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Nieuwe hoofdprijs voor gelukkigste klas 
 
VOS/ABB heeft een nieuwe hoofdprijs uitgeloofd voor klassen die meedoen 
aan de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas'. De winnende klassen in het primair 
en voortgezet onderwijs mogen samen met professionele trainingsacteurs van 
Rol & Co hun eigen film maken!  
 
VOS/ABB sluit met de actie 'Gezocht: de gelukkigste klas' aan bij de campagne 
Nederland Leest, waarin het boek 'De gelukkige klas' van onderwijzer en auteur Theo 
Thijssen (1879-1943) centraal staat. Klassen van scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs die zijn aangesloten bij VOS/ABB, kunnen een eigen videopresentatie 
insturen. De inzendingen worden gebundeld op de video-website youtube. 
 
Met de nieuwe hoofdprijs, het maken van een eigen film met trainingsacteurs van Rol 
& Co, kunnen de winnende klassen in het po en vo hun eigen verhaal professioneel 
in beeld brengen. Er zijn ook twee tweede prijzen voor het primair en voortgezet 
onderwijs: een professionele fotograaf brengt de winnaars van de tweede prijs in 
beeld. De foto wordt afgedrukt op vinyl van twee bij drie meter. Deze reuzenfoto kan 
in of bij de school worden opgehangen. 
 
Op www.vosabb.nl (homepage) kunt u doorklikken naar meer informatie over de 
actie ‘Gezocht: de gelukkigste klas’.   
 
Informatie: Annelies Schrijver, 0348-405293, aschrijver@vosabb.nl  
 
 
Extra geld voor voorschoolse educatie 
 
Er is 45 miljoen euro extra beschikbaar voor voorschoolse educatie. Het geld 
voor de periode 2006-2010 wordt uitgekeerd aan de gemeenten. De toekenning 
is aan bepaalde voorwaarden gebonden. 
 
Het geld voor voorschoolse educatie is bedoeld om onderwijsachterstanden van 
kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Het 
betreft een doeluitkering, wat wil zeggen dat het geld moet worden besteed aan 
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voorschoolse educatie. In de 'Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse 
middelen' staat aangegeven hoe met het geld wordt omgegaan.  
 
De voorwaarden luiden: 
 
1. Indien de som van de schoolgewichten, bedoeld in artikel 27 van het 'Besluit 
bekostiging WPO', zoals dat luidde op 31 juli 2006 van de hoofdvestigingen en 
nevenvestigingen van basisscholen voor zover deze zich bevinden op het 
grondgebied van een gemeente, op 1 oktober 2004, 11 of meer bedraagt, wordt aan 
een gemeente een specifieke uitkering toegekend voor de voorschoolse educatie. 
Deze uitkering wordt voor de schooljaren 2007-2008 tot en met 2008-2009 
vastgesteld. De uitkering wordt berekend door de schoolgewichten bij elkaar op te 
tellen en de uitkomst te vermenigvuldigen met een bedrag van 176,45 euro per 
schooljaar. 
 
2. Gemeenten die anders dan op grond van artikel 168, eerste lid van de WPO 
middelen uit rijkskas ontvangen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, 
komen niet in aanmerking voor een specifieke uitkering als bedoeld in het eerste lid. 
 
De regeling is op 1 augustus jongstleden in werking getreden. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 
Ouders geven onderwijs ruim voldoende 
 
Ouders zijn over het algemeen tevreden over het onderwijs. Dat blijkt uit de 
jaarlijkse Onderwijsmeter van het ministerie van OCW. 
 
Ouders geven gemiddeld een 7,8 aan de basisschool waar hun kinderen op zitten. 
Bij het voortgezet onderwijs is dat een 7,4. Net als in vorige jaren geven ouders 
hogere cijfers dan de gemiddelde Nederlander. Ouders zijn vooral tevreden over de 
individuele aanpak en begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs. In het 
voortgezet onderwijs wordt met name gewaardeerd dat er veel aandacht is voor het 
ontwikkelen van vaardigheden. 
 
Uit de Onderwijsmeter komen ook knelpunten naar voren, zoals lesuitval en het 
groeiende lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Bijna alle ouders (95 procent) 
geven aan dat er lessen uitvallen. Volgens ruim één op de vier ouders (28 procent) 
zorgt de school voor adequate vervanging. Het lerarentekort kan volgens de 
ondervraagde ouders het beste worden bestreden met een goed carrièreperspectief. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier>politiek) staat een link naar de 
Onderwijsmeter 2007. 
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Expositie over ontwikkeling brede school 
 
Het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam heeft van 8 november 
aanstaande tot en met 9 november 2008 een tentoonstelling over de brede 
school. 
 
De expositie 'Breed, breder, breedst' gaat over de ontwikkeling van de brede school 
en over scholenbouw. Er zijn films, maquettes en historisch materiaal te zien. Ook 
worden excursies naar brede scholen in Rotterdam georganiseerd. Architecten 
kunnen meedoen aan een prijsvraag om de brede school van de toekomst te 
ontwerpen. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: achterstandsbeleid>brede school) kunt u 
doorklikken naar meer informatie op de website van het Nationaal 
Onderwijsmuseum. 
 
 
Vacature 
 
Directeur gezocht voor openbare basisschool in Pieterburen 
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