Pre-School!
Weektour 2013

inspireren filosofie
passie onderwijs
levensbeschouwing
toekomst theater
ontmoeten lezing
leren debat welkom!

11

Maandag 11 maart
Haarlem
Respect
Rabbijn Soetendorp

12

Dinsdag 12 maart
Goes Amersfoort
‘Dus ik ben’
Rob Wijnberg

13

Woensdag 13 maart
Helmond
‘En een prettig weekend’
Theater AanZ

14

Donderdag 14 maart
Kampen
Levensbeschouwing
Stichting OOK

15

Vrijdag 15 maart
Assen
‘Welkom in 2030’
Danny Mekić

Informatie en aanmelding
www.openbaaronderwijs.nu

Pre-School!
Weektour 2013
Programma 11-15 maart

Ma

Respect - Rabbijn Soetendorp
Respect vindt iedereen belangrijk. Maar wat is dat eigenlijk? Rabbijn Soetendorp
geeft respect betekenis aan de hand van persoonlijke verhalen.
19:30 - 21:00 uur Inholland, Haarlem

Di

‘Dus ik ben’ - Rob Wijnberg
Filosoof en columnist Rob Wijnberg neemt u mee in de zoektocht naar identiteit.
Hoe definiëren mensen zichzelf? Zijn we onze opvattingen? Onze gevoelens?
Of de groep waartoe we behoren?
19:30 - 21:00 uur De Zuidwesthoek, Goes Kwintessens, Amersfoort

Wo

‘En een prettig weekend’
Theater AanZ speelt voor u de voorstelling ‘En een prettig weekend’. Deze
voorstelling is bedoeld voor (aankomend) docenten en onderwijsondersteunend
personeel, met als thema ‘een veilig schoolklimaat voor en door iedereen’.
19:30 - 21:30 uur Annatheater, Helmond

Do

Levensbeschouwing
In de St. Annakapel wordt in een ‘De Wereld Draait Door’-setting het thema levensbeschouwing en filosofie in het openbaar onderwijs in de schijnwerpers gezet.
Een avond vol inspiratie! In samenwerking met Stichting OOK.
19:30 - 22:00 uur, Kampen

Vri

‘Welkom in 2030’ - Danny Mekić
Danny Mekić neemt ons mee naar school in 2030. Hoe ziet de toekomst voor
het onderwijs eruit? En waar liggen kansen die we nu al kunnen benutten?
In samenwerking met Plateau Openbaar Onderwijs en het Dr. Nassau College.
15:30 -17:00 uur, Assen > aansluitend borrel

Laat u inspireren!

Reserveer direct via www.openbaaronderwijs.nu

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij! Deelname is gratis.

Vereniging
Openbaar
Onderwijs

