Anna Ontzorgt,
meer tijd voor onderwijs!
Meer tijd voor onderwijs, dat is waar Anna
Ontzorgt voor staat. Wij ondersteunen scholen
door heel Nederland bij hun roosterprocessen.
Wij nemen u deze (gedeeltelijk) uit handen
wanneer dat gewenst is en zorgen ervoor dat
uw processen soepel en probleemloos verlopen,
zodat u meer tijd heeft voor uw onderwijs.

www.annaontzorgt.nl

Wilt u een jaarrooster,
op maat voor uw school?
Leg de zorg voor het jaarrooster neer bij ons team van
roosterspecialisten. Zo bent u altijd voor aanvang van

het nieuwe schooljaar verzekerd van een goed rooster,
zonder zorgen, passend bij uw school.

• De basis van een goed jaarrooster is de informatie
waar het mee gebouwd is. Wij zorgen dat de juiste
informatie tijdig beschikbaar is.

• Wij helpen u met advies, begeleiding of (gedeeltelijke)
overname van processen op het gebied van de
jaarroostering.

• Met begeleiding op maat zijn wij een partner voor uw
onderwijsinstelling.

Door jarenlange ervaring zorgen onze experts voor een
passend jaarrooster voor uw onderwijs.

Het hele jaar door rust en zekerheid
betreffende de dagroosters?
Het hele jaar door zonder zorgen, maar wel de zekerheid hebben dat uw
dagroosters op tijd klaar zijn. Dat kan door uw dagroostering uit te besteden.

• Wij zorgen voor een actueel rooster.
• Kijken samen met u naar de behoefte in ondersteuning.
• Bij uitval zorgen wij direct voor vervanging waardoor de
continuïteit van het rooster geborgd is.

Wij kunnen uw dagroostering ook tijdelijk
ondersteunen, hierbij zorgen wij voor
een goede overdracht naar uw nieuwe of
terugkerende roostermaker.

Rust, zekerheid en stabiliteit
bij al uw roosters.
Een schooljaar bestaat uit meer dan alleen
jaar- en dagroostering. Bij Anna Ontzorgt
helpen wij u graag met het maken van de
aanvullende roosters.
Denk hierbij aan:
• examenroosters
• toetsroosters
• surveillantenroosters
• vervangingsroosters
• periode roosters.
Uw schoolbeleid is van grote invloed op
deze roosters, daarom ontdekken wij
graag samen met u welke ondersteuning u
nodig heeft.

Omix initiatieven

Anna Ontzorgt is onderdeel van
Omix Beter Onderwijs.

Omix Kompas

Omix Bootcamp

Omix Kompas geeft door middel van praktische
managementinformatie en advisering, inzicht
in de kwaliteit op het gebied van ruimtegebruik,
doceerbaarheid en studeerbaarheid.

Omix Bootcamp biedt een actieve en
laagdrempelige werkvorm om het ‘goede
gesprek’ te voeren. Het geeft onderwijsteams
inzichten die direct kunnen worden toegepast bij
het verandertraject binnen uw organisatie.

De Link

De Beter Onderwijs Show

Het magazine “De Link” slaat een brug
tussen onderwijs en onderwijsondersteuning
en tussen de werkvloer en het bestuur van
onderwijsinstellingen.

De Beter Onderwijs Show is een dag vol
inspiratie speciaal voor mensen die vóór
of achter de schermen als manager of
beleidsmedewerker in het onderwijs werken.

Lees meer over deze initiatieven op www.omix.nl/omix-initiatieven
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