Meesterlijke ontmoeting – Noodzakelijk creatief!
20 februari 2014 – Strijp-S - Eindhoven
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 docenten
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 workshops en activiteiten. De organisatie ligt in handen van docenten uit
de bestaande vaknetwerken van de scholen.
Wat is het doel?
Dat je met nieuwe ideeën naar huis gaat die je weer kunt gebruiken in de klas. En dat je op een
laagdrempelige manier je collega’s van andere scholen beter leert kennen.
Wanneer, waar en wat?
De eerstvolgende Meesterlijke ontmoeting – Noodzakelijk creatief! is op 20 februari 2014 op StrijpS in Eindhoven. Het thema is: art-based learning. Je gaat op zoek naar het antwoord op een
(leer)vraag in een kunstwerk; een schilderij, een film, een ruimte, een boek, een …
Jeroen Lutters, lector didaktiek en inhoud van de kunstvakken aan de hogeschool Windesheim,
neemt je mee in dit proces.
Op 17 april 2014 is het thema taalkunde. De eerste Meesterlijke ontmoeting was op 24 oktober
2013 en ging over coderingstheorie en cryptologie (het digitaal beschermen en beveiligen van
data). Kijk voor een sfeerimpressie van deze ontmoeting op you tube.
De ontmoetingen beginnen om 16.00 uur en zijn rond 21.00 uur afgelopen.
Voor wie?
Docenten praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo van binnen en buiten vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs zijn welkom. Deze meesterlijke ontmoeting, noodzakelijk creatief, is
speciaal voor docenten van de kunstvakken.
Nieuwsgierig geworden?
Houd de website, de OMO-nieuwsbrief en de kennisnetwerksite (na inlog) goed in gaten.
Wil je meedoen? Geef je dan op door dit formulier in te vullen en te verzenden.
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 – 5955556 – E omonetwerk@omo.nl - I www.omonetwerk.nl - www.omo.nl

