centraal.
Na afloop van de module ontvangen deelnemers een diploma. De module is goed voor 5 studiepunten
(EC). De module Toetsen en Beoordelen is het eerste aanbod in het kader van het project Tweedegraads
PLUS.

Meer informatie in deze factsheet van de HU (PDF, 40 kb).
Aanmelden graag via deze link (Google Docs).

NIEUWE RONDE HAAGSE LERARENBEURS

Voor de tweede helft van 2013 heeft de Haagse wethouder van Onderwijs 150.000 euro beschikbaar
gesteld voor de Haagse Lerarenbeurs. Deze beurs kan een nieuwe groep leraren in Den Haag, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg stimuleren een (tweede) bevoegdheid te behalen. Ook dit keer bedraagt de
maximale beurs € 3.500,- per leraar (bij een fulltime aanstelling). Leraren die in aanmerking willen
komen, moeten in september met hun studie beginnen of inmiddels al begonnen zijn.
Net als in de twee eerdere rondes is het budget gelimiteerd. Daarom is snel aanvragen van belang, want
honoreren gebeurt in volgorde van binnenkomst, en 'op is op.'
Inmiddels hebben al 105 leraren gebruikgemaakt van de Haagse Lerarenbeurs. Voor de nieuwe ronde
waren op 1 juni 16 aanvragen ontvangen. Meer informatie op www.derodeloper.nu/actueel
Downloads:
- het aanvraagformulier (PDF) (Word)
- het ‘contract voor scholingskosten’ (PDF) (Word)

- de brief aan leraren (PDF) met informatie over de aanvraagprocedure.
- het plan van aanpak (PDF) van De Rode Loper.
Klik op op de afbeelding voor de flyer (PDF 170 kb):

Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar info@derodeloper.nu

AANVRAAGTERMIJN LANDELIJKE LERARENBEURS VERLENGD
Het ministerie van OCW maakte bekend dat de landelijke Lerarenbeurs dit jaar tot en met 14 juni
aangevraagd kan worden. Ook zijn de voorwaarden verruimd. Meer informatie
ophttp://www.duo.nl/particulieren/studiefinanciering/lerarenbeurs/lerarenbeurs_voor_scholing.asp

PROGRAMMA 2014 IN CONCEPT GEREED
Het concept-programma 2014 van De Rode Loper staat op de homepage van de
website www.derodeloper.nu
Een aantal projecten loopt door. Tot de voorgenomen activiteiten behoren:
- Deelname aan de pilot LeerKRACHT
- Uitbreiding van het aanbod voor professionalisering (nascholing) in het project Tweedegraads PLUS
- Verhoging van het aantal studenten uit andere hbo-opleidingen die een educatieve minor volgen aan de
Haagse Hogeschool (Ingenieur én Docent)
- Uitbreiding van het project Ingenieur én Docent met 4 vmbo-scholen en het mbo
- Organiseren van een tweede bijeenkomst ‘Leraar van Buiten’ voor potentiële zij-instromers in het
Haagse onderwijs
- Stijging van het aantal toe te kennen Haagse Lerarenbeurzen.
Na goedkeuring van het VOS en het VOP wordt het definitieve programma op de website gezet, naar
verwachting in september.

De gemeente Den Haag subsidieert het werk van De Rode Loper, en voor hetproject Tweedegraads
PLUS wordt ook geld van het ministerie van OCW ontvangen.

DINER PENSANT VOOR HAAGSE LERAREN OP 26 JUNI

Op 26 juni vindt in De Rode Olifant te Den Haag een diner pensant plaats voor circa 35 leraren van
Haagse scholen voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De wethouder van Onderwijs nodigt
gericht deelnemers uit om tijdens het diner mee te denken over de Haagse Educatieve Agenda 20142018.
In de Haagse Educatieve Agenda (HEA) formuleren gemeente en het Haagse onderwijsveld hun
gezamenlijke ambities voor het onderwijs.

NIEUWE PORTRETTEN IN DE GALLERY

‘Onderwijs, niet elke dag, maar elk uur anders’. Dat stelt docent Frans Hassan El Hajhouji in een
interview op www.derodeloper.nu
Hassan is docent op het Lyceum Ypenburg, en is net als zijn collega natuurkunde, Wim Mortier, en zes
andere docenten geïnterviewd voor de gallery op de website van De Rode Loper. Kijk zelf wie deze
nieuwe ambassadeurs zijn, en lees hun testimonials.

NIEUWE BLOGPOST VAN WETHOUDER VAN ENGELSHOVEN
Lees de nieuwe blogpost van wethouder Ingrid van Engelshoven
opwww.facebook.com/DenHaagDocentenstad Ze zoomt in op de conferentie Brede Buurtschool die op 5
juni wordt gehouden. Den Haag telt tien scholen voor voortgezet onderwijs die brede buurtschool zijn.

DEZE NIEUWSBRIEF
De Rode Loper houdt haar relaties door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van haar activiteiten.
De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ze verenigen hun krachten om de kwaliteit van de mensen voor de
klas te versterken. En ze zijn altijd op zoek naar talent.
Wilt u deze Nieuwsbrief (niet meer) ontvangen, laat dit dan weten via info@derodeloper.nu

