SAVE THE DATE
Onderwijsfestival 5 oktober ’17

Algemene Informatie
Doel van het Onderwijsfestival 5 oktober
Parkstad Limburg Theaters in Heerlen is op 5 oktober a.s. dé plek voor alle onderwijsmensen in
Parkstad die samen voor het voortgezet onderwijs in deze regio verantwoordelijk zijn. Om kennis te
halen en te delen, elkaar te ontmoeten en inspireren. Elke medewerker wordt in staat gesteld om
vooraf online een eigen programma samen te stellen met een mix van presentaties, workshops en
ontmoetingen met (vak)collega’s. Speciaal voor dit Onderwijsfestival bundelen voor de eerste keer
alle VO-scholen in Parkstad hun kennis, krachten en talenten.
Tijdens deze Parkstadbrede scholings- en ontmoetingsdag zullen alle VO-scholen in de regio gesloten
zijn.

Thema’s als rode draad
De voorbereidingsgroep van voornamelijk docenten heeft eerst nagedacht over welke thema’s
tijdens deze eerste editie zeker niet mogen ontbreken. Uiteindelijk is er gekozen voor:
Mentoraat / coaching / LOB - Meten is weten / Wat werkt, wat werkt niet? - Gepersonaliseerd leren,
maatwerk en adaptief leren & talentontwikkeling leerling én docent - Passend onderwijs Ook dit is onderwijs in Parkstad / Leren buiten school - Leerstrategieën / taakgericht leren
Toetsing / examentraining - Out of the box denken - Onderwijs en ICT.
Op basis van deze rode draad aan thema’s is de lange speurtocht naar goede experts gestart. Laat je
verrassen door het uiteindelijk resultaat op de site: www.parkstadlab.nl .

Netwerken
Tijdens het Onderwijsfestival is er zowel in de ochtend- als middaguren een grote ruimte
gereserveerd om op sectieniveau collega’s van andere VO-scholen in Parkstad te ontmoeten.
Natuurlijk is iedereen vrij om daarover al vooraf afspraken te maken. Plan dit moment in je
persoonlijk programma in.

Klik hier voor de website

https://

Klik hier voor Facebook

http://
www.lvo-

http://www.svopl.nl

SAVE THE DATE
Onderwijsfestival 5 oktober ’17

Activiteiten

Kenniscafé
Onder de indruk van een spreker en zou je graag in een kleinere setting in contact komen met zo’n
workshopgever of keynote? Dat kan in het speciaal daarvoor ingerichte Kenniscafé.

Informatiemarkt
Tussen 9.30 - 15.30 uur kun je o.a. in de Vebego Foyer de informatiemarkt bezoeken met allerlei
stands en doe-activiteiten. Daar presenteren o.a. OU, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Utrecht,
Maastricht University hun aanbod van cursussen en opleidingen. Ook zijn er stands van
Leerling2020, CBS, Bureau VSV en diverse culturele instellingen in Parkstad.
Plan ook in uw persoonlijk programma ruimte voor een bezoek aan deze infomarkt.

Doe-activiteiten
In het programma is een aantal doe-activiteiten opgenomen. In de planning zijn deze activiteiten aangegeven
met de letter D die voor de naam / titel is geplaatst.
•
•
•
•
•

Boomwhacker; muziek maken met plastic buizen van verschillende lengtes
Theaterquiz; wat weet u over het theaterseizoen 17-18?
Floral design; passend bij het thema ‘zaaien, groeien, bloeien en oogsten’ verzorgt Citaverde Groen een
workshop
Graffiti; buiten het gebouw is er voor een beperkte groep de mogelijkheid om mee te werken aan een
graffiti kunstwerk
Kunstwerk maken met Tim Scheffer, in kleine groepen werkt u aan 1 groot kunstwerk.

https://
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Parkstad Limburg Theater Heerlen
Burgemeester van Grunsvenplein 145
6411 AS Heerlen

Inschrijven vanaf 1 september
Inschrijven
Elke deelnemer kan zelf een eigen dagprogramma samenstellen. Hoe? Maak eerst een account aan op
de site www.parkstadlab.nl. Na de bevestigingsmail kun je aan de slag. Daarna krijg je per mail een
overzicht van je keuzes. Dat is je eigen persoonlijk programma voor die dag! Gedetailleerde informatie
over de inschrijving is te vinden op: www.parkstadlab.nl/inschrijven/ . Het programma kun je via de site
ook downloaden en uitprinten zodat je alles op je gemak kunt bekijken, ook op de dag zelf.
Tip: wacht niet te lang, want naast de grote presentaties in de Rabobank Zaal zijn er tal van kleinere
workshops en presentaties met soms maar een beperkt aantal deelnemers op basis van het moment van
inschrijven.

Parkeren
Het Onderwijsfestival op 5 oktober vindt plaats in het Parkstad Limburg Theater (PLT),
Burgemeester van Grunsvenplein 145 in Heerlen, voorheen ‘de schouwburg’.
Parkeer je fiets in de gratis overdekte fietsenstalling op Akerstraat 20 (open vanaf 07.00 uur). In
minder dan 10 minuten loop je naar PLT.
Werk je in de buurt? Parkeer dan je auto op je eigen school.
Openbaar vervoer? PLT ligt op een loopafstand van 6 minuten van het NS-station van Heerlen.
Parkeren in de parkeergarage onder PLT? Als deelnemer aan dit Onderwijsfestival kun je binnen bij
de balie met korting een uitrijkaart krijgen (6 euro voor max. 8 uur).
Tip: reis samen met collega’s en deel deze parkeerkosten.

Nieuwsbrief 3

Na het onderwijsfestival verschijnt een 3de nieuwsbrief met een terugblik op de dag, foto’s, evaluatie, enz.
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