Woensdag 7 november 2017, 12.00 - 16.30 uur
Raadhuisplein 1, Leidschendam
Programma:
12.00 uur: inloop met lunch
12:45 uur: opening door dagvoorzitter Yvonne Bood
12.50 uur: welkom wethouder Juliette Bouw
13.00 uur: inleiding David Kranenburg over de samenwerking tussen professionals en ouders
13.50 uur: pauze
14.00 uur: workshopronde 1
15.00 uur: pauze
15.15 uur: workshopronde 2
16.15 uur: terugkoppeling en afsluiting door wethouder Bouw en Yvonne Bood
16.30 uur: netwerkborrel
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via Aanmeldformulier. Hier kunt u ook uw voorkeur voor workshop aangeven.
Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Aanmelden kan tot en met 10 oktober. De definitieve
indeling van de workshops ontvangt u op de middag van de conferentie.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mro@lv.nl
Workshops:
Workshop 1
Ouders en school samen... Maar hoe?
Als professional ben je betrokken bij je leerlingen en ben je de spil om een goede verbinding te maken
met ouders. Maar hoe doe je dat? David Kranenburg neemt de deelnemers op inspirerende wijze mee
langs de verschillende aspecten van Actief Ouderschap.
(David Kranenburg, directeur Actief Ouderschap).

Workshop 2
Kansen en knelpunten kindcentrum Bamboe
Over het waarom en waar kindcentrum Bamboe kansen biedt (meerwaarde) en hoe ouders hierbij
worden betrokken. Bamboe deelt haar ervaring bij de ontwikkeling van het IKC. In deze workshop
gaan de deelnemers in gesprek over de ervaringen, kansen en knelpunten bij de vorming van een IKC.
(Dick van Waas, directeur Kindcentrum Bamboe-Den Haag).

Workshop 3
Verbinding pedagogische visies Montessori kindcentrum Mio Mondo
Deze workshop is gericht op het pedagogisch fundament dat gebaseerd is op de pedagogen Loris
Malaguzzi en Maria Montessori. Mio Mondo werkt met vier pijlers: ontwikkelen tot wereldburgers,
samen sterk, rijke omgeving en eigen keuzes. Ingezoomd wordt op de successen en hobbels in een
proces vol met uitdagingen.
(Godelinde van der Heiden, adjunct-directeur IKC Mio Mondo-Amstelveen).

Workshop 4
Samen werken aan ontwikkeling. Wat betekent dat voor ouders?
Partou kinderopvang en Unicoz onderwijsgroep werken al 3 jaar samen aan de ontwikkeling van
kinderen van 0-12 jaar. Wat merken ouders hiervan op het gebied van overdracht, doorgaande lijn,
samenwerking en activiteiten? Bent u benieuwd naar breinbrekers of successen? Schrijf uw vraag op
en neem deze mee naar de workshop!
(Eelco Janssen, directeur IKC Stella Nova-Zoetermeer).

Workshop 5
IKC ontwikkeling = dealen met dilemma’s
Hoe komen we tot een gezamenlijke visie en werkwijze met behoud van eigen identiteit? Zijn alle
partijen in het speelveld gelijk? Welke macht ben je bereid om op te geven? Zo maar enkele lastige
dilemma’s bij het ontwikkelen van een kindcentrum; dat gaat niet zonder slag of stoot. Het is een reis
die je met elkaar maakt. Aan de hand van onze ervaringen met de ontwikkeling van kindcentra, gaan
we graag met je in gesprek over jouw dagelijkse praktijk.
(Marieke Zweekhorst en Sandra de Leeuw, Onderwijs & Ko)

