NIEUWSBRIEF 26: DE HAAGSE LUCIFER
- BUITENKANS VOOR 30 LERAREN
Dertig leraren in de Haagse regio kunnen elf exclusieve inspirerende bijeenkomsten bijwonen.
Dit initiatief heet ‘De Haagse Lucifer’ – het wil een vuurtje aansteken – en de gemeente Den
Haag steunt het.
Het uitgangspunt van De Haagse Lucifer is dat leraar-zijn meer is dan het overbrengen van vakkennis.
Brede invloed
Leraren die zich bewust zijn (of willen worden) van de brede invloed die ze hebben op leerlingen worden
uitgenodigd zich op te geven voor een reeks van vijf uitdagende ontmoetingen met toonaangevende en
inspirerende mensen uit de wereld van politiek, bedrijfsleven, kunst, wetenschap en onderwijs.
Bijzondere plaatsen
Deze ontmoetingen vinden plaats op bijzondere plaatsen in Den Haag, de eerste bijvoorbeeld
bij ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat, in het stadscentrum.
Daarnaast treffen de deelnemers elkaar zes keer in het stamcafé. Hier draait het om het gesprek met
elkaar. Vier deelnemers hebben dan alle vrijheid het programma in te vullen.
Actieve bijdrage
Er is een maximum van 30 deelnemers. Op enig moment levert iedere deelnemer een actieve bijdrage
aan het programma, bijvoorbeeld in de vorm van een reflectie op het thema van de lezing gekoppeld aan
literatuur, kunst of wetenschap.
Aanmelden
Aan schoolleiders is gevraagd het aanbod van De Haagse Lucifer bekend te maken in hun teams, en (het
liefst twee) belangstellenden vóór 19 december aan te melden via het inschrijfformulier of
via info@derodeloper.nu
Klik hier voor meer informatie, of klik op het plaatje voor de PDF van de brochure.

44 LERAREN GESTART MET MODULE ICT-RIJK ONDERWIJS
Op dinsdag 11 en 18 november zijn twee groepen van 22 leraren gestart met de module ICTrijk onderwijs, verzorgd door docente Stephanie Edwards van de lerarenopleiding van de
Hogeschool Utrecht.
De leraren leerden tijdens het eerste college hoe Hubl (jpg, 1,43 MB) werkt, de digitale leeromgeving
van de HU. Ook hoorden ze wat de eindopdracht inhoudt waarmee ze een certificaat kunnen behalen.
Verder stelden ze leerteams van vier personen samen, om zich te gaan verdiepen in de thema's met
bijbehorende opdrachten.
Nog twee colleges
Er komen nog twee face-to-face colleges tot medio februari. De rest van de module krijgt online vorm.
Zo maken de leraren uit de Haagse regio zelf kennis met blended opleiden. Dit is een mix van online
en face-to-face onderwijs, die meer leerrendement en motivatie van leerlingen kan opleveren.
Het is een nieuwe, toekomstbestendige manier van leren, waar de leraren na afloop van de module hun
leerlingen mee kunnen boeien.
Lees hier meer over de module ICT-rijk onderwijs.

Groep 1 (boven) en groep 2 (beneden), met voor de klas HU-docente Stephanie Edwards. Foto boven:
Bart Versteeg

WERKEN NAAR HET BLENDED OPLEIDEN VAN LERAREN IN DEN HAAG
De gemeente Den Haag onderzoekt samen met de schoolbesturen de mogelijkheden die het
'blended' opleiden van leraren in Den Haag voor de regio kan bieden.
De Hogeschool Utrecht heeft het innovatieve 'blended' opleiden van leraren ontwikkeld: een mix van
contactonderwijs, digitaal onderwijs, stage en werkplekleren. Deze flexibele organisatievorm past goed
bij de wensen en mogelijkheden van docenten die een nascholing of opleiding volgen.
In januari 2015 worden de eerste gesprekken gevoerd over de wensen van leraren, schoolleiders en
besturen op het terrein van professionalisering en opleiding.
Professionalisering per groep
Het blended opleiden van leraren in Den Haag richt zich voor de professionalisering op groepen uit een of
meerdere scholen die dezelfde scholingswensen hebben.
Daarnaast wordt onder meer onderzocht welke wensen er bestaan rond de masteropleiding
(eerstegraads) voor tweedegraadsbevoegden en de tweedegraadsopleiding voor pabobevoegden.
De programmaleiding van De Rode Loper verwacht dat in september 2015 de eerste groepen starten met
hun professionalisering/opleiding via de blended opleidingen in Den Haag.
Meer informatie viahttp://www.trajectum.hu.nl/faculteit_educatie_begint_lerarenopleidingen_... enhier.

15.000 EURO EXTRA VOOR HAAGSE LERARENBEURS
Het aantal aanvragers van de Haagse Lerarenbeurs was in het afgelopen jaar groter dan
verwacht. Wethouder Ingrid van Engelshoven verhoogde het budget voor 2014 van 50.000
euro met 15.000 euro.
Van deze 65.000 euro hebben inmiddels 19 leraren een steuntje in de rug ontvangen voor hun opleiding.
Het totale aantal ontvangers van een Haagse Lerarenbeurs komt daarmee op 143.

NIEUW BESTUUR VOOR OPLEIDINGSSCHOOL HAAGLANDEN
Hans Timmermans, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Opleidingsschool Haaglanden,
neemt afscheid. Hij gaat volgend schooljaar werken als rector op Aruba.
Het voorzitterschap wordt overgenomen door Anke de Peuter, rector van het Veurs Lyceum. Johan van
Dam, directeur van de Haagse Colleges, treedt ook toe tot het bestuur.

Meer informatie: www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

CERTIFICATEN VOOR MODULE PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Acht van de dertien leraren die dit voorjaar de mastermodule Praktijkgericht onderzoek van
De Rode Loper en de Hogeschool Utrecht volgden, rondden die af met een certificaat.
Ze haalden een voldoende voor de toets waarmee ze het certificaat konden verdienen. Andere leraren
ontvingen het deelnamebewijs.
Basisbeginselen
De leraren voerden tijdens deze module een klein onderzoek uit in hun eigen praktijksituatie en leerden
daarmee de basisbeginselen, houding en vaardigheden van onderzoeken.
Hun onderzoeken gingen over:
- Motivatie: hoe kun je de motivatie van leerlingen meten?
- Zelfstandig leren: hoe meet je de mate waarin leerlingen zelfstandig kunnen leren?
- Omgaan met verschillen: welke verschillen in leerstijl zijn er te onderscheiden en wat betekent dit voor
je onderwijs?
De module is ook nu nog te volgen via de blended learning-route van de Hogeschool Utrecht.

Op de foto reikt Martin van der Harst (programmaleiding van De Rode Loper), het certificaat uit aan twee
leraren van Veurs Voorburg, Carlijn de Romph (links) en Petie van Venrooij (midden).

DEZE NIEUWSBRIEF
De Rode Loper houdt haar relaties door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van haar activiteiten.
De Nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit.
De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag,
Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Deze scholen 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 viainfo@derodeloper.nu

