
Rooster studiedagen en leerwerkbijeenkomsten 2018-2019 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs  

Datum Soort Plaats / organisatie Onderwerp / opmerkingen 

Do 30 aug Plenaire opening ASG/Co-groep Start 14.00 uur 

Woe 26 sept Studiedag  Nog nader te bepalen 

Di 9 okt Middagsessie  Jaarplanning + LVS 

Do 11 okt Middagsessie  Jaarplanning + LVS 

Herfstvakantie 22 t/m 25 oktober 

Start 29 okt 
Eind 30 nov 

CC-middag 
 
 

Iedereen zelf inplannen 
Maatje volgt via Cogroep 

Melden bij directie 

Do 1 nov Leerwerkbijeenkomst  Curriculum 3e consultatie 
+ Praktijk onderdeel 

Wo 7 Nov KVLO  studiedag  In overleg met directie en 
Co-groep 

Inschrijven via de CO-groep 

Di 20 nov Middagsessie  Thema december lessen 

Do 22 nov Middagsessie  Thema december lessen 

Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 

Do 10 jan Nieuwjaarsborrel   

Di 29 jan Leerwerkbijeenkomst     Curriculum 4e consultatie 
+ Praktijk onderdeel 

Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 feb 

Di 26 feb Middagsessie  Thema koningsspelen 

Do 28 feb Middagsessie  Thema koningsspelen 

Do 21 mrt Studiedag PO-VO  

Start 25 mrt 
Eind 19 apr 

CC-middag Iedereen zelf inplannen 
Maatje volgt via Cogroep 

Melden bij directie 

Di 2 apr Middagsessie  Presentatie werkgroepen 

Do 4 apr Middagsessie  Presentatie werkgroepen 

Koningsspelen vrijdag 26 april 

Meivakantie 29 april t/m 3 mei (2e week afhankelijk van school) 

Mei Volleybal beachtoernooi ASG datum volgt 

Vrij 21 juni Studiedag teamuitje Taakgroep Nog nader te bepalen 

Do 4 juli Eindvergadering  Bekend maken roosters 19-
20  

15 juli zomervakantie 

 
Toelichting: 
 
1. Plenaire opening: 

• Van 14.00 tot 16.00 uur, na plenaire opening van diverse scholen (andere scholen starten op woensdag of vrijdag) 

• Huishoudelijke invulling plenair 

• Kennismaking  

• Iedereen is verplicht aanwezig 

a 
2. Studiedag: 

• Van 9.00 tot 17.00 uur, erna borrel en eten(voor wie wil) 

• Vakinhoudelijke onderwerpen, scholing en teambuilding 

• Iedereen is verplicht aanwezig, als de dag valt op een niet-werkdag kan er op vakgroep niveau compensatie zijn  
 

3. Leerwerkbijeenkomsten:  
• Van 16.00 tot 19.30 uur (Di of Do).  

• Eerste gedeelte (max. 30 minuten) huishoudelijk (lopende zaken, organisatorisch) 

• Vervolgens vakinhoudelijke onderwerpen en scholing (kan plenair of in groepjes) 

• In verband met de continuïteit is het belangrijk dat je aanwezig bent 



• De organisatie is bij toerbeurt door de werkgroepen 

• Er wordt gezorgd voor broodjes o.i.d. 

 
4. Vakgroepvergadering : 

• Van 16.00 tot 17.30 uur 

• Agenda: 
o huishoudelijk deel (aangegeven door coördinatiegroep) 
o bespreken van dagelijkse gang van zaken 
o ontwikkeling werkgroepen 

• Iedereen is verplicht aanwezig 

• Voor de liefhebbers samen eten 
 

5. Middagsessie: 
• Van 16.00 tot 17.30 uur 

• Er zijn per keer 2 mogelijkheden aanwezig te zijn. 

• Er zijn in het rooster 12 vergadermomenten opgenomen. Nog op te vullen uren kan je vullen door bij beide sessies 
aanwezig te zijn.  

• Iedereen is verplicht aanwezig. 

• Voor de liefhebbers samen eten 
 

 
Opmerkingen:  
 

• De vakgroep momenten zijn zoveel mogelijk verdeeld over de werkdagen op dagen dat zoveel mogelijk vakleerkrachten 
aanwezig kunnen zijn. 

• Om als een team te kunnen functioneren en naar buiten toe te kunnen treden is het belangrijk aanwezig te zijn op die 
bijeenkomsten.   

• Voorafgaand aan elke bijeenkomst is er (indien nodig) een huishoudelijk gedeelte. 

• Om dit huishoudelijke gedeelte in tijd te beperken zal veel informatie via de mail worden rondgestuurd. 

• In de week voor de vergadering wordt de uitnodiging gemaild en zal er via de App een bericht gestuurd worden. 

• Het is ook daarom belangrijk dat een ieder minimaal 1 x per week de mail inkijkt. 

• Als een deeltijder besluit niet aanwezig te zijn op een dag dat hij/zij niet werkt, wordt dat gerespecteerd. 

• Het vakinhoudelijke gedeelte van de leerwerkbijeenkomsten valt binnen het taakbeleid onder de 10 % 
deskundigheidsbevordering, het huishoudelijke deel onder de 2 % schooloverstijgende schooltaken. 

• Aan de landelijke studiedag die door KVLO en Alo georganiseerd wordt kan je deelnemen als je school en de co-groep 
akkoord gaat. De kosten zijn via de vakgroep bij het bestuur te declareren. Ervaringen worden gedeeld met collega’s die 
niet hebben deelgenomen.  

 
 
 


