Beste collega’s, na maanden van voorbereiding start op maandag 25
september de Meerkring Inspiratieweek.
Tot en met donderdag 28 september kunnen jij en je Meerkringcollega’s op
diverse bijzondere locaties deelnemen aan één van de 17 inspirerende
workshops (825 plaatsen).
Programma
Dit jaar zijn we er in geslaagd een gevarieerd programma samen te stellen
voor verschillende doelgroepen en diverse vakgebieden. Onze kernwaarden
Ontmoeten, Ontplooien en Ontwikkelen krijgen volop aandacht. Maar ook
een onderwerp als ‘Onderwijs in de Toekomst’ neemt een prominente plaats
in. De inspiratiesessies zijn bedoeld om inspiratie te halen en te brengen én om
elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren!
Om de beleving compleet te maken zorgen wij op de locaties waar
middagactiviteiten zijn voor thee/koffie en na afloop voor broodjes (en op
sommige locaties voor soep) zodat je met een ‘totaal gevuld gevoel’ naar huis
gaat.
Inschrijven vanaf 1 september 17.00 uur
Inschrijven voor de workshops kan met je account op Mijn Academie. Heb je
nog geen account, meld dit dan bij je directeur, mail OinO.
In de bijlage vind je het volledige programma-aanbod en -planning. Het
programma is ook te vinden in je teamkamer. Om gelijke kansen te creëren
kan iedereen vanaf vrijdag 1 september 17.00 uur inschrijven. Een week later
sluit de inschrijving. Als er nog plaatsen beschikbaar zijn, krijgen parttimers
vervolgens de mogelijkheid een tweede activiteit kiezen
Deelnemen aan 1 of 2 activiteiten?
Fulltimers (wtf tussen 0,8 en 1,0) mogen zich inschrijven voor 2 activiteiten.
Parttimers (wtf t/m 0,6) kiezen (vooralsnog) voor 1 activiteit en krijgen (indien
mogelijk) een week later de kans om zich voor een tweede activiteit op te
geven.

Theatervoorstelling ‘Fouten maken mag!’
Op woensdagavond 27 september speelt theatergezelschap The Big Mo in het
Icoon Theater de interactieve voorstelling ‘Fouten maken mag!’. Hier geldt
‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Schrijf je dus snel in, want er is plaats
voor maximaal 240 personen. Deze voorstelling maakt deel van de activiteiten.
Teaminventarisatielijst en activiteiten met een *
Naast je digitale inschrijving, ontvangt je school een Teaminventarisatielijst met
het volledige programma om op te hangen in de teamkamer. Jij en je
collega’s vullen je naam in bij de workshop(s) van je keuze. Zo wordt voor
iedereen duidelijk wie, wanneer, waar aanwezig is.
Aan activiteiten aangeduid met een * (zie Teaminventarisatielijst) moet
tenminste één teamlid deelnemen. Overleg en zorg er samen voor dat je
school vertegenwoordigd is.
Er wordt op je gerekend!
Jouw mening en bijdrage vinden we belangrijk! Daarom doen we er alles aan
om van de Meerkring Inspiratieweek een boeiend, leerzaam en inspirerend
evenement te maken. Daar maken we kosten voor (denk aan de trainer, de
locatie en het eten). Deelnemen kost niets, maar is niet vrijblijvend. Dus mocht
je onverhoopt toch niet kunnen komen, dan vragen we je wél om voor een
vervanger te zorgen.
Kom naar de Meerkring Inspiratieweek en laat je inspireren!
Namens de stuurgroep,
Else Rietveld, Joop Stas en Wendy Wassenaar

