Meesterlijke ontmoeting “Wie niet weg is, is gezien”
29 januari 2015, 15:30 – 21:00 uur
Villa De Vier Jaargetijden, Tilburg
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 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 docenten uit de bestaande vaknetwerken
van 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 wat?
De eerstvolgende Meesterlijke ontmoeting “Wie niet weg is, is gezien” is op 29 januari
2015 in Villa De Vier Jaargetijden te Tilburg. We hebben vier filosofen - Ger Groot, Bas
Haring, Sicco Kuijper en Coen Simon - uitgenodigd om met ons te sparren over
onderwerpen als privacy, taboe en schaamte.
Na de inleiding door Ger Groot is er een tweetal filosofische cafés waar de vier heren
met elkaar en het publiek in discussie gaan. Na de maaltijd wordt de avond afgesloten
met een College Tour met Bas Haring.
15:30
16:00
17:00
17:45
18:30
20:00

pag. 1 van 2

–
–
–
–
–
–

16:00
16:45
17:45
18:15
20:00
21:00

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Onthaal
Inleiding door Ger Groot
Eerste ronde filosofisch café
Tweede ronde filosofisch café
Diner
College Tour met Bas Haring

Voor wie?
Docenten van binnen en buiten de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zijn welkom.
Deze meesterlijke ontmoeting “Wie niet weg is, is gezien” is speciaal voor docenten
filosofie, levensbeschouwing, klassieke talen, maatschappijleer en –wetenschappen.
Maar, zoals gezegd, iedereen is welkom!
Wil je meedoen?
Geef je dan op door een e-mail te sturen naar meesterlijkeontmoeting@omo.nl met
vermelding van je naam, de naam van je school en je functie!
Locatie
Villa de Vier Jaargetijden
Noordstraat 36
5038 EJ Tilburg
www.villadevierjaargetijden.nl
De locatie is op drie minuten loopafstand van het NS Station en eveneens op drie
minuten loopafstand van de Knegtelgarage, Gasthuisring 60, 5041 DT Tilburg. Voor
gratis uitrijkaarten wordt gezorgd.
Informatie sprekers
Ger Groot
www.ru.nl
www.trouw.nl
Bas Haring
www.basharing.com
Sicco Kuijper
www.kpmg.com
Coen Simon
www.coensimon.nl
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
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