
VOS/ABB vindt dan ook dat de grotere

vrijheid in de schoolexamens voor àlle

vakken moet gelden, dus ook voor de

bètavakken. In de brief dringen de onder-

wijsorganisaties er bij de minister dan ook

op aan niet in te gaan op de discussie

over een eventuele status aparte van wis-

kunde, natuurkunde en scheikunde. De

minister doet er beter aan het besluitvor-

mingsproces met betrekking tot de Twee-

de Fase nu af te ronden, stellen de orga-

nisaties. Dit schept duidelijkheid voor alle

partijen en stelt de scholen in staat om

verder te gaan met het keuzeproces bin-

nen de eigen de organisatie dat al in gang

is gezet.

De afzenders van de brief aan de minister

zijn naast VOS/ABB,

Schoolmanagers_VO, KBVO, Besturen-

raad en VBS. De brief is ook verstuurd

aan de Tweede-Kamerfracties.

Informatie: Ritske van der Veen, 

06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl
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Bijlage:
Wereldnieuws

De vernieuwingen in de Tweede Fase

moeten betrekking hebben op àlle

vakken, dus ook op wiskunde,

natuurkunde en scheikunde. Dat is

de strekking van een brief van

VOS/ABB en de andere onderwijsor-

ganisaties voor bestuur en manage-

ment aan minister Maria van der

Hoeven van OCW. 

Aanleiding voor de brief is het pleidooi

van verscheidene bèta-organisaties om

de bètavakken op examenniveau niet te

betrekken bij de vernieuwingen. In de

Tweede Fase krijgen de schoolexamens

meer gewicht. Met grotere vrijheid in het

lesaanbod en de daaraan gekoppelde

schoolexamens kunnen leerlingen op een

aantrekkelijke wijze goed worden voorbe-

reid op een vervolgopleiding. Dit streven

heeft vooral ook betrekking op de bèta-

vakken. Zoals bekend kiezen maar weinig

leerlingen voor een technische of exacte

vervolgopleiding. Dit leidt maatschappelijk

gezien tot een onwenselijke situatie. 
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Regiobijeenkomsten over 
sectorvorming

VOS/ABB houdt deze maand vier

regiobijeenkomsten voor de leden in

het voortgezet onderwijs. Belangrijk

agendapunt zal de voorgenomen vor-

ming van de Sectororganisatie VO

zijn. Ook de onderwijsbegroting en

de veranderingen in de sociale

zekerheid zullen aan bod komen.

Alle VOS/ABB-leden in het voortgezet

onderwijs hebben in juni al een uitnodi-

ging voor de regiobijeenkomsten gekre-

gen. Inmiddels is ook het programma van

de bijeenkomsten verstuurd.

Hieronder nogmaals de data, tijden en

locaties:

Dinsdag 20 september, 14.30-16.30 uur,

Stedelijk Gymnasium, Haarlem

Maandag 26 september, 14.30-16.30 uur,

Willem de Zwijgercollege, Papendrecht

Dinsdag 27 september, 14.30-16.30 uur,

motel De Valk, Assen

Donderdag, 29 september, 14.30-16.30

uur, kantoor VOS/ABB, Woerden

In de rechterkolom van dit artikel in de

rubriek sectorvorming op www.vosabb.nl

kunt u de notitie ‘Sectorvorming in het

onderwijs; voorgenomen keuzes van

VOS/ABB’ downloaden. Ook kunt u daar

het eerder verschenen artikel ‘Op naar de

Sectororganisatie VO’ aanklikken.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek,

06-22939680, bsmits@vosabb.nl


Ruime steun voor Gedragscode
Schoolkosten

Al 70 scholen voor voortgezet onder-

wijs hebben aangegeven de

Gedragscode Schoolkosten te onder-

steunen. Deze scholen spannen zich

in om de schoolkosten voor ouders

zo laag mogelijk te houden. Een deel

van die kosten wordt echter bepaald

door de overheid en daar kan de

Tweede Kamer nog iets aan doen. 

Dat is de boodschap die de Vaste Kamer-

commissie voor OCW heeft meegekregen

tijdens een rondetafelgesprek over

schoolkosten, waarbij afgevaardigden van

de management- en besturenorganisaties

een toelichting gaven.

Het kabinet heeft inmiddels het lesgeld

voor 16- en 17-jarigen afgeschaft. Toch

blijven de schoolkosten hoog. Dat komt

onder meer door de prijzen van school-

boeken. De organisaties doen een beroep

op de Tweede Kamer om de btw op ict-

middelen te verlagen. Veel schoolboeken

bevatten tegenwoordig een cd-rom en die

valt onder het hoge btw-tarief, terwijl voor

boeken het lage btw-tarief geldt. De ict-

middelen maken de schoolboeken dus

extra duur.

Kosteloos onderwijs

De commissie sprak ook over de plannen

van de PvdA en de SP om kosteloos

onderwijs te realiseren door de scholen

de boeken te laten kopen in plaats van de

ouders. VOS/ABB ziet goede elementen

in dat plan. Wel moeten scholen voldoen-

de budget krijgen om de boeken te kun-

nen aanschaffen. Dat bedrag zou geba-

seerd moeten zijn op een afschrijftermijn

van vier à vijf jaar.

Daarnaast wil VOS/ABB de Gedragscode

handhaven en niet vervangen door een

wettelijk voorgeschreven kostenmaxi-

mum. In het komende jaar wordt onder-

zocht in hoeverre de vrijwillige code suc-

ces heeft. De signalen tot nu toe zijn

positief. De organisaties werken daar-

naast aan ondersteunende maatregelen,

zoals een platform op Kennisnet. Scholen

kunnen daar inzage krijgen in de prijzen

van boeken. Het platform biedt ook

ondersteuning bij het keuzeproces en het

boekenbeheer.

Het is nu aan de Tweede Kamer om

standpunten in te nemen over de school-

kosten voor het Algemeen Overleg met de

minister op 29 september.

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222,

bverheijen@vosabb.nl


Minister lanceert peperdure
imagocampagne

De nieuwe campagne ‘Je groeit in

het onderwijs-Schooljaar 05/06’ van

OCW moet het imago van het werken

in het onderwijs verbeteren. Minister

Maria van der Hoeven heeft de mil-

joenencampagne gelanceerd in

dezelfde week waarin de CAO-onder-

handelingen voor het onderwijsper-

soneel vastliepen. De bonden stapten

direct uit het overleg toen bleek dat

er geen enkele ruimte was voor loon-

ontwikkeling.

Zonder loonsverhoging wordt het onder-

wijs niet aantrekkelijker, en dat terwijl

deze sector te maken krijgt met een groot

lerarentekort. VOS/ABB is dan ook net als

de vakbonden teleurgesteld over het feit

dat de minister vasthoudt aan de nullijn.
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Directeur Philip Geelkerken in een com-

mentaar op de ontstane situatie: ‘Het

kabinet moet niet alleen geld steken in

fraaie campagnes, maar ook in het salaris

van leerkrachten.’ 

De campagne van OCW kost 2.745.000

euro. Van der Hoeven benadrukt dat dit

‘maar’ 3% van het budget is dat het

ministerie op jaarbasis uittrekt voor goed

personeelsbeleid. De nieuwe campagne

richt zich zowel op televisie als op inter-

net. Gedurende het hele schooljaar wor-

den vijf leerlingen gevolgd. Op acht ver-

schillende momenten komt de

televisiekijker en internetgebruiker in

documentairevorm te weten wat er met

de leerlingen gebeurt. De tv-spotjes zul-

len te zien zijn op Nederland 3, Net-5 en

SBS-6. De doelgroep bestaat uit mensen

met een hbo-diploma of universitaire titel.

Campagneleider Babs Westenberg bena-

drukte bij de perspresentatie in het ministe-

rie van OCW dat niets in scène wordt gezet.

‘Iedereen krijgt de kans te zien hoe het er

echt aan toe gaat in het onderwijs.’ De cam-

pagne laat ook de verrichtingen zien van de

mensen uit de directe (school)omgeving

van de vijf leerlingen, zoals hun leraren,

mentor, vrienden en ouders. De nieuwe

campagne is met nadruk geen directe wer-

vingscampagne, maar een manier om het

beroep van leerkracht op een positieve

manier onder de aandacht te brengen.

‘Maar’, zo zei de minister bij de perspresen-

tatie, ‘het zou natuurlijk mooi meegenomen

zijn als mede door deze campagne het aan-

tal inschrijvingen bij de lerarenopleidingen

weer gaat stijgen’. 

Kijk op de website www.vosabb.nl voor

het commentaar van VOS/ABB en meer

informatie over de CAO-onderhandelin-

gen en de campagne.


Bekwaamheidseisen 
onderwijspersoneel

De bekwaamheidseisen voor onder-

wijspersoneel zijn klaar om in de

regelgeving te worden opgenomen.

Het parlement moet zich er nog over

uitspreken, maar naar verwachting

zal dit een formaliteit zijn.

Vorig jaar is de Wet op de beroepen in het

onderwijs (Wet BIO) aangenomen. Deze

wet kon echter nog niet in werking treden,

omdat de bekwaamheidseisen nog in een

algemene maatregel van bestuur (amvb)

moesten worden vervat. Na advies van de

Onderwijsraad en de Raad van State is

vorige maand de amvb  ‘Besluit

bekwaamheidseisen onderwijspersoneel’

vastgesteld. In oktober kan een definitief

besluit worden genomen over de inwer-

kingtreding van dit besluit, nadat de Eer-

ste en de Tweede Kamer zich erover heb-

ben uitgesproken.

De bekwaamheidseisen zijn voor een

groot deel tot stand gekomen door de

inspanningen van de Stichting Beroeps-

kwaliteit Leraren en ander onderwijsper-

soneel (SBL). Op de Dag van de Leraar

2004 is de cd-rom ‘In bekwame handen’

met het voorstel breed verspreid onder de

leraren. Lerarenopleidingen en scholen

zijn ondertussen al geruime tijd bezig met

de Wet BIO en de daarmee samenhan-

gende bekwaamheidseisen. De oplei-

dingsprogramma’s worden of zijn al hier-

aan aangepast, terwijl scholen in hun

personeelsbeleid rekening gaan houden

met het onderhouden van de bekwaam-

heid van hun personeel.

De minister streeft ernaar dat vanaf

augustus 2006 alleen nog maar getuig-

schriften worden afgegeven die zijn afge-

stemd op de bekwaamheidseisen. De

amvb kunt u downloaden in de rechterko-

lom naast dit artikel in de rubriek Perso-

neelsbeleid op www.vosabb.nl.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van

08.30 - 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl


Studiedag ‘Resultaatgericht
communiceren’

‘Resultaatgericht communiceren

voor schoolleiders’. Dat is het thema

van een in company studiedag die

VOS/ABB Consulting samen met

marketingadviesbureau Quanta NpM

organiseert. De studiedag is bedoeld

om leidinggevenden praktische ken-

nis en vaardigheden te bieden voor

een effectief communicatiebeleid.

De school krijgt te maken met steeds

meer doelgroepen, zoals het eigen team,

de ouders en de leerlingen. Maar ook

overheid, het bedrijfsleven en de media

verwachten dat zij zich tot de school

kunnen richten. Dit vereist effectieve

communicatie door schoolleiders in de rol

van manager, opdrachtgever, partner,

onderhandelaar en adviseur. Resultaat-

gericht communiceren is een belangrijke

voorwaarde voor succes. 

Toon Janssen

De studiedag maakt gebruik van voorbeel-

den uit een casus: een week uit het leven

van Toon Janssen, directeur van een gefin-

geerde scholengemeenschap. Door deze

praktijkvoorbeelden aan de situatie van de

eigen school te koppelen, komt het thema

communicatie concreet in beeld. De deel-

nemers krijgen handvatten om direct aan

de slag te kunnen. Communicatie komt
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hierbij op vier niveaus aan de orde: per-

soonlijk, intern, corporate en extern.

De in company studiedag staat onder lei-

ding van drs. Jos A.J. van der Horst van

Quanta NpM. Hij heeft ruim twintig jaar

communicatie-ervaring, onder meer in het

onderwijs. Zijn uitgangspunt is een con-

crete aanpak met oplossingen op maat.

De studiedag kost € 595,- per dagdeel

met een aanbevolen aantal van 8 deelne-

mers. Een telefonische intake is inbegre-

pen. Een persoonlijk intakebezoek kost

per opdracht € 195 extra. 

Aanmelding: Adriënne Severs-Van Maurik,

0348-405298, asevers@vosabb.nl 

Informatie: Bart Wever, 0348-405213 /

06-22 939679 of bwever@vosabb.nl 


‘Te weinig aandacht voor 
veiligheid’

Het voortgezet onderwijs doet nog te

weinig aan veiligheid. Dat meldt Con-

sument en Veiligheid (C&V) op basis

van een onderzoek dat in opdracht

van deze stichting is uitgevoerd. C&V

ontwikkelt in samenwerking met de

sector een methode om de veiligheid

in het vo te vergroten.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door

bureau Research voor Beleid, blijkt dat

ruim de helft van de vo-scholen nog geen

verplicht schoolveiligheidsplan heeft. Aan-

leiding voor het onderzoek waren eerder

gepubliceerde ongevalcijfers in het voort-

gezet onderwijs. Jaarlijks moeten gemid-

deld 11.000 leerlingen na een ongeval in

schooltijd naar de spoedeisende hulp. 

C&V concludeert dat schoolorganisaties

redelijk veel doen aan veiligheid op grond

van actuele incidenten. Maar dat valt

tegen als het gaat om structurele maatre-

gelen. Zo heeft 55% van de scholen geen

verplicht schoolveiligheidsplan voorhan-

den, meldt de stichting. Verder blijkt dat

slechts 46% werkt met veiligheidsproto-

collen voor het praktijkonderwijs. Voor het

bewegingsonderwijs en de buitenschool-

se activiteiten liggen deze percentages op

respectievelijk 29 en 21. Bijna de helft van

de scholen houdt volgens de stichting bij

het bewegingsonderwijs geen rekening

met de grootte, de samenstelling en het

niveau van de groep. 

Sociale veiligheid

C&V vindt ook dat de organisatie van de

sociale veiligheid in het voortgezet onder-

wijs nog onvoldoende is. Zo is er is voor

de preventie van agressie en geweld bij

46% van de scholen geen beleidsplan

aanwezig. Verder registreert meer dan de

helft van de scholen geen incidenten bij

fysiek geweld tussen leerlingen. Bij

geweld tegen leraren laat 60% van de vo-

scholen melding achterwege. Bij seksuele

intimidaties en misdragingen is dit vol-

gens het onderzoek 57%. Verder heeft

slechts 38% van de scholen een extern

vertrouwenspersoon voor incidenten die

betrekking hebben op de sociale veilig-

heid, zo blijkt uit het onderzoek.

C&V stelt samen met onderwijsorganisa-

ties in het vo een methode op voor meer

veiligheid. In de methode zullen alle

aspecten aan bod komen die voor deze

problematiek van belang zijn. In het pri-

mair onderwijs werkt 83% van de scholen

met een soortgelijke methode. Dat heeft

in vijf jaar tijd geleid tot een kwart minder

ongevallen. 

Informatie: Gertjan van Midden, 

0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl


Kaders voor flexibele leerlingen-
zorg 

De Overleggroep Herijking Zorg geeft

in een notitie aan hoe de leerlingen-

zorg moet worden gereorganiseerd.

De notitie is aan minister Maria van

der Hoeven van OCW gestuurd. 

De notitie geeft de kaders weer waarbin-

nen de organisatie van de zorg aan leer-

lingen in de ogen van VOS/ABB en de

andere onderwijsorganisaties georgani-

seerd zou moeten worden. Zij hebben de

notitie opgesteld naar aanleiding van de

brede evaluatie van Weer Samen Naar

School (WSNS), Leerling Gebonden

Financiering (LGF) en Onderwijs Achter-

standen Beleid (OAB).

Conclusie van deze evaluatie was dat de

huidige stelsels in het primair onderwijs

(WSNS) voortgezet onderwijs (LWOO en

Praktijkonderwijs), speciaal onderwijs

(REC/LGF) en BVE erg complex en

bureaucratisch zijn. Bovendien blijken de

verschillende stelsels in de praktijk niet op

elkaar aan te sluiten. De onderwijsorgani-

saties willen met de herijking van de leer-

lingenzorg een flexibel en transparant sys-

teem opzetten, waarmee scholen, ouders

en leerlingen uit de voeten kunnen. Dit

moet er uiteindelijk toe leiden dat er voor

elke leerling die dat nodig heeft, passen-

de zorg kan worden geboden. Eind deze

maand publiceert de minister haar

beleidsnotitie over dit onderwerp.  

De notitie 'Kaders voor flexibile leerlingen-

zorg' kunt u downloaden in de rechterko-

lom naast dit bericht in de rubriek WSNS

op www.vosabb.nl.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-

405226, hkeesenberg@vosabb.nl
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Meer uitval van leerplichtige 
jongeren

Het onderwijs heeft te kampen met

een toenemend aantal leerplichtige

jongeren dat niet meer naar school

gaat. Dat staat in het rapport ‘De

sociale staat van Nederland’ van het

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP maakt elke twee jaar op verzoek

van de Tweede Kamer een rapport over

de sociale staat van Nederland. Het jong-

ste rapport geeft op allerlei gebieden een

beeld van de situatie waarin het land ver-

keert. Onderwerpen die aan bod komen,

zijn onder meer mobiliteit, arbeid en vei-

ligheid. Ook het onderwijs wordt belicht.

De toenemende uitval van leerplichtige

jongeren is volgens SCP niet alleen

slecht voor het niveau van het onderwijs,

maar ook voor de kansen die de betrok-

kenen later in hun leven hebben. SCP-

onderzoekster Ria Vogels noemt als

mogelijke oorzaak van de hoge uitval dat

leerlingen uit groep 8 van de basisschool

een te hoog advies krijgen voor het voort-

gezet onderwijs.

Het SCP-rapport ‘De sociale staat van

Nederland’ kunt u gratis downloaden via

www.scp.nl. Het hoofdstuk over het

onderwijs staat op de pagina’s 46 tot en

met 74.


Digitaal Overdracht Dossier nog
dit jaar klaar 

Naar verwachting zal het Digitaal

Overdracht Dossier (DOD) voor REC,

primair en voortgezet onderwijs in

december klaar zijn. 

De stuurgroepen Weer Samen Naar

School Plus (WSNS+) en Kwaliteit van

Leerlingenzorg in Vmbo en Praktijkonder-

wijs namen eind 2003 het initiatief tot het

DOD. De aanleiding daarvoor was dat

scholen ook bij de overstap van leerlingen

van de ene naar de andere onderwijssoort

digitale administratieve informatiesyste-

men wilden gebruiken. De grote voorde-

len hiervan zijn meer efficiency en minder

kans op fouten. De ontwikkeling van het

DOD is nu in de laatste fase. Naar ver-

wachting zal het product in december

klaar zijn.  

Informatie: Roel Weener, 0348-405280,

rweener@wsnsplus.nl


Minister kapt nog meer dor hout

Minister Maria van der Hoeven van

OCW schrapt 119 van de 240 konink-

lijke besluiten. Het gaat om overbo-

dige regels, waaronder algemene

maatregelen van bestuur (amvb’s).

Het is de tweede stap die de minis-

ter zet in de operatie ‘Kappen dor

hout’.

Alle onderwijs-, onderzoeks- en cultuur-

instellingen samen hebben op dit moment

te maken met ongeveer 1100 wetten,

amvb’s en ministeriële regelingen. Van

deze 1100 regels zijn er 240 amvb’s. Voor

die laatste categorie is bekeken welk

deel nog relevant is. Koninklijke besluiten

die er niet meer toe doen, worden

geschrapt. OCW vond 72 besluiten die in

de prullenbak konden. Voorbeelden daar-

van zijn het Besluit staatsexamen diplo-

ma’s handvaardigheid en het Besluit tot

beëindiging van de eenjarige tweede-

graads deeltijdopleidingen leraar voortge-

zet onderwijs algemene vakken.

Bovendien bleken er in de digitale data-

banken nog 47 koninklijke besluiten te

staan, waarvan al was besloten dat ze

weg konden, maar die nog niet waren ver-

wijderd. Door de opruimactie zijn de data-

banken overzichtelijker geworden, zegt

OCW.

De operatie ‘Kappen dor hout’ maakt deel

uit van het project ‘OCW ontregelt’.

Medio 2004 was er nog sprake van onge-

veer 1500 amvb’s en ministeriële regelin-

gen. Begin 2006 zullen dat er circa 1000

zijn. Om te voorkomen dat dit aantal weer

snel toeneemt, moet bij elk voorstel voor

een nieuwe regeling worden gemotiveerd

waarom die écht nodig is.


Vanaf 2010 bijna overal elke dag
bewegen 

Vanaf 2010 kan op 90% van de scho-

len elke leerling dagelijks sporten.

Dit wil het ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

In de nota ‘Tijd voor sport’ van VWS staat

dat 70% van de scholen in het primair

onderwijs en 50% van de onderwijsinstel-

lingen in het voortgezet onderwijs te wei-

nig aan sport doen. VWS wil dit oplossen

door ernaar te streven dat in 2010 de leer-

lingen van bijna alle scholen elke dag

kunnen gymmen of op een andere manier

gezond kunnen bewegen.

VWS bouwt voort op het beleid van de

gemeente Rotterdam, waar het project

‘Elke dag bewegen’ in gang is gezet. Aan-

leiding voor dit project was dat de Rotter-

damse jeugd te weinig beweegt en tot de

dikste van het land behoort. Het project

heeft proefgedraaid op de basisscholen

De Boog en De Kameleon, die beide lid
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zijn van VOS/ABB. Het project is inmid-

dels uitgebreid naar 15 scholen. In 2009

moeten zich 90 Rotterdamse scholen bij

het project hebben aangesloten.

Extra miljoenen

In de nota van het ministerie van VWS

staat dat het kabinet de komende jaren

tientallen miljoenen euro’s extra uittrekt

om de schooljeugd en de rest van de

Nederlanders meer te laten bewegen. De

jaarlijkse investering loopt op van 67,4

miljoen euro dit jaar tot 100,9 miljoen euro

in 2010. Speciale aandacht krijgt de

allochtone jeugd, die gemiddeld minder

aan sport doet dan autochtone kinderen

en jongeren. VWS wil ook dat volwasse-

nen meer gaan sporten. Dit hoopt het

ministerie te bewerkstelligen door onder

meer bedrijven meer bij sportbeoefening

te betrekken.

De nota van VWS kunt u downloaden in

de rechterkolom van dit artikel in de

rubriek Onderwijs op www.vosabb.nl. 


Leden van commissie culturele
canon

Het is bekend wie er in de commissie

zit voor de canon geschiedenis en

cultuur. De samenstelling is bekend-

gemaakt tijdens een persconferentie

met minister Maria van der Hoeven

en staatssecretaris Medy van der

Laan van OCW. 

Het was al bekend dat de commissie

onder leiding zou komen van de Neerlan-

dicus en Utrechtse universiteitshoogleraar

Frits van Oostrom, die ook president is

van de Koninklijke Nederlandse Akademie

van Wetenschappen (KNAW). Een dag

voordat de commissie op 1 september

officieel aan het werk zou gaan, maakten

Van der Hoeven en Van der Laan de

samenstelling ervan bekend.

Directievoorzitter Paul van Meenen van

de Stichting Scholengroep Spinoza in de

gemeente Leidschendam-Voorburg treedt

op als vice-voorzitter van de commissie.

De overige leden zijn geschiedenisdocent

Frans Groot (Hogeschool Rotterdam), his-

torica Els Kloek (Universiteit Utrecht), his-

torica Susan Legêne (Tropenmuseum

Amsterdam), geograaf Rob van der Vaart

(Universiteit Utrecht), geograaf Herman

Beliën (Universiteit van Amsterdam) en

columniste Marjolijn Drenth von Februar

(alias Marjolijn Februari in ‘de Volkskrant’).

De commissie heeft tot 1 januari 2006 de

tijd om voor het primair en het voortgezet

onderwijs een canon te ontwikkelen met

hoogtepunten uit de (Nederlandse)

geschiedenis en cultuur.


Wereldnieuws in kleur

Opvallend kleurig valt deze week

Wereldnieuws bij u op de mat. Dit

kwartaalbulletin over de samenwer-

king tussen VOS/ABB en Unicef heeft

zowel een nieuwe vormgeving als

een andere inhoud gekregen. 

Naast de frisse kleuren, zijn er nieuwe

rubrieken zoals ‘Rechtstreeks uit…’ Daar-

in leest u hoe Unicef het door de scholen

ingezamelde geld voor het project

Wereldklassen besteedt. Deze keer een

bericht –met foto’s- uit Banda Atjeh.  

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, tel.

06-22939680, bsmits@vosabb.nl.
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