Uitnodiging
Inspiratiebijeenkomst

Operatie
Regels
Ruimen
ik meld me aan!

Niemand is leraar geworden om de hele dag lijstjes en
formulieren in te vullen. Toch bezorgt administratie
leraren regelmatig een te hoge regeldruk. Hoe kun je
deze regeldruk op jouw school verminderen? Hoe zorg
je ervoor dat je je als leraar meer kunt richten op het
lesgeven? Daarover gaat Operatie Regels Ruimen.
Kom woensdag 21 juni 2017 naar de inspiratiebijeenkomst van Operatie Regels Ruimen en leer van andere
scholen hoe zij werken aan het verminderen van regeldruk. Luister bijvoorbeeld naar het inspirerende verhaal
van schoolleider Riny van der Mark, die alle overbodige
administratie in een grote vuilcontainer op het schoolplein gooide. Leer van de ervaringen van de deelnemende
scholen in een vraaggesprek met staatssecretaris
Sander Dekker. En krijg in een van de vijf workshops
concrete handvatten om ook op jouw school de regeldruk aan te pakken.

Voor wie?
De inspiratiebijeenkomst is interessant voor leraren,
schoolleiders, bestuurders, teamleiders en ondersteuners.

Wanneer en waar?
Woensdag 21 juni 2017 15.00-17.30 uur
Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag
OCW is het best te bereiken met het openbaar vervoer.
Toegang alleen op vertoon van een legitimatiebewijs.
				

Programma

							

14.30-15.00: 		 Registratie en inloop
15.00-15.10: 		 Welkomstwoord
15.10-15.20: 		 Als schoolleider regels ruimen:
					hoe pak je dat aan?
15.20-15.40: 		 Vraaggesprek staatssecretaris Sander
					Dekker, schoolleider, IB’er en leraar
15.40-16.00: 		 Pauze
16.00-17.00: 		 Workshops
17.00-17.30: 		 Terugkoppeling workshops en
					vooruitblik
Vanaf 17.30:
Netwerkborrel
				

Aanmelden

Klik op de rode button hieronder om naar het inschrijfformulier te gaan. Je kunt je dan ook meteen inschrijven
voor een van de workshops (zie onder voor meer info).

Vragen?
Kijk voor meer informatie op:
www.leraar.nl/operatieregelsruimen
of neem contact op met Stéphanie van der Raad
van Kennisland: sr@kl.nl of 020-5756720

ik meld me aan!

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Inschrijving vindt plaats op
volgorde van aanmelding.

Workshops
De workshops zijn interactief en praktijkgericht. Na
de workshops heb je handvatten om zelf op school
aan de slag te gaan met het ruimen van regels. Je kunt
je inschrijven voor twee workshops (eerste en tweede
keuze). Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met je eerste keuze. Elke workshop biedt plaats aan
maximaal twintig deelnemers.

Groepsplanloos werken
Workshopleider: Wijnand Gijzen
(onderwijsadviseur)
Leraren ervaren het maken van groepsplannen vaak als
tijdrovend en niet nuttig. Daarom vragen veel leraren
zich af: Voor wie doe ik dit eigenlijk? Is het maken van
groepsplannen verplicht? Kan het ook anders? Ja, het
kan anders! Na deze workshop weet je hoe je op jouw
school groepsplannen overboord gooit, zonder daarbij
het doel van een groepsplan uit het oog te verliezen.

Efficiënter administreren?
Workshopleiders: Nella Meurs en Rudi Zaaijer
(IB’er en leerkracht van basisschool De Wegwijzer)
Leraren leggen van alles vast en soms is het niet duidelijk
voor wie of waarom. Toch blijkt het schrappen van overbodige administratie een lastig proces. Want vastleggen
biedt ook houvast. Bovendien wil je als leraar niet het
risico lopen het kind tekort te doen. Leer van de ervaringen van basisschool de Wegwijzer om op jouw school
een veranderingsproces in gang te brengen om efficiënter te administreren.

Werkplezier
Workshopleider: Iris Driessen
(docente Hyperion Lyceum)
Werkplezier in het onderwijs is belangrijk. Leraren die
met plezier lesgeven, stralen dit uit naar hun leerlingen
en ervaren minder werkdruk. Werkplezier wordt onder
andere beïnvloed door gevoel van eigenaarschap en een
inspirerende organisatiecultuur. In deze workshop doe
je inspiratie op hoe je in je team het werkplezier kunt
vergroten.

Het vernieuwde toezicht
Workshopleider: Jeanette Wolleswinkel
(Inspecteur primair onderwijs)
Het toezicht van de Onderwijsinspectie verandert vanaf
augustus 2017. In het vernieuwde toezicht stelt de
Onderwijsinspectie vragen als: Wat gaat er goed? Wat
kan er beter? En wat móet er beter? Dit proces vergt
zowel van de Inspectie als van de scholen een nieuwe
houding. In deze workshop hoor je wat het vernieuwde
toezicht inhoudt, en wat je als school wel en niet kunt
verwachten bij een bezoek van de Inspectie.

Minder regeldruk door ICT
Workshopleiders: Erwin Bomas en Isabelle van Woerkom
(Kennisnet)
ICT kan uitkomst bieden in het verminderen van de
administratiedruk. Toch ervaren veel leraren dat in de
dagelijkse praktijk nog anders. Bijvoorbeeld doordat
systemen niet goed op elkaar zijn afgestemd en daardoor voor dubbel werk zorgen. In deze workshop kom
je erachter hoe je met behulp van ICT administratiedruk
kunt verlichten.

