
    
                   
 

#durfteverbinden 

PCOU Kennisdag 2020 
2 maart 2020 

Werk je op een basisschool bij PCOU Willibrord? Dan zien we jou op 2 maart 2020 voor 
de Kennisdag 2020 met als thema ”#durfteverbinden”. Deze dag wordt tweejaarlijks 
georganiseerd met als doel elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te inspireren.  

Programma 

tijdstip programmaonderdeel 

09.00 uur Inloop en muzikale ontvangst.  

09.30-10.30 uur Plenaire opening door het CvB: Fawzia Nasrullah en Marc Mittelmeijer 

10.30 – 11.00 uur Pauze 

11.00 – 12.00 uur Keuze uit 6 sessies  

 #durfteonderzoeken: Werken met een onderzoekende houding in de school 

 #durftechnologieintezetten: Een waarde(n)volle inzet van technologie 

 #Durfdeeigenaartezijn: De waarde(n) van eigenaarschap 

 #durfteinnoveren: Leren Innoveren 

 #durftenetwerken: Lerend netwerk voor administratief medewerkers 

 #durfsamentewerken: Durf jij de leukste en beste conciërge van PCOU Willibrord 

te zijn? 

 

Voor deze sessies moet je je aanmelden. Zie hieronder over inschrijving en aanmelding 

12.00 uur Lunch 

13.00 uur #durftevragen 

Keynote door Nils Roemen (medegrondlegger van Durftevragen) 

#durftevragen helpt het proces van mensen laten delen en elkaar helpen. Door hier 

slim mee om te gaan kun je mensen, ideeën en bronnen effectief verbinden. Je kunt in 

korte tijd bergen verzetten! 

13.45 – 14.00 uur Korte pauze 

14.00 – 16.00 uur #durfteverbinden 

 Eigen middagprogramma van alle 8 units. In de middag ga je met je collega’s uit de 

scholen in je eigen unit aan de slag. Bij de inschrijving geef je de naam van je 

school op en bij de bevestiging krijg je informatie waar je moet zijn. 

16.00 uur Afsluitende borrel (met begeleiding van de schoolband) 



Het programma is in overleg met de schoolleiders samengesteld. 

Aanmelden en inschrijving sessies 
De kennisdag is als verplichte studiedag opgenomen in de jaarplanning. Bij de 
aanmelding maak je een keuze uit een van de 6 inspirerende sessies in het 
ochtendprogramma. Je middagprogramma is in de unit waar je bij hoort. Je vult bij je 
aanmelding je schoolnaam in en dan ontvang je in de bevestiging de informatie waar je 
moet zijn. Op http://www.burobombarie.nl/evenementen/pcoukennisdag20 vind je 
meer informatie over het programma en een beschrijving van de ochtendsessies.  
Je kunt je inschrijven tot en met 17 februari 2020.  
Na inschrijving ontvang je in de week voor de voorjaarsvakantie een definitieve 
bevestiging van je aanmelding per mail.  

Locatie en bereikbaarheid 
De kennisdag 2020 vindt plaats op maandag 2 maart 2020 in het NBC Congrescentrum, 
Blokhoeve 1 in Nieuwegein. Het NBC is goed bereikbaar met de sneltram (halte 
Zuilenstein is voor de deur) of met de auto (graag zo veel mogelijk carpoolen). 

Vragen en meer informatie 
Heb je vragen over het programma of de locatie? Neem contact op met 
info@burobombarie.nl.  
 

We zien jullie graag op 2 maart 2020! 

 
Namens de werkgroep, 

Lorance (De Krullevaar), Marijke (De Kleine Vliegenier), Pien (Rafael), Frederique (De 
Odyssee), Josette (2e Marnixschool), Iris (De Brug), Linda (Bestuurssecretaris), Carla en  
Hanneke (OK&I) 
 

 

 
Volg ons op instagram @pcouwillibrord (https://www.instagram.com/pcouwillibrord ) 
#pcoukennisdag20 

 

http://www.burobombarie.nl/evenementen/pcoukennisdag20
https://www.instagram.com/pcouwillibrord

