Emma Helpt,
op school is geen dag hetzelfde!
Emma Helpt zorgt voor roostermakers, adviseurs
en begeleiding op het gebied van roostering bij
scholen in het voortgezet onderwijs.
Wij doen dit met een passie voor het onderwijs
en alle processen die hieraan ondersteunend zijn.
Samen werken wij aan Beter Onderwijs.

www.emmahelpt.nl

Op zoek naar een gekwalificeerde roostermaker voor uw school?

Een goede roostermaker
is een ware duizendpoot.
duizendpoot

Iemand die:
•
•
•
•
•

communicatief sterk is
snel schakelt
een helicopterview heeft
houdt van puzzelen
flexibel en
stressbestendig is.

houdt van
puzzelen

communicatief

snel schakelen

helicopterview

flexibel

stressbestendig

Met één telefoontje naar Emma Helpt vindt u een gekwalificeerde,

communicatief vaardige roostermaker die, samen met uw medewerkers, de klus klaart.
Tel.: 0570 56 5744

Heeft u een vraag? Wij leren uw school
graag kennen voor het beste advies.
Het onderwijs wordt steeds complexer. Hierbij krijgt u ook met nieuwe
vraagstukken te maken omtrent uw roosterprocessen.
• Wilt u advies bij het vormgeven en vastleggen
van vernieuwend of gepersonaliseerd onderwijs.
• Hulp bij het analyseren van knelpunten in een
rooster en het opstellen van verbeterpunten.
• Ondersteuning bij het maken van een
roosterbeleidsplan, of onderwijslogistieke
planningen.
• Of zoekt u iemand die uw huidige personeel kan
coachen en trainen op zowel het gebied van
roostersoftware als de soft skills?

Een adviseur van Emma Helpt is expert
in alle vraagstukken rondom het rooster.

Goed voorbereid het
nieuwe schooljaar ingaan?

Bij Emma Helpt kunt u deelnemen
aan “De Jaarrooster Klas”.
Bij “De Jaarrooster Klas” van Emma Helpt gaat
uw roostermaker aan de slag met het maken
van het jaarrooster. In de periode voor het einde
van het schooljaar maakt uw roostermaker onder
begeleiding van een roosterspecialist van Emma
Helpt het nieuwe jaarrooster voor uw school.

Omix initiatieven

Emma Helpt 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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