UITNODIGING
7 OKTOBER
DELTA ONDERWIJSFESTIVAL
Beste collega’s,
We nodigen jullie graag uit voor het Delta Onderwijsfestival op vrijdag 7 oktober vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur.
Deze Deltabrede onderwijsdag staat in het teken van uitwisseling en kennisdeling voor alle Deltascholen.
We kijken uit naar een mooie én inspirerende dag. We doen het samen: voor en met elkaar en maken dit zichtbaar!
Opzet Onderwijsfestival
Er worden deze dag in 4 rondes workshops gegeven. Je volgt 2 workshops (dagdeel) op een andere school naar
keuze en collega’s komen het andere dagdeel bij jou op school om 2 workshops te volgen. Voorbeeld: ’s morgens
ga jij naar een school om 2 workshops te volgen en ’s middags komen collega’s van verschillende scholen bij jou
voor 2 workshops. Als je geen workshop hoeft te geven, hoor je van je directeur hoe je de tijd tijdens die twee
rondes op jouw school kunt invullen. Ook wordt een rondleiding gegeven door de ontvangende school.
Voor de conciërges, administratief medewerkers is een eigen programma die zowel in de ochtend als in
de middag één keer wordt aangeboden. Zo kun je ook nog op je eigen school zijn. Voor de vakspecialisten
bewegingsonderwijs is er ook een eigen programma in de ochtend. Bureaumedewerkers gaan in de ochtend op
bezoek bij een school naar keuze en in de middag zijn ze op het Onderwijshuis.
Je krijgt een lunch aangeboden op de school waar je het ochtendprogramma volgt. Er wordt rekening gehouden
met de reistijd. Als afsluiting is er een ‘napraat’ met een hapje en drankje op de school waar je het middagprogramma
volgt.
Aanmelden
Je schrijft je in voor een school naar keuze op het dagdeel dat er geen workshops worden gegeven op jouw
school. Werk je op meerdere scholen? Overleg dan met je directeur(en) welk dagdeel het meest passend is.
Je kunt je aanmelden via deze website of via de QR-code. Hier vind je het overzicht van alle
workshops per dagdeel en de adressen van de scholen. Ook kun je bij je aanmelding dieetwensen
doorgeven. Aanmelden graag z.s.m., in elk geval voor 26 september.
Sfeer & communicatie
Om er een festivalsfeer van te maken, ontvangen alle scholen hiervoor nog materialen. Ook wordt deze dag een
video gemaakt op verschillende locaties voor een sfeerverslag. Hiervoor contacten we de betreffende scholen.
Tevens wordt op SharePoint een plek ingericht voor de presentatie van de workshops en vragen we om jouw
opbrengst te delen.

We kijken uit naar jullie komst en hopen op een inspirerend onderwijsfestival!
De festivalcommissie 2022
Marjolein Wiegman, Michel Habraken, Gerwin Boevink, Irma Peters, Renske Kleintjes en Marjolein Tijdink

O C H T E N D

• 08.30u			
• 08.45 - 09.00u
•
•
•
•

09.00 - 09.45u
09.45 - 10.15u
10.15 - 11.00u
11.00 - 12.30u

M I D D A G

PROGRAMMA

•
•
•
•
•
•

12.30 - 13.30u
13.30 - 14.15u
14.15 - 14.45u
14.45 - 15.30u
15.30 - 16.00u
16.00 - 17.00u

				

Ontvangst - school A
Opening door CvB
(er wordt een filmpje beschikbaar gesteld op SharePoint)
Workshopronde 1 - school A
Pauze met koffie/thee - school A
Workshopronde 2 - school A
Rondleiding + lunch - school A

Reistijd naar school B en ontvangst
Workshopronde 1 - school B
Pauze met koffie/thee - school B
Workshopronde 2 - school B
Rondleiding - school B
Napraten met hapje en drankje op school B

School A of school B = eigen school, de indeling staat op de website.

INSPIRATIE
METHODES - ONDERWIJSGELUK - LEREN

UITWISSELEN

