Uitnodiging Netwerkbijeenkomst 26 oktober 2018
‘Gezonde leefstijl creëren door
betekenisvol onderzoekend leren’
Hoe creëer je een gezonde leefstijl bij jong en oud
in samenwerking met organisaties en onderwijs?
Voeding, bewegen, techniek en natuur zijn in een
duurzame wereld met elkaar verbonden. Hoe zorg je
ervoor dat leerlingen de bijpassende vaardigheden
ontwikkelen die zij in een snel veranderende
maatschappij nodig hebben?
Vrijdag 26 oktober 2018, 15.00-17.00uur,
Kindcentrum De Terp, Terpeborch 78 te Rosmalen.
Inloop vanaf 14.30uur.
Ondernemend Onderwijs ‘sH organiseert deze opbrengstgerichte en interactieve netwerkbijeenkomst
in samenwerking met KC De Terp. Het doel van de middag is om samen met organisaties, scholen en
geïnteresseerden een brug te maken naar een gezonde leefstijl bij leerlingen. Hiervoor wordt
betekenisvol onderzoekend leren als middel ingezet. Scholen en organisaties maken hier concreet
een start mee en maken afspraken met elkaar voor samenwerking.
Een inspirerende gastspreker zal de middag inleiden, waarbij de toon voor een gezonde leefstijl door
betekenisvol onderzoekend leren zal worden gezet. Hierna zullen de aanwezige organisaties hun
good-practices presenteren die met dit thema verbonden zijn.
Met een actieve werkvorm ga je vervolgens samen met het team van Ondernemend Onderwijs 'sH
aan de slag met de vragen: 'Wat wil ik, wat kan ik, wat heb ik nodig?' Door deze werkwijze kun je
direct na de netwerkbijeenkomst laagdrempelig betekenisvol onderzoekend leren implementeren in
jouw (les)praktijk. Daarnaast kun je samen met aanwezige organisaties zoeken naar betekenisvolle
samenwerking en concrete afspraken maken.
Programma:
14.30-15.00 Ontvangst met koffie, thee
15.00-15.05 Opening door Ondernemend Onderwijs ‘sH
15.05-15.30 Inspirerende gastspreker binnen het thema gezonde leefstijl
15.30-15.35 Introductie 'Wat wil ik, wat kan ik, wat heb ik nodig'.
15.35-15.50 Organisaties presenteren hun good-practice deel 1
15.50-16.10 In groepen brainstormen over kansen en verbindingen deel 1
16.05-16.20 Organisaties presenteren hun good-practice deel 2
16.20-16.40 In groepen brainstormen over kansen en verbindingen deel 2
16.40-17.00 Plenair opbrengsten per groep delen, ophalen van ervaringen/gemaakte afspraken
17.00
Netwerken en borrel
Laat je weten of je erbij bent? sh.ondernemendonderwijs@gmail.com
En neem gerust iemand mee!
Vriendelijke groet, namens het team van Ondernemend Onderwijs ‘sH,
Apolline Mol
Lid programmateam Ondernemend Onderwijs ‘sH
06 319 417 44
www.ondernemend-onderwijs.nl

