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LEERMEER

BYE BYE FEIKJE EN GREETJE

Digitaal inschrijven kan via
deze link.

PINGID EN NIEUWE TELEFOON
Om in te loggen bij Youforce is sinds enige tijd
de tweestaps verificatie nodig om veilig te
kunnen inloggen. De identiteit moet bevestigd
worden via de app PingID. Bij aanschaf van een
nieuwe telefoon of ander device, waarop je de
PingID wilt installeren, moet jouw oude
telefoon/device ontkoppeld worden. Dit kan
alleen Dyade doen. Je kunt dit aanvragen via
mailadres KT-UTR-P@dyade.nl.
Dit mailadres kun je ook gebruiken om een
wachtwoord reset aan te vragen.
Heb je andere inlogproblemen? Klik dan op
deze link:
hulp bij
inloggen in
Youforce

Feikje is sinds 1 augustus met pensioen.
Greetje werkt sinds 1 oktober als lid CvB bij
Adenium in Drachten. Beiden hebben we
natuurlijk succes gewenst met het nieuwe
avontuur.

CAO AKKOORD
Op 11 oktober is er een onderhandelaarsakkoord CAO PO 2021 bereikt. Je kunt hier
meer over lezen op de sites van de vakbonden
en de PO-raad. In het kort zijn de belangrijkste
afspraken:
-

NIEUWE RUBRIEK: GESPOT!
Gespot in OT 5!
Heb jij ook iemand
gespot of wil je iemand in
het zonnetje zetten, laat
het weten aan Marjolein.

-

Loonsverhoging van 2,25 % voor alle
medewerkers in het PO, ingaande
vanaf 1-1-2021
Eenmalige verhoging
eindejaarsuitkering van 0,2%

Voor 2022 worden nieuwe afspraken gemaakt,
waarbij het manifest van maar 2021
uitgangspunt is.
Meer info?
Klik op deze link
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ANONIEME AFZENDER

ONDERWIJSCAFE

Laa
In social media komt het vaak voor, iemand
maakt anoniem zijn of haar mening
wereldkundig. Maar ook off line, gewoon per
post gebeurt het. Het bestuur ontvangt soms
anonieme brieven, van een ouder of van een
leerkracht. Helaas kunnen wij nooit reageren
op anonieme brieven, want aan wie moet je
de respons geven? Met de boodschap wordt
niets gedaan. Spijtig, want wij vinden oprecht
dat iedere briefschrijver een antwoord zou
moeten krijgen.
Hiervoor is de route via de
vertrouwenspersoon dan ook in het leven
geroepen. De gegevens zijn voor een ieder
toegankelijk op de website.
Een brief schrijven aan de onafhankelijke
vertrouwenspersoon garandeert dat de
boodschap serieus genomen kan worden.
Desgewenst kan aangegeven worden dat zijn
of haar identiteit slechts bij de
vertrouwenspersoon bekend is.
Vertrouwenspersoon voor ouders:
J.devries@cedin.nl
06-12539907
Vertrouwenspersonen voor personeel:
Jeanette Jager
Jager@devertrouwenspersoon.nl
088-1119903
Of
Julia Jongert
Jongert@devertrouwenspersoon.nl
088-1119910
SAFE THE DATE!
De onderwijsbijeenkomsten kunnen, zoals het
nu lijkt, weer doorgaan! De eerstvolgende
staat gepland op
Woensdag 17 november
van 13.00 tot 16.00 uur! Er staan inspirerende
workshops op het programma. Uitnodiging
volgt na de vakantie.

Wat een ontzettend leuke, enthousiaste en
'gretige' groep starters en zij-instromers waren
er op 9 september aanwezig.

Coaches Ant Altenburg en Conny Jansen kijken
terug op een zeer geslaagde eerste starters
bijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden als
zeer waardevol ervaren. De volgende staat
gepland op 8 december!
ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND
LEREN
Wat levert Onderzoekend en Ontwerpend
Leren op voor het primair onderwijs? Wat zijn
gefundeerde manieren om dit goed te
implementeren? De nieuwe website ‘Weten
Wat Werkt bij leren ontdekken’ geeft
antwoord op deze vragen. Gevoed uit
inzichten uit de wetenschap en de dagelijkse
onderwijspraktijk. Hier vind je een schat aan
achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden
en interviews waarmee de school zelf aan de
slag kan. De website ‘Weten Wat Werkt bij
leren ontdekken’ is het eindproduct van de
Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend
Leren. De Kennistafels van de PO-Raad en het
NRO brengen experts uit het onderwijs en het
onderzoek bijeen. Samen inventariseren zij
belangrijke vraagstukken uit de
onderwijspraktijk waar wetenschappelijke
kennis bij kan helpen. Op basis van de
behoefte brengen zij in kaart welke kennis al
beschikbaar is en welke kennis nog ontbreekt.
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