Kom naar het 14e WMS congres!
woensdag 25 november 2020
De ReeHorst in Ede
THEMA: ‘Medezeggenschap in bewogen tijden’

Aanmelden

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, schoolleiders
en andere geïnteresseerden.

Locatie:
Congrescentrum De ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Op woensdag 25 november 2020
vindt het 14e landelijke WMS
congres plaats in de ReeHorst in
Ede met als thema:
Medezeggenschap in bewogen
tijden
In dit bewogen jaar is het fijn dat
we dit congres, volgens de
richtlijnen van de overheid,
kunnen bieden aan een groot
aantal mensen. In de ochtend
vindt er voor de helft van het
aantal deelnemers een gevarieerd
plenair programma plaats. De
andere helft volgt op dat moment
2 workshops. En ‘s middags is dat
omgekeerd.
De volgende keynote speakers zijn
op het congres aanwezig: Jitske
Kramer, corporate antropoloog, is
verbindend, heeft humor, is
onbevangen en energiek. Ze
prikkelt je om stevig na te denken
en je stem te laten horen. Farbod
Moghaddam is comedian en
brengt met een lichte toon en
aanstekelijk enthousiasme een
fijne balans in serieuze
onderwerpen. Vervolgens geeft
Theaterzaken op geheel
eigen wijze een luchtige toets aan
het congres.

Workshops, sessies en lezingen
De landelijke
(onderwijs)organisaties en een
aantal deskundigen uit de praktijk
verzorgen in twee rondes
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.
Doelgroepen
Om u te helpen bij uw keuze voor
een workshop of lezing zijn onder
de titel de voornaamste
doelgroep, sector en werkvorm
aangegeven. Lees voordat u uw
keuze maakt goed de korte
beschrijving door.
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. De
logistieke organisatie is in
handen van Buro Bombarie.

Programma
Groep 1 voor de helft van de deelnemers:
v.a. 09.00 uur inloop en registratie
10.00 – 10.15 uur
welkom door Cécile de Vos,
directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen
10.15 – 12.30 uur
gevarieerd plenair programma met onder andere
een interessante keynote
12.30 – 13.30 uur
lunch
13.30 – 14.30 uur
1e ronde workshops
14.30 – 15.00 uur
thee/koffiepauze
15.00 – 16.00 uur
2e ronde workshops
16.00 uur
napraten met een drankje en een hapje
Groep 2 voor de andere helft van de deelnemers:
v.a. 09.00 uur inloop en registratie
10.00 – 11.00 uur
1e ronde workshops
11.00 – 11.30 uur
thee/koffiepauze
11.30 – 12.30 uur
2e ronde workshops
12.30 – 13.30 uur
lunch
13.30 – 13.45 uur
welkom door Cécile de Vos,
directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen
13.45 – 16.00 uur
gevarieerd plenair programma met onder andere
een interessante keynote
16.00 uur
napraten met een drankje en een hapje.
Aanmelden

Bekijk het volledige programma

Deelnamekosten en informatie
Doelgroep
Leden van de (G)MR (ouders,
personeel en leerlingen) en OPR,
schoolbestuurders, schoolleiders
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 de website
van Buro Bombarie.
Tijdens uw inschrijving maakt u
een keuze uit 4 workshops,
waarbij u aan kunt geven wat uw
eerste, tweede, derde en vierde
keuze is. Uit deze 4 workshops zal
een selectie gemaakt worden voor
2 workshops die u die dag volgt.
Door deze werkwijze kunnen wij
een zo optimaal mogelijk
programma opstellen, met zo min
mogelijk verplaatsingen van
deelnemers.
Maak uw inschrijving definitief
met de knop ‘reservering
bevestigen’. Hierna ontvangt u
automatisch een bevestiging via email met de gegevens van uw
inschrijving.

Annuleren
Tot 4 november 2020 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 Buro Bombarie,
telefoon 06-53570971 of per mail
info@burobombarie.nl
Voor inhoudelijke informatie kunt
u terecht op: https://infowms.nl
en https://onderwijsgeschillen.nl
Locatie: Congrescentrum De
ReeHorst | Bennekomseweg 24 |
6717 LM | Ede

