Woensdag
19 februari 2020

15.00 - 17.00
Inloop vanaf 14.30

Babel Den Bosch
Hinthamerstraat 72 -74, 5211 MR ’s-Hertogenbosch

UITNODIGING NETWERKBIJEENKOMST

CULTUUREDUCATIE
LAAT JE GROEIEN
Beste betrokkene bij Ondernemend Onderwijs ‘sH,
Ben jij op zoek naar ruimte in het curriculum om leerlingen op andere
manieren te laten groeien? En zou je het mooi vinden om kunst en cultuur in te
zetten om creativiteit of taal bij jouw leerlingen te bevorderen en ze de kracht
van verbeelding te laten ervaren tijdens de lessen?
Als dat zo is, kom dan naar onze netwerkbijeenkomst ‘Cultuureducatie laat je
groeien’ die wij organiseren in samenwerking met Babel Den Bosch. Deze
middag laten wij je in een aantal actieve workshops ervaren hoe je met
cultuureducatie in de klas je leerlingen op een andere manier kunt stimuleren
om te groeien. Gaan we met je in gesprek over de mogelijkheden waarop we
met creativiteit als uitgangspunt een waardevolle impuls kunnen geven aan
jouw onderwijsdoelen. Een interactief kijkje achter de schermen van een
leven lang leren met cultuur. En natuurlijk geven we graag het podium aan
inspirerende voorbeelden van scholen zelf.
Heb jij een cultuurproject waar je trots op bent? Breng dit deze middag in als
good practice! We laten je op 19 februari naar huis gaan met genoeg inspiratie
en tools om ook jou te laten groeien, zodat je je morgen net iets groter voelt
dan je gisteren was. Na afloop is er alle tijd om samen na te praten onder het
genot van een drankje. Kom op woensdag 19 februari naar Babel Den Bosch,
Hinthamerstraat 72 -74, 5211 MR ’s-Hertogenbosch.

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

En neem gerust iemand mee!
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