Onderwijsfestival
7 oktober 2019
Ook dit jaar organiseren SVO|PL, LVO Parkstad en Citaverde weer een
Onderwijsfestival rond de Dag van de Leraar. Collega’s uit het voortgezet onderwijs in
Parkstad ontmoeten elkaar deze keer op maandag 7 oktober in Kerkrade. Iedereen
kan vooraf online weer een eigen programma samenstellen.
Nieuw is het festivalboekje dat je gisteren of vandaag in je postvakje of de
personeelskamer hebt gevonden. Bij de evaluatie van vorig jaar kwam namelijk naar
voren dat deelnemers graag niet pas bij de inschrijving over het programma
geïnformeerd wilden worden We hopen dat je door het programmaboekje beter in de
gelegenheid bent een goede keuze te maken. Tip: neem je festivalboekje ook mee
naar het onderwijsfestival!
Je kunt het boekje ook digitaal hier vinden.
Vanaf 8:30 uur ben je welkom bij de musea Cube, Columbus en Continium, waar we
om 9:00 uur het festival zullen openen. Tussen 9:45 en 13:15 uur volg je je eigen menu
en aansluitend kun je genieten van de lunch waarna je in de derde helft met collega’s
kunt netwerken of een van de expo’s van de musea gratis kunt bezoeken. Centraal
thema is ‘Proef, proof of preuve’.
Tijdens dit Parkstadbrede onderwijsfestival zijn alle vo-scholen in de regio gesloten.

Feestelijke opening
Aangezien Cube, Columbus en Continium niet over één grote ruimte beschikken waar
we een gezamenlijke opening kunnen verzorgen, vindt de opening in meerdere zalen
tegelijkertijd plaats.
Je hebt geen ticket nodig voor de opening, want deze staat voor iedereen ingepland.
Bij binnenkomst hoor je in welke zaal je de opening gaat bijwonen.

Inschrijven
Vanaf maandag 16 september 2019, 12:00 uur, zijn de kaartjes te bestellen via de
website. Let op: in het programmaboekje staat nog vrijdag 13 september. Dit is dus
aangepast, zodat je ook dit weekend nog de tijd hebt om je keuze te maken.
De bandbreedte is opgeschroefd naar het maximale niveau, dus we hopen jullie
enthousiasme dit jaar aan te kunnen! Mocht de website onverhoopt toch even
onbereikbaar zijn dan werken we zo snel mogelijk aan een oplossing.
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Maak met je e-mailadres een account aan en schrijf je in voor 3 activiteiten. Schrijf je
in elke ronde in voor een workshop of presentatie.
De kaartverkoop loopt t/m maandag 30 september 2019. 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.

Bereikbaarheid
Cube, Columbus en Continium zijn zowel met het openbaar vervoer, de fiets als de
auto goed bereikbaar.
Openbaar vervoer
De trein stopt letterlijk voor de deur en dat geldt ook voor bus lijn 20. Ook vanaf het
centrale busstation in Kerkrade ben je zo bij de musea. Dikke aanrader om met het ov
te komen dus!
Fiets
Je fiets kun je goed parkeren in de fietsenstalling naast het treinstation
Parkeren
Bij het treinstation is een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen beschikbaar. In goed
overleg met de gemeente Kerkrade zijn afspraken gemaakt over nog meer
parkeerplaatsen in de directe omgeving. Daarover binnenkort meer!
Sportieve bezoekers kunnen hun auto parkeren bij de grote (gratis) parkeerplaats in
de buurt van kasteel Erenstein. Gun jezelf en je stappenteller een korte wandeling
binnendoor naar de musea.

Over twee weken ontvang je van ons een update met FAQ’s en meer informatie
over het parkeren!
In de tussentijd vind je meer informatie op www.parkstadlab.nl.
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