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Nieuwsbrief 
September 2017 

 
 

2017-2018  
 
 

Deze nieuwsbrief is vooral bedoeld om alle scholen en 

medewerkers van de Stedendriehoek te informeren 

over data en tijden van activiteiten en opleidingen 

komend jaar. 

 

Vacatiegelden  

 

De stuurgroep van de opleidingsschool De 

Stedendriehoek heeft o.a. de volgende besluiten 

genomen: Vacatiegelden: vergoeding deelname 

Opleidersdagen. 

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is voor elke 

opleider een vergoeding van 800 euro aan het 

betreffende Bestuur uitbetaald om daarmee de 

deelname aan opleidersdagen en congres mogelijk te 

maken. Vanaf komend studiejaar wil de Stuurgroep de 

uitbetaling van dit vacatiegeldbedrag ook echt 

koppelen aan feitelijke aanwezigheid. 

Tijdens elke Opleidersdag en tijdens het congres is de 

opleider (en de relatiebeheerder) er individueel 

verantwoordelijk voor zijn aanwezigheid af te tekenen 

op de aanwezigheidslijst. Op basis van de deelname, 

zoals blijkt uit deze handtekeningenlijsten wordt de 

eindafrekening bepaald op 200, 400, 600 of 800 euro. 

Kortom: Even opletten: Altijd gefocust zijn op 

intekenen! 
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Ondersteuning 
academische 
basisscholen 
 
De ambitie van de stuurgroep is te komen tot 5 a 6 

academische basisscholen binnen de opleidingsschool 

De Stedendriehoek. Dit onder andere t.b.v. de 

ontwikkeling van alle opleidingsscholen.  

Academische scholen worden al ondersteund in het 

werken aan hun onderzoek(-agenda). De stuurgroep 

besluit aanvullend ook  een financiële vergoeding 

mogelijk te maken om bij te dragen in de kosten en 

inspanningen voor het doen en publiceren  van 

onderzoek, het inrichten van de Kleine Kenniskring en 

deelname aan de Grote kenniskring.. 
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LIO-  beoordeling 
 
Invullen lio-assessment door de directeur. 
 
Voor de zomervakantie is gebleken dat een aantal 
basisschooldirecteuren het lastig vindt het lio-
assessment onderbouwd in te vullen. Blijkbaar heeft 
niet elke directeur goed zicht op het functioneren. 
Binnen de werkgroep Opleiden in de school is dit 
onderwerp uitvoerig besproken. 
 
 
Wij zijn van mening dat zowel de mentor, de opleider 
en ook de directeur samen verantwoordelijk zijn voor 
de begeleiding en beoordeling. 
De directeur wordt geacht het assessment te kunnen 
invullen op basis van o.a. een lesbezoek en een 
functioneringsgesprek. 
 
 
Het is belangrijk dat de opleider dit punt bespreekt 
met de directeur, zodat de directeur zich een goed 
beeld kan vormen van het functioneren van de lio en 
ook het assessment gedegen en onderbouwd kan 
invullen t.z.t voor de lio september of de lio februari. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal is er (zolang dat begrotingstechnisch kan) per 

schooljaar een bedrag van maximaal 20.000 

beschikbaar. Per school wordt per jaar  maximaal 

3500,- beschikbaar gesteld. Deze regeling gaat in met 

ingang van het schooljaar schooljaar 2017-2018. 

 

Er zijn voorwaarden/verplichtingen van de (a.s.)  

academische basisschool zoals: 

-de (a.s.) ac. basisschool is zelf verantwoordelijk voor 

de aanvraag; 

-de school voldoet aan de richtlijnen van het 

visitatiekader academische basisschool;  

-er is deelname aan de grote kenniskring; 

-de school levert een bijdrage aan kennisdeling en 

kennisontwikkeling binnen De Stedendriehoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagemap digitaal 
 
N.a.v. een enquête onder studenten en diverse 

besprekingen in de werkgroep oids en met opleiders in 

de school is besloten om m.i.v. het studiejaar 2017-

2018 de stagemap te digitaliseren. Het doel van deze 

'digitale stagemap' is om de opleider/stagedocent te 

informeren over de werkzaamheden, maar vooral de 

ontwikkeling in de stage.  

 

In eerste instantie worden de onderstaande 

documenten via de mail naar de opleider verstuurd. In 

het studiejaar 17-18 wordt verder verkend op welke 

wijze bestanden makkelijk gedeeld kunnen worden. De 

student kan bijv. SURFfilesender gebruiken. We hebben 

de studenten geadviseerd goede afspraken hierover 

met de opleider te maken en ook over de frequentie 

van aanleveren van de informatie.  

 

De 'digitale stagemap' bevat de volgende onderdelen:  

 

1. minimaal drie persoonlijke werkplekdoelen  

2. schoolspecifieke doelen  

3. de reflectie-formulieren  

4. evaluatie-formulieren ingevuld door de mentor  

5. lesvoorbereidingsformulieren 

 

De student draagt zorg voor een complete digitale 

stagemap, voordat de stage beoordeeld wordt. 

Voordat de opleider/stagedocent een eindbeoordeling 

geeft, controleert hij of de digitale stagemap aan de 

eisen voldoet, als voorwaarde voor het kunnen behalen 

van de stage. 

 

Voor meer informatie zie ABC Werkplekleren digitale 

stagemap 

 

 

 

 

 

 

https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/wp-content/uploads/2017/07/ABC-werkplekleren-2017-2018.pdf
https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/wp-content/uploads/2017/07/ABC-werkplekleren-2017-2018.pdf
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Nieuws 
 

De Opleidingsschool biedt in het schooljaar  

2017-2018 een cursus OIDS-a aan en maar liefst 22 deelnemers gaan 
starten op 2 oktober! 

 
Voor de cursus OIDS 2.0 zijn 4 deelnemers aangemeld. 

 
 
 
 
 

Agenda 2017-2018 
 
Cursussen | opleidersmiddagen | bijeenkomsten  

 

Werkgroep Stedendriehoek  

Tijd: maandag 09.00-11.00  

Data: 11-sep vervalt!, 18-sep, 02-okt, 16-okt, 06-nov, 

20-nov, 04-dec, 18-dec, 15-jan, 05-feb, 19-feb, 12-mrt, 

26-mrt, 09-apr, 23-apr, 14-mei, 04-jun, 18-jun, 02-jul  

 

Overige datums blijven ongwijzigd:  Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/agenda/

