Talentontwikkeling
en een betekenisvolle
leeromgeving.
Woensdag 27 november 2019
15.00-17.00 uur, inloop vanaf 14.30uur
Sancta Maria Mavo, Aartshertogenlaan 108,
5212 CM 's-Hertogenbosch

Ben je op zoek naar ruimte voor ontwikkeling van de talenten van jouw leerlingen? En
wil je ook de loopbaanoriëntatie en –begeleiding op jouw school meer
toekomstgericht maken? En integreren in de dagelijkste onderwijspraktijk?

Bewustwording en de kansen van informeel leren
Inzet en inrichting van de eigen school als betekenisvolle leeromgeving
Een praktijkvoorbeeld van Leren op locatie

Als dat zo is, kom dan naar onze netwerkbijeenkomst ‘Talentontwikkeling en een
betekenisvolle leeromgeving’ die wij organiseren in samenwerking met de Sancta
Maria Mavo en Expertisepunt LOB. Welke mooie en goede voorbeelden zijn er te
vinden in de regio Den Bosch? En hoe waarderen we dat? Wat is er nodig om de
bewustwording te vergroten? Wat zijn de voordelen van een betekenisvolle
leeromgeving? En hoe breng je die tot stand?

Na afloop delen we de opbrengsten en sluiten we samen af met een
hartverwarmende borrel. Graag delen we onze ervaringen en inzichten met
jou! Kom op woensdag 27 november naar de Sancta Maria Mavo,
Aartshertogenlaan 108, 5212 CM 's-Hertogenbosch. En neem gerust
iemand mee!

We starten met een inleiding door het Expertisepunt LOB die ons een inkijk geeft in
de regionale ontwikkelingen op het gebied van Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding
en de kansen van informeel leren. Daarna volgen drie korte pitches waaruit een
keuze kan worden gemaakt voor een verdiepende workshop. Je kunt kiezen uit de
volgende workshops:

Graag even aanmelden per mail bij :
sh.ondernemendonderwijs@gmail.com
Wil je met je school ook meer doen met Talentontwikkeling en
een betekenisvolle leeromgeving? Laat het ons weten, dan
nemen wij contact met je op!

Namens het team van Ondernemend Onderwijs ‘sH,
Sancta Maria Mavo en Jolanda Cuijpers en Karin Martens van Expertisepunt LOB
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Margo

Jan

www.ondernemend-onderwijs.nl

