Onderwijsvernieuwing
dinsdag
9 april
20 19

Hoe staat het ermee?

Beleef het mee en duik in de vernieuwing van het onderwijs! Op 9 april gaan we met
onderwijsvernieuwers, doeners en denkers in gesprek over onderwijsvernieuwing.
Diverse mensen en organisaties, die bijdragen aan vernieuwing, komen aan het woord.
U kiest uit waar u meer van wilt weten.
Aansluitend – en onderbroken door een
informele, gezellige lunchpauze – bezoekt u
3 parallelsessies, verzorgd door experts.
We sluiten de dag om 15.30 uur af met een
borrel, zodat u na kunt praten met sprekers
en collega’s uit het onderwijs.

Claire Boonstra (Operation Education)
zal de aftrap verrichten met een keynote
over onderwijs en ontwikkeling.
Claire vertelt waarom een transformatie
nodig is en dat het tijd is om samen grenzen
te verleggen.

Nieuweweg 240
6603 BV Wijchen
www.eromesmarko.nl

Bent u ook benieuwd hoe het met onderwijsvernieuwing staat? We nodigen u van harte
uit om er op 9 april bij te zijn!
Schrijf u voor 1 april in via deze link:
www.eromesmarko.nl/aanmelden

info@eromesmarko.nl
Tel. 024 750 23 00

Parallelsessies

Meer informatie over de sessies vindt u op www.eromesmarko.nl/aanmelden

Scrum at School

Leaders for Solutions

De kracht van Scrum
in het onderwijs

Onderwijsvernieuwing en
leiderschap

Bron-X

Operation Education

Van docent naar
talentdocent

Visie op Leren en
Ontwikkelen

Kleurenvisie

Montessori College,
Nijmegen

Kleuridentiteit

Academy Diedenoort FM

Agora - Onderwijs, maar
dan anders

Modern onderwijs vraagt om
Dr. Knippenberg College,
een andere leeromgeving

Helmond

Mindful Onderwijs

Leerlingen via docenten een
sterk fundament meegeven!

Domeinonderwijs geeft
onderwijsvernieuwing een
gezicht

Programma 9 april

Meer info?
Neem dan contact op met:
André Veldhuizen
Mail: a.veldhuizen@eromesmarko.nl
Tel.: 06 43 27 24 67

10.00

Inloop / koffie

10.30

Keynote Claire Boonstra

11.30

Korte pauze

11.45

1e Parallelsessie

12.30

Lunch

13.30

2e Parallelsessie

14.15

Korte pauze

14.30

3e Parallelsessie

15.15

Afronding plenair

15.30

Drankje / hapje

Aanmelden?
Inschrijven voor deze dag kan via www.eromesmarko.nl/aanmelden. Daarbij meer info over de
sessies en u kunt aangeven welke sessies u wilt bezoeken. Aanmelden kan t/m 1 april 2019.
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