Meedoen
Bijdragen aan de Educatieve Agenda Limburg?

Ervaringen delen, samen leren en elkaar inspireren: dat zijn de ambities van het digitale tijdschrift
van de Educatieve Agenda Limburg. In deze online omgeving staat het onderwijs in de provincie
Limburg centraal. De inhoud wordt vormgegeven door leerkrachten, onderzoekers,
schoolbestuurders, interne begeleiders, leerlingen, ouders, beleidsambtenaren en ieder ander die
het Limburgse onderwijs een warm hart toedraagt.
In dit webtijdschrift maken we het onderwijs in onze provincie zichtbaar. In persoonlijke bijdragen
delen we onze kennis, ervaringen en ideeën. Dit kunnen resultaten zijn van onderzoeken die in het
Limburgse onderwijs plaatsvinden, cijfers die uit de onderwijsmonitor naar voren komen, maar ook
blogs over zaken die iemand opvallen in het onderwijs en waarover dialoog gevoerd wordt. Ook
profielwerkstukken van leerlingen die over onderwijszaken gaan zijn van harte welkom.
Ben jij leerkracht, bestuurder, leerling, onderzoeker of ouder, of ben je op een andere manier
betrokken bij het Limburgse onderwijs en wil je een bijdrage leveren aan de dialoog? Dan zien wij je
bijdrage graag tegemoet!
Je bijdrage dient…
… over het onderwijs in de provincie Limburg te gaan
… uit minimaal 500 en maximaal 1200 woorden te bestaan
… voorzien te zijn van een duidelijke inleiding of beknopte extra toegevoegde intro
… voorzien te zijn van je naam, instantie/bedrijf, beeldmateriaal, en eventueel links en relevante
documentatie
… introductietekst aangeven van maximaal 50 woorden
Geef ook aan onder welk van onderstaande thema’s je bijdrage vermeld moet worden:
 Overgang PO-VO
 Motivatie en schoolhouding
 Leraren
 Schoolloopbaan
 Opbrengst gericht werken
 Risico leerlingen
 Toetsen
 Curriculum
 Persoonlijkheid
 Educatieve Agenda Limburg
 Anders, namelijk…
Je kunt je bijdrage sturen naar info@educatieveagendalimburg.nl of via de website
http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/insturen. Na ontvangst van je bijdrage ontvang
je een bevestiging per e-mail. De redactie neemt vervolgens binnen twee weken contact met je op
om de publicatietermijn en eventuele redactionele aanpassingen te bespreken. Op de eerste vrijdag
van de maand worden telkens 3 bijdragen gepubliceerd.
Op de site www.educatieveagendalimburg.nl kun je een goed beeld krijgen wat het project inhoudt.
Mocht je nog vragen hebben, mail gerust naar info@educatieveagendalimburg.nl
Alvast veel dank voor je bijdrage!

