Kom naar het 13e WMS congres op
woensdag 27 november 2019
in de ReeHorst in Ede!
THEMA: Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking

Locatie:
Congrescentrum De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede

aanmelden/inschrijven

Dit congres is bestemd voor iedereen die
betrokken is bij de medezeggenschap in
het funderend onderwijs: leden van de
(G)MR (ouders, personeel en leerlingen)
en OPR, schoolbestuurders en -directeuren
en andere geïnteresseerden.

Op woensdag 27 november 2019 vindt
het 13e landelijke WMS congres plaats in
de ReeHorst in Ede met als thema
Meer verantwoordelijkheden, meer
samenwerking.
Keynote speaker: Boris van der Ham, oudpoliticus, acteur en voorzitter van het
Humanistisch Verbond. Als democratieactivist en oud-Kamerlid weet Van der Ham
als geen ander hoe belangrijk
samenwerking is. Van der Ham geeft
bovendien een masterclass in de eerste
workshopronde.
DNL theatercollectief gaat tijdens het
plenaire deel op geheel eigen wijze in op
het thema en zorgt voor de luchtige toets.

Workshops, sessies en lezingen

De landelijke (onderwijs)organisaties en
een aantal deskundigen uit de praktijk
verzorgen in drie rondes 47 inspirerende
workshops, sessies en lezingen, waaruit u
een keuze kunt maken. Een deel daarvan
sluit aan bij het thema, maar ook actuele
ontwikkelingen komen aan bod.

Doelgroep

Om u te helpen bij uw keuze voor een
workshop of lezing zijn onder de titel de
sector, voornaamste doelgroep en de
werkvorm aangegeven. Lees voordat u uw
keuze maakt de korte beschrijving die u
vindt onder de knop: meer informatie.
Dit om teleurstellingen te voorkomen. Bij
de meeste workshops geldt een maximaal
aantal deelnemers. Vol is vol!

Doelgroepen specifiek aanbod
Leerlingen in de (G)MR
In elke ronde biedt het LAKS een workshop
specifiek voor leerlingen aan: de nrs. 2, 17
en 34. Alle reden dus om uw leerlingen
mee te namen naar het congres.
Bestuurders, directieleden en
schoolleiders
In het aanbod is een aantal
workshops/sessies opgenomen die
vooral interessant zijn voor
bestuurders, schoolleiders en directies,
waaronder de masterclass van Boris
van der Ham, nr. 1 en de nrs. 16 en 20.
Beginners
In alle rondes zijn workshops voor de
beginnende (G)MR-leden opgenomen:
de nrs. 14, 24, 32, 33 en 46.

Deelnamekosten en inschrijving

De kosten voor deelname bedragen
€ 99,- inclusief lunch. Inschrijving vindt
uitsluitend online plaats. Op de laatste
pagina leest u daar meer over.

Organisatie

De organisatie van het congres is in
handen van Stichting
Onderwijsgeschillen en Versterking
medezeggenschap.
De logistieke organisatie is in handen
van Buro Bombarie.

Programma

WMS congres 27 november 2019
Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking
09.15 Ontvangst met koffie en thee
Registratie en bezoek informatiemarkt in de zalen Coco
en Salon Claire
10.00 – 11.00 Plenaire opening in Theatre Azure met
Boris van der Ham en DNL theatercollectief
Muzikale begeleiding: Freek Zwanenberg
11.00 – 11.15 Programmawissel, koffie en thee in de foyer
11.15 – 12.25 1e workshopronde (diverse zalen)
12.35 – 13.30 Lunch en gelegenheid om de informatiemarkt te
bezoeken in Salon Claire
13.30 – 14.40 2e workshopronde (diverse zalen)
14.40 – 15.00 Programmawissel, koffie en thee in de foyer
15.00 – 16.10 3e workshopronde (diverse zalen)
16.10 Afsluitend drankje en napraten

Aanmelden/inschrijven

Bekijk het volledige programma

Deelnamekosten en informatie
Doelgroep

Leden van de (G)MR (ouders, personeel en leerlingen) en OPR, schoolbestuurders
en - directeuren en andere geïnteresseerden uit het funderend onderwijs.

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 99,- per persoon, inclusief lunch.

Inschrijven en bevestiging

Inschrijven kan uitsluitend individueel online via Buro Bombarie. Tijdens uw
inschrijving reserveert u direct de workshops van uw keuze. Inschrijven op
volgeboekte workshops is niet mogelijk. Maak uw inschrijving definitief met de
knop ‘reservering bevestigen’. Hierna ontvangt u automatisch een
e-mailbevestiging met de gegevens van uw inschrijving en een reserveringsnummer. Met uw e-mailadres en reserveringsnummer kunt u tot 3 werkdagen voor
het evenement inloggen op de website en wijzigingen doorvoeren in uw reservering.
De inschrijving is geopend tot 13 november 2019 of totdat het maximum aantal
deelnemers voor het congres is bereikt.

Annuleren

Tot 6 november 2019 kunt u uw inschrijving kosteloos online annuleren.
Daarna is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
Annulering binnen 2 weken voor aanvang kan alleen per e-mail
(info@burobombarie.nl). U kunt een vervanger in uw plaats laten deelnemen.
Bij inschrijving gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie over uw inschrijving kunt u contact opnemen
met 06-53570971 of per mail aan Buro Bombarie.
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht op:
https://infowms.nl/ en https://www.onderwijsgeschillen.nl/
Locatie: Congrescentrum De ReeHorst| Bennekomseweg24 |6717LM | Ede

