Hoe bereiden wij onze kinderen voor op de
toekomst? Wat moeten zij straks weten en
kunnen? En wat moeten wij daarom nu weten
en kunnen? Tijdens het jaarlijkse congres
van de PO-Raad willen we de kennis, in de
breedste zin van het woord, van buiten naar
binnen halen.

AANMELDEN
Via deze link kunt u zich voor het congres aanmelden.
Het congres wordt gehouden in Papendal bij Arnhem.

CONGRESPROGRAMMA
9.00 uur: Ontvangst.
Vanaf 9.15 uur: Opening met bijdragen van onder
andere Rinda den Besten en professor Frits van Oostrom

Op 12 juni organiseert de PO-Raad haar jaarlijkse

Zowel in de ochtend als in de middag maakt u een keuze

congres. Professor dr. Frits van Oostrom opent de dag.

voor een workshop, lezing of masterclass. Op basis

Daarna is er een zeer gevarieerd aanbod van lezingen,

van uw voorkeur stellen we uw programma samen. Tussen

masterclasses en workshops over uiteenlopende thema’s

de sessies door is er gelegenheid tot netwerken, bezoek

en gerenommeerde sprekers met onder andere Walter

aan de informatiemarkt en vinden pauze en lunch plaats.

Etty, Richard Gerver, Marc Vermeulen, Peter van

15.45 uur: Plenaire afsluiting: een trendverkenning met

Lieshout en Max Hoefeijzers. Op de informatiemarkt

Jan-Henk Bouman.

vindt u aanbieders van voor onze sector relevante

Vanaf 16.15 uur: Informeel samenzijn en borrel.

aanbieders en presentaties. Hier is ruime gelegenheid om

TARIEVEN

te netwerken en ervaringen te delen.

Leden, schoolleiders en andere geïnteresseerden van wie

VOOR WIE

het bestuur lid is van de PO-Raad betalen de ledenprijs:

Het PO-Raad congres op 12 juni is bestemd voor

€ 215,–. Niet-leden betalen € 320,–.

bestuurders, directeuren en schoolleiders in het Primair
Onderwijs. Betrokken leidinggevenden van SWV-en

CONTACTGEGEVENS

zijn natuurlijk ook van harte welkom, net als andere

Heeft u vragen over dit congres? Neem contact op met:

betrokkenen uit de sector.

congres@poraad.nl

SPECIAAL VOOR LEDEN
Voorafgaand aan het congres op 12 juni staat op 11 juni, eveneens
in Papendal, de ALV van de PO-Raad gepland (vanaf 13.00 uur). Vanaf
16.00 uur kunt u een sessie bijwonen met de vooraanstaande Belgische
pedagoog Dirk van Damme en de Nederlandse Hoogleraar onderwijskunde
Monique Volman. Aan het programma voor PO-Raad leden op donderdag
11 juni zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van het diner
en overnachting.
Kijk op: www.poraad.nl/agenda/congres-po-raad-kennis-voor-morgen

