februari 2017

Beste ABSA collega’s

D

e gemeente Amsterdam stelt sinds 2 jaar beurzen beschikbaar voor leerkrachten die
een scholing willen volgen die relevant is voor hun werk. Je kunt éénmalig een
bedrag van maximaal € 2000 daarvoor aanvragen. De afgelopen 2 jaar hebben al
tientallen ABSA collega’s daarvan gebruik gemaakt. Als jij er nog geen gebruik van hebt
gemaakt kun je dat voor het schooljaar 2017-2018 aanvragen tussen 14 maart en 22 april.
Dat gaat via een digitaal loket, waarover op school binnenkort informatie beschikbaar is. Je
directeur moet daarvoor ook een akkoord geven. Als je aanvraag wordt goedgekeurd kun je
t.z.t. de factuur van de cursus aan je directeur geven. Na afronding van je cursus verwacht de
gemeente dat je een evaluatieformulier erover invult via datzelfde digitale loket.
Wil je meer weten over de voorwaarden of zoek je naar inspiratie en voorbeelden? Ga naar
amsterdam.nl/lerarenagenda, of neem een kijkje op de facebookpagina van De
Amsterdamse Klas!

H

et kan je niet ontgaan zijn dat er sinds enige tijd een lerarenregister bestaat voor
basisschool leerkrachten. Op dit moment is registratie nog niet verplicht, maar dat zit
er wel snel aan te komen. Het oorspronkelijke plan was dat leraren zich in 2017 moesten
registreren en dan vervolgens 4 jaar de tijd hebben om aan de nascholingseisen te voldoen.
Als je er dan niet aan voldoet verlies je je bevoegdheid. Ondanks veel kritische geluiden uit
de praktijk zijn ook de onderwijsvakbonden vóór deze verplichte registratie. Zij wijzen erop
dat daardoor het imago van het beroep zal verbeteren. Niet te ontkennen valt dat de
registratie in het lerarenregister weer administratieve verplichtingen met zich mee zal
brengen. Voor alle informatie over de registratie kun je kijken op www.registerleraar.nl
Het bestuur zal je vroegtijdig informeren als er definitieve data bekend zijn waarop er
verplichtingen gaan ontstaan. Het lijkt echter raadzaam om je nu al te oriënteren op de
zaken die eraan komen.

O

p vrijdag 21 april -de dag vóór de meivakantie- is de tweejaarlijkse ABSA dag. Wij
gaan die dag in elkaars scholen kijken. Een wens van velen. Kleuterleerkrachten in de
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kleutergroepen van 3 van onze scholen, derde groepsleerkrachten in de groepen 3 van 3
ABSA scholen, enz. We proberen er een hele praktische dag van te maken waarin mensen
die hetzelfde werk in scholen doen een dag met elkaar optrekken. De dag wordt afgesloten
met een verzorgde lunch voor het groepje waarmee je op pad was. En wat een heerlijk idee
dat dan vanaf 14.00 uur de meivakantie begint. Begin april ontvang je informatie over de
groep waarin je wordt ingedeeld en in welke scholen je daarmee gaat kijken.

D

e procedure voor de aanstelling van een nieuwe directeur bestuurder zit in een
afrondende fase. Er zijn de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd door de
benoemingsadviescommissie, het directieoverleg en het bestuur. Het is de verwachting dat
de uiteindelijke kandidaat op korte termijn benoemd kan gaan worden. Waarschijnlijk zal in
de GMR vergadering van 16 februari op een voorgenomen besluit van het bestuur een
positief advies gevraagd worden. Na de krokusvakantie zullen we verdere informatie geven.

A

fgelopen maanden is een werkgroep, samengesteld uit GMR-leden, directeuren en
bestuurders van ABSA, bezig geweest om een nieuw meerjarenbeleidsplan op te
stellen. Waar willen we met ABSA naartoe de komende 4 jaar? Waarin trekken we samen op
en waarin blijven scholen autonoom? Leden van de werkgroep zijn afgelopen tijd ook in
gesprek geweest met de managementteams van de 6 scholen over schoolspecifieke sterke
en zwakke punten. Na de krokusvakantie zal er een eerste concept klaar zijn wat we aan
geïnteresseerden willen voorleggen op een bijeenkomst en waar feedback op gegeven kan
worden. De datum daarvan zullen we je na de krokus laten weten.

1

februari waren de ICT-ers van de ABSA scholen voor het eerst bijeen. Een nuttige
bijeenkomst waar de do’s en dont’s uitgewisseld zijn. Opvallend is het feit dat scholen
steeds ontevredener zijn over de traditionele ICT leveranciers als Skool en Qlict en het
werken met chromebooks in de cloud met het bedrijf Vitasys enkele scholen erg goed
bevalt. De ICT-ers hebben afgesproken vaker bij elkaar te komen.
Op naar de lente !!

Rob
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