UITNODIGING

Meesterlijke Ontmoeting
Donderdag 18 februari 2016
15.30 - 21.00 uur
Kasteel Maurick - Vught

Futerial

Thema: Smart materials

Op zoek naar inspiratie?
Een plek om kennis te delen of nieuwe ideeën op te doen?
Kom dan naar deze Meesterlijke ontmoeting
We zijn te gast in Kasteel Maurick in Vught.

Programma
Keynote
Dick Koster, business director van NanoNextNL over
Materiaaltechnologie; Moeder van alle vooruitgang!
Presentaties
René Jansen, TU/e over zonnecelontwikkeling op polymeerbasis
Maria Peters, ASML – “Ultrathin films – pellicles – in EUV lithography”
Wim van der Zande, ASML – “plasma matter as a bright light source”
Bernard Dam, TU Delft – over sustainable industry
Diner
Samen in gesprek over smart materials

Meedoen?

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wil je dit niet missen?
Meld je dan nu aan met dit formulier.
Meer informatie
Kijk ook op omo.nl/meesterlijke ontmoetingen

Door en voor elkaar
Collega’s organiseren deze ontmoeting speciaal voor docenten natuurkunde, scheikunde, biologie,
aardrijkskunde en informatica van praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Ook andere
geïnteresseerde collega's van binnen en buiten de vereniging zijn van harte welkom.

Annuleringsvoorwaarden
•
Tot twee weken voorafgaand aan een Meesterlijke Ontmoeting kun je je afmelden of een
vervangende deelnemer in jouw plaats laten deelnemen
•
Meld je je later af en heb je geen vervangende deelnemer om je plaats in te nemen, dan
behouden we ons het recht voor om gemaakte kosten in rekening te brengen
• Ben je afwezig zonder berichtgeving dan behouden we ons het recht voor om gemaakte kosten
in rekening te brengen
Werken aan je professionele ontwikkeling
De Meesterlijke Ontmoetingen zijn gevalideerd door registerleraar met 6 registeruren (RU). Na
afloop ontvang je een bewijs van deelname.

We hopen je op 18 februari te ontmoeten!
Het organisatiecomité
Ferdi Vis, docent Baanderherencollege
Huib Schilling, docent Maurick College
Huub van der Linden, rector Maurick College
Leon Spaan, rector Jacob-Roelandslyceum en Baanderherencollege Boxtel
Ellen Hermans, beleidsmedewerker communicatie
Daniëlle van der Meijden, evenementencoördinator
T 013 - 595 55 06 │ E meesterlijkeontmoeting@omo.nl

