Seminar Onderwijs&Cultuur

DE KRACHT VAN VERBINDEN
Welke verbinding maak jij met cultuureducatie?
Op woensdag 29 maart 2017 vanaf 13.30 uur vieren wij de lancering
van het nieuw opgerichte Servicebureau Onderwijs&Cultuur.
Je bent van harte uitgenodigd!
13.30-14.00 uur
Inloop met koffie en thee
14.00-16.15 uur
Opening en korte workshops
16.15-17.15 uur	Officiële lancering door de Dordtse wethouders
Onderwijs&Cultuur en een inspirerende lezing
door Mark Mieras over de kracht van verbindingen
in het brein: www.mieras.nl
17.15-18.15 uur
Afsluiting met muziek en een drankje
Heb je geen tijd om workshops te volgen of ben je docent/directeur in het
Voortgezet of Beroepsonderwijs? Dan raden wij je aan om aan te sluiten
vanaf 16.00 uur, mee te luisteren naar Mark Mieras en na afloop met ons
het glas te heffen op het Servicebureau Onderwijs&Cultuur.

WORKSHOPS

Kijken naar verbinding – Ervaar met behulp van Visible Thinking Routines
hoe je kunt kijken naar kunstwerken met leerlingen
Verbindingskracht – Beleef hoe je kinderen kunt stimuleren tot een stroom
aan creatieve verbindingen
Doorgaande Leerlijnen in de praktijk – Luister mee naar de verhalen van
diverse basisscholen en een kinderopvangorganisatie over hoe zij cultuureducatie hebben verbonden aan hun onderwijspraktijk
Cultuurmenu.nu – Ontdek hoe het Servicebureau samen met culturele organisaties vorm geeft aan het nieuwe Kunstmenu (let op: alleen in Dordrecht)
Theater & Thema – Denk, speel en schrijf mee aan een thematische les vol
spel- en beweging
Wanneer?
woensdag 29 maart 2017
Waar?
Het Energiehuis, Noordendijk 148, Dordrecht
Voor wie?	Leerkrachten, ICC’ers, schoolbesturen, vakdocenten,
educatief medewerkers, pedagogisch medewerkers,
beleidsmakers en studenten
Aanmelden?	Deelname is gratis.
Stuur een email aan iris.scheffers@tobe.nl
o.v.v. uw naam, de organisatie en het aantal deelnemers.
Meld je aan voor 13 maart met twee of meer collega’s en maak kans op een
teamworkshop naar keuze in het Energiehuis.
Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur* staat voor verbinding. Het verbinden
van onderwijs, gemeenten, kinderopvang, culturele en maatschappelijke
organisaties met cultuureducatie. Juist omdat cultuureducatie een verbinding
legt tussen persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de maatschappij.
* voormalige afdeling Onderwijs&Projecten van ToBe cultuurcentrum

