uitnodiging
23.11.2017

conferentie

‘de leerling
aan het stuur’.
workshop
informatie

programma
15:00 uur - 15:30 uur
15:30 uur - 15:50 uur
16:00 uur - 16:45 uur
16:45 uur - 17:00 uur

Ontvangst en registratie
Welkom
Workshop ronde 1
Korte pauze

17:00 uur - 17:40 uur

Paneldiscussie o.l.v. leerlingen

Mogelijkheden in beleid - met
•
Christianne Mattijssen, Voorzitter Voorgezet Onderwijs
bij ministerie van OCW
•
Anne Bergsma, Inspecteur Voorgezet Onderwijs bij
ministerie van OCW
•
Tanja Jadnanansing, Projectmanager strategie en
externe betrekkingen bij Albeda College
17:45 uur - 18:30 uur Workshop ronde 2
18:30 uur - 19:00 uur Gezamenlijke afronding
19:00 uur - 20.00 uur Hapje/drankje

praktische informatie
waar
Randstad Hoofdkantoor Diemermere 25, Diemen.
kom je met het openbaar vervoer
Op de terugweg rijdt er namens Randstad een
pendelbus van het Hoofdkantoor naar station
Amsterdam Bijlmer Arena, je kunt hier kosteloos
gebruik van maken.
parkeren
Je kunt parkeren in de parkeergarage van Randstad of in
de wijk rondom het Hoofdkantoor.
vragen
Mail naar anna-sophie@denederlandseschool.nl of bel
06-30531402.
NB: Leerlingen zijn ook welkom!
Graag aanmelding in het formulier.

1. IS in de klas?
Critical Mass en PAX,
Oulfa Rouchad, Projectleider van Critcal Mass
en Philo Offermans, Educatiemedewerker van
PAX
Hoe maak je moeilijke thema’s bespreekbaar. Je krijgt
tools om het gesprek met jouw leerlingen - beter
uitgerust- te voeren over actuele thema’s die felle
reacties kunnen oproepen.

2. volledig onderwijs bij leerlingen.
Agora, leerlingen en Sjef Drummen,
Adjunct Directeur Niekee en Agora
Leerlingen van het Agora, Roermond, komen vertellen
over hoe het er bij hun op school aan toe gaat. Ze nemen
ons mee in challenges (onderzoeksopdrachten) die zij
hebben ontwikkeld en uitgevoerd om hun eigen wereld
te verbreden en zich te ontwikkelen. Zij zullen vertellen
hoe zij aan de slag zijn gegaan en wat zij geleerd hebben.

3. hoe zet je mondige ouders positief in.
Rens Koole, Oud Directeur Luzac
We zijn allemaal wel eens in een conflict beland met
ouders of onheus door ouders bejegend, terwijl we druk
bezig zijn om alles goed te doen voor hún kind!
Hoe kun je conflicten met ouders hanteren, voorkomen
en oplossen? In deze workshop krijg je een aantal
praktische tips waarmee je de volgende dag direct aan
de slag kunt. Denk aan: ‘Hoe betrek je mondige o
 uders in
plaats van hoe duw je ze weg?’

4. kind in deze wereld.
Koen Wessels, initiatiefnemer van de Bildung
Academie
Afgelopen maanden hebben docenten van VO en HBO
meegedaan aan een pilot van de Bildung Academie.
Waarom is deze beweging interessant voor docenten
in het VO? Hoe helpt Bildung leerlingen aan het stuur?
Waarom worden er bij de Bildung Academie geen cijfers
gegeven? En wat zijn materialisaties? Soms lijkt het alsof
de BA meer vragen oproept dan dat de Academie antwoorden geeft. Koen Wessels, één van de initiatiefnemers van de BA, doet onderzoek naar het Bildungsideaal en didactiek. Laat hij jou met vragen achter na deze
sessie of zijn al je vragen beantwoord - ervaar het.

5. weg met vaste roosters… werkt het?
Martijn Nass, Docent wiskunde bij Jena XL

klik hier
om je direct
aan te melden.

Het Jenaplan-onderwijs kent een aantal essenties, waaronder ondernemen. Op het Jena XL in Zwolle is de
inspraak van de leerlingen groot. Ondernemend als leerlingen zijn, hebben zij op deze middelbare school inspraak
in hun eigen roosters, de zogenaamde flexroosters. Daar
waar op andere scholen het rooster bindend en zelfs
leidend is, laat het Jena XL ons zien dat vaste kaders juist
losgelaten worden - leerlingen bepalen hun eigen werkuren. Martijn Nass, docent wiskunde en Mentor op het
Jena XL, is ervan overtuigd dat dit ook bij jou op school
mogelijk is.

human forward.

