Meesterlijke ontmoeting “Sportieve duik in de techniek”
27 mei 2015, 15:30 – 21:00 uur
Swimcentre in Eindhoven
In deze Meesterlijke ontmoeting aandacht voor de vraag of de
verbinding tussen sport en technologie een voorwaarde is voor
internationaal succes.
Op zoek naar inspiratie? Een plek om kennis te delen of nieuwe ideeën op te doen?
Dan zijn de Meesterlijke ontmoetingen iets voor jou!
Wat is het?
Ieder schooljaar organiseren collega’s voor collega’s een aantal Meesterlijke
ontmoetingen. Elke bijeenkomst heeft een thema dat aansluit bij één of meerdere
vakken. De betreffende collega’s krijgen een uitnodiging. Geef je een ander vak of ben
je gewoon geïnteresseerd en spreekt het thema je aan? Dan ben je natuurlijk ook van
harte welkom!
Wat gaan we doen?
Iedere Meesterlijke ontmoeting is anders. We zorgen voor een verrassende locatie,
interessante sprekers en inspirerende activiteiten onder het genot van een hapje en
drankje. De organisatie ligt in handen van collega’s uit de scholen.
Wat is het doel?
Dat je (opnieuw) geïnspireerd raakt in jouw vakgebied. En dat je collega’s van andere
scholen beter leert kennen.
Wanneer, waar en voor wie?
De eerstvolgende Meesterlijke ontmoeting “Sportieve duik in de techniek” is op 27
mei bij het Swimcentre in Eindhoven.
De meesterlijke ontmoeting “Sportieve duik in de techniek” is speciaal voor docenten
lo, anw, natuurkunde, scheikunde en biologie uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en
vwo. Maar ook geïnteresseerden van binnen en buiten de vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs zijn welkom.

Programma
Keynote Roald van der Vliet, manager van het InnoSportLab De
Tongelreep, spreekt over de verbinding tussen de strijd om
medailles en het belang van sportinnovaties: 'Zonder innovatie
word je nooit kampioen’.
Vervolgens zijn er twee rondes met een keuze uit drie sessies:
•
Rondleiding in het Swim Centre met demonstratie
schoonspringen
•
Demonstratie van het bewegingssensorensysteem in het
trainingsbad van de nationale selectie
•
Presentatie over sportinnovatie in het turnen door het InnoSportLab Den Bosch
Bettine Vriesekoop vertelt daarna over haar persoonlijke
ervaringen in de sportwereld. Na een gezamenlijk diner is er
een paneldiscussie, geleid door Bettine Vriesekoop: aan de
hand van een aantal stellingen praten we onder andere over
techniek versus talent/trainen.

Vanaf 15.30 uur ben je welkom. Het programma start precies om 15.50 uur en we
sluiten de dag af om 21.00 uur.
Wil je meedoen?
Geef je dan op via dit inschrijfformulier.
Locatie
Swimcentre
Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep
Antoon Coolenlaan 1
5644 RX Eindhoven
www.swimcentre.net

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatie
Roald van der Vliet (keynote)
Esther Vonken (rondleiding Swimcentre)
Bettine Vriesekoop (presentatie en panelleidster)
Ferry Weertman (demonstratie bewegingssensoren en panellid)
Maurice Aarts (presentatie sportinnovatie turnen)
Inge Jansen (schoonspringster en panellid)
Bram van Bokhoven, bondstrainer turnen (panellid)
Jeffrey Wammes, turner (panellid)
Eva van Deursen, leerling LOOT school Sint-Joriscollege (panellid)
Tot slot
Heb je een vraag? Weet je een interessant thema of wil je zelf een Meesterlijke
Ontmoeting organiseren? Neem dan contact met ons op :
T 013-5955506 – E meesterlijkeontmoeting@omo.nl – I www.omo.nl

