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Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o.

Dag van de ontmoeting
Stichting Veldvest bestaat tien jaar. Tijd voor een feestelijke maar inhoudelijk ook interessante dag.
Op woensdag 18 november vindt een gezamenlijke studiedag plaats. Langs deze weg ben je van harte

Tijd

Gebeurtenis

Locatie

praktijken verkennen en delen. Je eigen ervaringen, kennis en ideeën en die van je collega’s staan centraal.

08.30 – 09.00 uur

Ontvangst/inschrijving op school

Schoollocatie

“Hoe kijk jij naar je eigen dagelijkse onderwijspraktijk en wat is de basis
voor je professioneel handelen?”

09.00 – 12.00 uur

Diverse activiteiten

Schoollocatie

12.00 – 13.30 uur

Lunch

Schoollocatie

Door met elkaar het gesprek aan te gaan, bestaat de mogelijkheid je eigen professionaliteit aan te

13.30 – 16.00 uur

Diverse activiteiten

Schoollocatie

scherpen. Het van en met elkaar leren in een prettige en open sfeer is de bedoeling van deze ontmoe-

16.00 – 16.30 uur

Afsluiting

Schoollocatie

16.30 - …

Borrel

Schoollocatie

uitgenodigd. Samen met je Veldvest collega’s zul je op een actieve en inspirerende wijze elkaars onderwijs-

ting. Laat je inspireren!

Laat deze ontmoeting je
inspireren. Ervaren van verschillende werkelijkheden.
Er is meer dan wat ik vind!
Bewustwording van je eigen
praktijk en verder kijken dan
je eigen handelen.

Programma

Activiteit
Op elke schoollocatie vindt een drietal activiteiten plaats, geleid door eigen Veldvest medewerkers.
Aan de hand van introducties, praktijkschetsen, aansprekende voorbeelden en theoretische ‘doorkijkjes’
zal over interessante thema’s van gedachten worden gewisseld. Het is de bedoeling de dialoog en de
uitwisseling met elkaar op te zoeken. Met behulp van deze inspirerende en boeiende activiteiten kun je
als professional van elkaar leren en je wereld verbreden. Daarnaast zal op elke locatie een verrassingsoptreden plaatsvinden.
Praktisch
Iedereen start bij een schoollocatie. Dit zijn er in totaal zes. Je zult van tevoren te horen krijgen bij welke
locatie je bent ingedeeld. Op de schoollocatie krijg je een schema uitgereikt met daarin een tijdsschema
en uitleg over alle activiteiten.
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