Datum:

woensdag 20 mei 2009

Locatie:

Theater De Schalm, Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven

Aanmelden: info@stimulansveldhoven.nl

Uitnodiging

Kick off
Brede School
Veldhoven

Programma
13.00 uur

Graag nodig ik u uit voor de kick-off meeting van de Brede School Veldhoven
op woensdag 20 mei aanstaande in De Schalm.

Ontvangst

Nadat er in de afgelopen tijd hard is gewerkt aan de totstandkoming van de
Brede Scholen in Veldhoven, zijn we klaar om de plannen met u delen.
De middag is bedoeld om alle direct betrokkenen  (psz-leidsters, pedagogisch
medewerkers, jeugdwerkers, wijkverpleegkundigen, MR-leden, leidinggevenden, leerkrachten, etc.) te informeren over de stand van zaken met betrekking
tot Brede Scholen in Veldhoven. Vervolgens willen we gezamenlijk met u de
eerste stappen op weg naar een succesvolle implementatie bepalen. Samen
een netwerk voor alle Veldhovense kinderen vormen.

13.30 uur	Welkom door dagvoorzitter Peter Vereijken, projectenregisseur
Brede Scholen Veldhoven
• Presentatie logo en huisstijl
• Overhandiging eerste exemplaar handboek door Judith van de Belt,
directeur van Stimulans, aan wethouder Selma Koegler
14.00 uur	Filmportretten van netwerkpartners, gevolgd door
forumdiscussie onder leiding van Frans Laarakker,
clusterdirecteur van RBOB de Kempen
14.40 uur

Lezing Jane van der Heijden, directeur van de Veldvest Basisschool
Wintelre over (MI) Meervoudige Intelligentie als voorbeeld van een
praktische, werkzame methode binnen Brede Scholen

15.15 uur

Pauze + kennismaking met uw nieuwe netwerkcollega’s

15.40 uur

 ezing Wilbert Caris, sociaal cultureel werker van
L
Stimulans Veldhoven

16.00 uur

 ezing Bart van Kessel van bureau VOS ABB, over relevante
L
maatschappelijke ontwikkelingen aangaande Brede School

16.30 uur

Afsluitend woord door Frans Laarakker

16.50 uur

Borrel

Woensdag
20 mei 2009
Theater De Schalm,
Meiveld 3,
5501 KA Veldhoven

U en uw collega’s kunnen rekenen op een inhoudelijk sterk en bovenal aantrekkelijk programma. Diverse sprekers leiden zaaldiscussies in, de nieuwe
huisstijl wordt gepresenteerd en het handboek Brede School Veldhoven wordt
aan iedereen uitgereikt.
Daarnaast is dit de uitstekende gelegenheid om alle collega’s, met wie
u straks de Brede School vormt, voor de eerste keer te ontmoeten.

Aanmelden

Ik zie u graag op 20 mei!

Wij rekenen op een grote opkomst.
Gelieve uzelf daarom aan te
melden voor deze middag via
info@stimulansveldhoven.nl
onder vermelding van uw naam,
de organisatie én de locatie waar
u werkzaam bent.

Hartelijke groet,
Namens Regiegroep Brede School Veldhoven
Selma Koegler
Wethouder Onderwijs
Gemeente Veldhoven

