Op weg naar een nieuw strategisch beleidsplan (2016 -2020) voor Stichting
Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk
UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN ONS DINER PENSANT
Locatie:
Dorpshuis De Oude School, Kerkstraat 10 in Zoelen
Programma:
Aanvang: 17.30 uur met koffie/thee + inleiding
Diner pensant: 18.00 uur: 3 ronden van 45 minuten
18.00 – 18.45 uur
18.45 – 19.30 uur
19.30 – 20.15 uur
20.45 uur: afsluiting met drankje
Op 1 januari 2016 moeten beide stichtingen hun nieuwe strategische beleidsplannen klaar hebben
voor de komende vier jaar. Bij de totstandkoming van deze plannen willen we maximaal gebruik
maken van de input van onze medewerkers, ouders, kinderen, ketenpartners uit voortgezet
onderwijs en peuterspeelzalen, de gemeenten, jeugdzorg, experts op specifieke terreinen en andere
belangstellenden.
We organiseren daarvoor op diverse avonden een diner pensant!
Wat doen we dan? Er zal eerst een korte inleiding plaatsvinden, daarna gaan we aan de hand van
stellingen met elkaar van gedachten wisselen. Tegelijkertijd zullen we lekker tafelen.
Aan de tafels zitten collega’s van de stichtingen, die de resultaten van de gesprekken zullen
vastleggen.
Hebt u tijd, zin…… meld u aan!

Aanmelden kan tot één week vóór de aangegeven datum
___________________________________________________________________________

Data

Thema’s

Woensdag 3 juni 2015:

Kwalitatief en innovatief onderwijs in kleine kernen.
Aanmelden bij: j.brentjes@stichtingfluvium.nl

Woensdag 1 juli 2015:

ICT volledig geïntegreerd.
Aanmelden bij: s.willems@meesteraafjesschool.nl

Dinsdag 8 september 2015:

Passend onderwijs:
- Plusklassen voorzieningen voor hoog- en meer begaafde
kinderen.
- Voorzieningen voor kinderen die meer ondersteuning nodig
hebben op de buurtschool.
Aanmelden bij: f.terhaar@stichtingfluvium.nl

Dinsdag 22 september 2015:

Duurzame en flexibele schoolgebouwen.
Aanmelden bij: r.smit@stichtingfluvium.nl

Woensdag 7 oktober 2015:

Stichtingen als uitdagende werkgevers. Leerkrachten state of the
art
Aanmelden bij: i.vanbeuzekom@stichtingfluvium.nl

Dinsdag 27 oktober 2015:

Educatieve partners: samen voor het kind.
Aanmelden bij: f.terhaar@stichtingfluvium.nl

Woensdagmiddag
11 november 2015

Welbevinden-geluk-succes in leren: wat kunnen scholen daaraan
bijdragen.
Deelnemers kinderen van scholen Spoenk en Fluvium.
Locatie nader te bepalen.
Aanmelden bij: j.brentjes@stichtingfluvium.nl

