Meer over de Meesterlijke Ontmoetingen
Je hebt kennis gemaakt met de Meesterlijke Ontmoetingen of gaat dat binnenkort doen. Smaakt het
naar meer? We hebben weer nieuwe ontmoetingen met verrassende thema’s voor je in petto!
Zin om zelf mee te denken?
Heb je een idee voor een interessant thema of wil je zelf een Meesterlijke Ontmoeting organiseren?
Stuur dan een mail naar: meesterlijkeontmoeting@omo.nl.

Agenda Meesterlijke Ontmoetingen 2016
Weet wat je meet!
Thema:
Big data. Overtuigingen, vooroordelen en
interpretaties
Wanneer?
Waar?
Voor wie?

donderdag 10 maart 2016
Van Abbemuseum
docenten wiskunde, economie en informatica,
van binnen en buiten de vereniging

Het Midden-Oosten bron van beschaving, en nu?!
Thema:
Vluchtelingenproblematiek, terrorisme en de
geopolitieke consequenties hiervan
Wanneer?
Waar?
Voor wie?

donderdag 7 april 2016
Klooster Nieuwkerk
docenten geschiedenis en klassieke talen,
van binnen en buiten de vereniging

Werken aan je professionele ontwikkeling
De Meesterlijke Ontmoetingen zijn gevalideerd door registerleraar met 6 registeruren (RU). Na afloop
ontvang je een bewijs van deelname.
Heb je eerder een Meesterlijke Ontmoeting bijgewoond en wil je een bewijs van deelname ontvangen?
Stuur dan een mail naar meesterlijkeontmoeting@omo.nl met daarin je naam en de titel en datum van
de bezochte Meesterlijke Ontmoeting(en):
• 7 oktober 2015
Food for thought, thought for food
• 27 mei 2015
Sportieve duik in de techniek
• 25 maart 2015
Je maakt het!
• 29 januari 2015
Wie niet weg is, is gezien
• 17 april 2014
De taal meester
• 20 februari 2014
Noodzakelijk creatief
• 24 oktober 2013
Floreren met coderen

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

29 februari 2016

