Wat kan de lerarenopleiding van u leren?
Deel uw ideeën op het congres BUITEN DE MUREN
Utrecht, 13 maart 2009
Geachte heer / mevrouw,
De bekroonde film Entre les murs toont hoe dik de muur is tussen de
schoolomgeving en de leefwereld van jongeren. Die muur is alleen te doorbreken
wanneer mensen binnen en buiten het onderwijs hun krachten bundelen. Daarom
opent Instituut Archimedes (lerarenopleiding VO van de Hogeschool Utrecht)
binnenkort de deuren voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en
onderwijsinstellingen.
Wilt u vanuit uw expertise meedenken over het opleiden van docenten en het
motiveren van leerlingen? Dan bent u van harte welkom op het congres BUITEN DE
MUREN. Aanknopingspunt vormen een aantal fragmententen uit Entre les Murs.
Vervolgens leidt Felix Rottenberg een gesprek tussen kenners van de problematiek
en een mogelijke aanpak.
Daarna kunt u zelf ideeën inbrengen. Dan doen we in de vorm van een World Cafe.
Onder leiding van een moderator wordt in kleine heterogene groepen van gedachten
gewisseld over oplossingen om schoolactiviteiten af te stemmen op de
maatschappelijke realiteit. Uiteraard kunt u hiervoor zelf onderwerpen inbrengen.
Bijvoorbeeld vanuit de volgende startvragen.
Hoe kun je leerlingen aanspreken op hun talenten zodat ze de school niet vroegtijdig
verlaten? Hoe geef je ze voldoende zelfrespect om zich te ontwikkelen tot
evenwichtige volwassenen? Hoe creëer je een veilige schoolomgeving? Wat kunnen
leerlingen en docenten buiten de schooldeur wijzer worden. Maar vooral: Hoe
kunnen wij als lerarenopleiding hier een bijdrage aan leveren?
Het congres vindt plaats op dinsdag 12 mei van 16:00 – 20:00 uur bij Instituut
Archimedes in Utrecht. Deelname is kosteloos en u kunt zich aanmelden op
http://www.buitendemuren.hu.nl. Met dit congres willen we de basis leggen voor een
platform voor overleg en het delen van kennis. Desgewenst kunt u dus op structurele
basis blijven meedenken.
In de bijgesloten flyer vindt u het programma en meer informatie over uw mogelijke
bijdrage. Ik hoop u persoonlijk te mogen begroeten op ons Instituut.
Vriendelijke groet,

Stef Heinsman
Directeur Instituut Archimedes
P.S. Heeft u ‘Entre les Murs’ nog niet gezien? Bestel dan bij uw registratie een gratis
bioscoopkaartje voor de vertoning op 14 april in het Louis Hartlooper Complex te
Utrecht.

