
 

 

 

Op de dag van de leraar, 5 oktober, ontmoeten collega’s uit het voortgezet onderwijs 

in Parkstad elkaar in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Iedereen kan vooraf 

online weer een eigen programma samenstellen. Naast de presentaties en workshops 

zijn ook een speeddate met (vak)collega’s en de informatiemarkt een bezoekje waard.  

Vanaf 8:30 uur ben je welkom in het stadion, waar we om 9:00 uur het festival openen. 

Tussen 9:45 en 12:45 volg je zelfgekozen sessies en aansluitend kun je genieten van 

de netwerklunch. Centrale thema’s zijn veiligheid (digitaal, sociaal en ook je eigen 

veiligheid), good practices, sport en voeding, kennis delen en netwerken. 

Tijdens dit Parkstadbrede onderwijsfestival zijn alle vo-scholen in de regio gesloten. 

 

Feestelijke opening  
Ook dit jaar staat een feestelijke opening op het programma. Het belooft een mooie 

show te worden met muziek, dans en een emotionele noot. Je hebt geen ticket nodig 

voor de opening. Deze staat voor iedereen vast in het programma. 

 

Netwerken 
In de speeddatesessies kun je gestructureerd het gesprek aangaan met collega’s van 

andere vo-scholen in Parkstad. Natuurlijk ontmoet je je collega’s ook op de 

informatiemarkt en tijdens de netwerklunch aansluitend aan het ochtendprogramma. 

 

Informatiemarkt 
In Brasserie de Gele Kaart bezoek je stands van verschillende (regionale) 

organisaties. Je vindt hier onder andere fysiotherapie Offermans voor praktische tips 

en een beetje ontspanning, Fontys Sporthogeschool en Stichting School & Veiligheid. 

Neem een bezoekje aan de informatiemarkt op in je programma of ga langs tijdens de 

lunch. 
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Inschrijven 
Vanaf vrijdag 14 september 2018, 12:00 uur, zijn de kaartjes te bestellen via de 

website. Maak met je e-mailadres een account aan en schrijf je in voor 3 activiteiten. 

Let op dat je inschrijft voor 3 verschillende rondes! 

De kaartverkoop loopt t/m vrijdag 28 september 2018. Wacht echter niet te lang met 

tickets bestellen, want vol=vol. Bestel je tickets voor een sessie, wees dan collegiaal 

en bezoek de sessie ook. Zo krijgt niemand onterecht te horen dat een sessie vol is. 

Kun je niet, of maar een deel van het programma aanwezig zijn, overleg dit dan met je 

direct leidinggevende. 

Bekijk het programma op de website. 

 

Parkeren 

In verband met een wedstrijd op vrijdagavond zijn P1 en P4 gesloten, maar er is ruim 

voldoende gratis parkeergelegenheid rond het stadion. 

 

Vragen? 
Op de website vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. 
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