
 
 

 
 

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Invallers Noord 
 

Voor wie is deze bijeenkomst? 

Na twee succesvolle bijeenkomsten in Leeuwarden organiseren we op 10 december een 
derde editie met nieuwe workshops. Werk jij als invaller in het onderwijs of probeer je als 
invaller werk te vinden? Dan zien we jou graag op 10 december in Zwolle. 
 

Waarom wil je deze bijeenkomst niet missen? 

Je werkt steeds weer op een andere school, met een andere groep leerlingen en met andere 
collega’s. Wij bieden jou workshops aan waardoor jij je verder kunt ontwikkelen in je vak. Je 
ontvangt een bewijs van deelname en het programma is gevalideerd door Registerleraar.nl. 
Op 10 december staan de volgende thema’s centraal: 
 
ICT in de klas 
Tijdens deze workshop komen de nieuwste ICT-trends aan bod, evenals de 21st  century 
skills. Wat moeten kinderen en jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de 
samenleving van de 21ste eeuw?  
 
Wat betekent passend onderwijs voor jou? 

In 2014 wordt het nieuwe stelsel voor passend onderwijs ingevoerd. Maar wat houdt dat nu 
precies in?  In deze workshop gaan we ook aan de slag met de vraag wat het voor jou als 
invaller betekent. 
 
Het lerarenregister 

In het lerarenregister laten leraren zien dat zij hun vak serieus nemen en hun bekwaamheid 
willen onderhouden. Kom meer te weten over hoe jij je bekwaamheid kunt onderhouden en 
hoe je dit registreert.  
  
PROGRAMMA 

16.30 uur – Inloop met koffie en thee 
17.00 uur - ICT in de klas 
18.00 uur - Broodmaaltijd en gelegenheid tot informele kennismaking 
18.30 uur - Passend onderwijs 
19.30 uur - Het lerarenregister 
20.00 uur - Afsluiting 
 

 Datum: Woensdag 10 december 
 Tijd: 17.00 – 20.00 uur (inloop 16.30 uur) 
 Plaats: Windesheim, lokaal X1.04 
  Campus 2-6 

  8017 CA Zwolle 

 
Stuur deze uitnodiging door naar geïnteresseerde collega’s en/of hang hem op in de 
personeelskamer. Deze bijeenkomst is gratis voor leden. Geen lid van CNV Onderwijs? Geen 
probleem: je bent van harte welkom! De kosten zijn C 5,00 (betaling contant op de dag zelf) 
per deelnemer.  
Aanmelden kan via netwerkoverijssel@cnvo.nl o.v.v. bijeenkomst 10-12-2014 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Invallers CNV Onderwijs 
Join us on LinkedIn CNV Onderwijs Invallers 

en kijk ook eens op www.hetonderwijsplein.nl 


