Uitnodiging MEET UP 0183 dinsdag 30 januari 2018

Meet Up is een initiatief voor en door
docenten po, vo, mbo, hbo en
universiteit. Vele steden kennen al een
Meet Up. Jaarlijks is daar een aantal
avonden voor docenten van alle
onderwijs om elkaar te ontmoeten
rond een thema en good practice te
delen. Iedere keer bij een andere
school in de stad (e.o.). In 2018 start
Gorinchem! De Meet Up is de kans om
het mooiste van jouw onderwijs te
laten zien en good practice van
collega´s uit 0183 e.o. te horen, te zien
en te beleven!

Tijd en locatie

Thema

Op dinsdag 30 januari 2018
organiseert een groep docenten de
eerste Meet Up 0183. Iedereen die
werkzaam is in het onderwijs is van
harte welkom in de Top Naeffstraat 28
in Gorinchem. Hier is de innovatieve
leeromgeving 2-14+ jaar van Peuter-,
Junior- en Tiener College gevestigd
samen met Stichting Kindcentra
Gorinchem (SKG).

Thema van de eerste Meet Up 0183 is
¨laat je niet gek maken¨. Op het
programma staat een aantal
ontmoetingen met docenten die
onderwijs eigenzinnig, creatief en
origineel aanpakken. Méér over het
programma en de sprekers vind je op
de achterzijde van deze uitnodiging.
We hopen je bij de eerste Meet Up
0183 te ontmoeten! Neem je collega´s
mee!
Voor de organisatie van een hapje en
een drankje vragen we je aan te
melden via www.meetup0183.nl.

Meet Up 0183 info / contact
www.meetup0183.nl
Twitter en Facebook
@meetup0183

Uitnodiging MEET UP 0183 dinsdag 30 januari 2018
Programma
19.00 uur   i nloop

[4]   A
 ansluiten en uitdagen Zelf
creëren van leermiddelen en inspelen
op leerlingen en actualiteit
Wouter Spoor en Pieter Snel

19.30 uur   o
 pening
19.35 uur   i nleiding

Else-Marike Visser en Frans Droog
19.55 uur   6
  pitches
20.00 uur  Meet Ups

[1] Pedagogisch genieten Over
pedagogiek, tact, reflectie en plezier
Sietse van Berkel en Anneke Smits

[5]   O
 ntdekkend leren Ontdekkingen
doen, oplossingen (moeten) bedenken,
is iets voor altijd leren
Marieke van den Berg en Menno de
Wilde
[6]   D
 oor de ogen van de leerling Hoe
leren krachtig en betekenisvol wordt
Shakira Pronk en Wesley Werkhoven.
20.45 uur   M
 eet Up: hapje, drankje,

ontmoeten
[2] Groepsvorming Met coöperatieve
werkvormen naar een échte groep
Richt-Jildou Boersma en Else-Marike
Visser
[3] De nakijkcommissie Méér dan
leerlingen die toetsen nakijken
Frans Droog

Wie is wie
Marieke van den Berg is interim-directeur van
Fortes Lyceum en lid van team Technasium
Sietse van Berkel is als specialist geschiedenis
/ leergroepbegeleider werkzaam bij
@tienercollege

Richt-Jildou Boersma adviseert en inspireert
met RJB.onderwijs.communicatie. Ze is
bedenker en maker van het boekje S
 chrijf je
blij. @richt_jildou
Frans Droog is docent nask en wiskunde bij
het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek
@fransdroog
Shakira Pronk is leerling van Tiener College en
Windroos (klas 3).
Anneke Smits is als leerkracht basisonderwijs
/ leergroepbegeleider werkzaam bij
@tienercollege @smits_anneke
Pieter Snel is specialist Nederlands /
leergroepbegeleider @tienercollege
@psnel973
Wouter Spoor is docent biologie en science bij
Lyceum @oudehoven @meneerspoor
Else-Marike Visser is docent pedagogiek
@ThomasMoreHS, en leerkracht/begeleider
@elsemarike
Wesley Werkhoven is leerling van Tiener
College en Gilde (klas 3).
Menno de Wilde werkt bij Fortes Lyceum en is
technator, docent natuurkunde en lid van team
Technasium

