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OPBRENGSTEN DIALOOG 
#ONDERWIJS2032
In dit L2S Magazine blikken we terug op 
het eerste Onderwijsfestival en de 
Nationale Ouderavonden. Thema: 
#Onderwijs2032. U kunt de opbreng-
sten van de dialoog van meer dan 1.500 
leraren, ouders, leerlingen, bestuurders, 
ondernemers en enkele wetenschappers 
teruglezen. Maar ook terugkijken. Want er 
zijn, naast de lancering van het CodePact 
van Neelie Kroes (zie video) meer dan 100 
videoverslagen en een veelvoud aan foto’s 
en tientallen artikelen gekoppeld aan dit 
magazine. We zijn dan ook trots dat we 
deze speciale editie persoonlijk mogen 
aanbieden aan de voorzitter van het Plat-
form #Onderwijs2032: Paul Schnabel.

Voorwoord
LEREN MET TABLETS
Maar we blikken niet enkel terug, we 
kijken ook vooruit. De implementatie 
van tablets in het onderwijs is een niet te 
stoppen vernieuwing. Het heeft impact 
op vrijwel alle aspecten van het onderwijs. 
Van 28 september tot en met 2 oktober 
zijn er door het hele land regiobijeenkom-
sten over Leren met Tablets. We hopen 
u op een van deze dagen persoonlijk te 
ontmoeten.

Hans Hoornstra en  
Dieter Möckelmann 
Oprichters Like to Share

28 september Rotterdam
29 september Utrecht
30 september Eindhoven
1 oktober  Apeldoorn
2 oktober  Groningen

www.lerenmettablets.nl

https://www.youtube.com/watch?v=6P1iQ7_5qQA
http://liketoshare.education/leren-met-tablets/


5 LIKE TO SHARE | ONDERWIJSFESTIVAL 2015

MENU 
PAGE
MENU 
PAGE

NEXT 
PAGE

PREV 
PAGE

Heel veel dank!
De dialoog met meer dan 1.500 leraren, ouders, schoolleiders en ondernemers over #Onderwijs2032 op het 
Onderwijsfestival en de Nationale Ouderavonden werd mogelijk gemaakt dankzij onderstaande partners: 
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INNOVATIVITEIT 
DOOR CREATIVITEIT 
De toekomst verandert razendsnel. 
Moeten onze leerlingen leren pro-
grammeren of juist mediteren? Wij 
zijn ervan overtuigd dat creativiteit 
belangrijk is voor innovatie. Kunst is 
één van de belangrijkste velden voor 
de ontwikkeling van vaardigheden 
die centraal staan bij innovatie. 
 Lees meer >  

NIEUWS IN DE KLAS 
Vroeger was de krant een meneer, 
maar nu zijn nieuwsmedia altijd en 
overal beschikbaar en brengen je in 
contact met de wereld om je heen. 
Nieuws geeft onderwijs meer beteke-
nis, omdat het actuele, reële en re-
levante contexten biedt voor lessen. 
Chris neemt de mogelijkheden door.
  Lees meer >

HOE VERANDERT DE ROL VAN 
DE LERAAR DOOR DE NIEUWE 
TECHNOLOGIE? 
We willen kinderen op school wij-
zer maken, niet alleen kennis geven. 
Daarvoor is de docent de sleutelfi-
guur. De docent maakt je nieuwsgie-
rig, technologie maakt het mogelijk. 
Het gaat om balans tussen mens en 
machine.
  Lees meer >

BARBARA KOPPE & 
PATTY SELANNO

CHRIS VAN HALL

CLAIRE DE PONT

OPENING KEYNOTE EN 
ONDERTEKENING CODEPACT 
De wereld wordt steeds meer digitaal. 
Kinderen zullen moeten leren pro-
grammeren, want programmeurs zijn 
de ondernemers en werknemers van 
de toekomst. Om dit kracht bij te zet-
ten lanceert Neelie Kroes samen met 
StartupDelta het CodePact.
   Lees meer >

NEELIE KROES

*klik op een tekstvlak om door te gaan naar de bijbehorende blog. 

https://twitter.com/Kunstvaardig
https://twitter.com/chall
https://www.linkedin.com/in/chrisvanhall
https://www.linkedin.com/pub/claire-de-pont/89/b64/356
https://www.facebook.com/pages/Kunstvaardigheden/590035317793524
https://twitter.com/neeliekroeseu
https://www.facebook.com/NeelieKroes
https://nl.linkedin.com/pub/barbara-koppe/1b/3ba/621
https://nl.linkedin.com/pub/patty-selanno/77/544/258
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CHRIS VERHOEVEN

Sessies Onderwijsfestival #2

MEISJES EN TECHNIEK IN 2032 
Meisjes zijn actieve en enthousiaste 
ICT-gebruikers. Kunnen we hen ver-
leiden zelf ook ‘creator’ te worden 
van ICT-toepassingen? VHTO orga-
niseert binnen- en buitenschoolse 
DigiVita Code Events voor meisjes, en 
traint (informatica)docenten in basis- 
en voortgezet onderwijs. Doe mee!
  Lees meer >

NU LEREN VOOR DE TOEKOMST! 
Wat kun je met jouw leerlingen nu 
al doen als het gaat om het leren van 
belangrijke vaardigheden voor de 
toekomst? Ontdek wat jij morgen  
al kunt betekenen in het ontwikkelen 
van jouw talenten en die van je  
leerlingen.   
 Lees meer >

DE TOEKOMST VAN TOETSEN: 
VAN PEILSTOK NAAR POLSSTOK 
VOOR HET ONDERWIJS 
Elizabeth Langeveld, Bureau ICE: 
“Toetsen en examineren we nog in 
het onderwijs van de toekomst? 
Jazeker! Met toetsen die leerlingen 
verder helpen om zich te ontwikke-
len. Kortom: van peilstok naar 
polsstok.”  Lees meer >

COCKY BOOIJ DESIRÉE HOUKEMA

ELIZABETH LANGEVELD
UITEINDELIJK ZULLEN ROBOTS 
OM ONS HEEN ZIJN ZOALS
DIEREN NU 
Wanneer wij over robots denken, dan 
denken wij meestal aan apparaten die 
op mensen lijken. Maar zoveel kun-
nen robots in de praktijk nog niet. De 
“lagere” robot diersoorten kunnen we 
veel eerder in de maatschappij ver-
wachten.  Lees meer >

https://twitter.com/VHTOamsterdam
https://twitter.com/infopunttalent
https://twitter.com/EALangeveld
https://nl.linkedin.com/in/dhoukema
https://nl.linkedin.com/in/elizabethlangeveld
https://www.facebook.com/VHTOamsterdam
https://www.facebook.com/Talentstimuleren
http://robotics.tudelft.nl/
http://spaceinstitute.tudelft.nl/
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ZEITGEIST 
We gaan naar een vloeibare samen-
leving: oude, rigide structuren maken 
plaats voor dynamiek waarin burgers, 
onderwijsinstellingen en bedrijven 
flexibele verbanden aangaan en weer 
verbreken. De vloeibaarheid, trans-
parantie en kracht van het netwerk 
wordt steeds belangrijker.
  Lees meer >

COMPETENTIES EN ATTITUDES 
DOOR TRADITIONELE VAKKEN 
Kinderen moeten zowel fysiek als gees-
telijk geprikkeld worden om zich goed 
te ontwikkelen. Door te schaken leren 
kinderen spelenderwijs veel competen-
ties: concentratie, vooruitdenken, logica 
en time-management. Over de functie 
van de schaaksport voor de jeugd sprak 
IM Hans Böhm.   Lees meer >

GREEN’S’COOL OP ARUBA 
Green’s’Cool brengt onderwijs, 
overheid en ondernemers bij elkaar 
om samen te werken aan innovatieve 
oplossingen voor maatschappelijke 
kwesties. Onze activiteiten laten 
leerlingen kennismaken met de 
praktijk, die op zijn beurt profiteert 
van kennis en inzicht van jongere 
generaties. Lees meer >

EFFECTIEVERE DIGITALE LEER-
MIDDELEN IN HET ONDERWIJS 
DOOR BETERE AFSTEMMING 
VRAAG EN AANBOD 
Nieuwe vormen van onderwijs vragen 
andere leermiddelen. Voor een effec-
tieve inzet van digitale leermiddelen 
moet het aanbod beter aansluiten bij 
de behoefte van scholen.  
 Lees meer >

FARID TABARKI

HANS BÖHM

GEERT KOOISTRA

HESTER STUBBÉ

twitter.com/studiozeitgeist
https://nl.linkedin.com/pub/farid-tabarki/3/625/753
https://www.linkedin.com/company/green%27s%27cool-nl?trk=biz-companies-cym
https://nl.linkedin.com/in/hesterstubbe
https://www.facebook.com/GreenSCoolAruba
www.studiozeitgeist.eu
http://www.hansbohm.com
https://www.youtube.com/watch?v=PowrWf7RnlE
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INNOVATIEF LEREN BIJ HET 
HYPERION LYCEUM 
Hoe zien de leerlingen de toekomst 
van het onderwijs? Drie leerlingen 
van de nieuwe en vooruitstrevende 
school “Hyperion Lyceum” vertellen 
over hun visie over hoe de jeugd in  
de toekomst goed kan worden voor-
bereid op hun baan en leven in de 
toekomst.  Lees meer >

ONDERWIJSVERNIEUWING OM 
ONS HEEN
Hoe zit het in Schotland en in Vlaan-
deren? En wat doen die Finnen nou 
eigenlijk? Veel landen zijn bezig met 
onderwijsvernieuwing. In deze inter-
nationaal georiënteerde pitch kijken 
we naar wat zij doen en wat we daar-
van kunnen leren.
  Lees meer >

DE DENKENDE DOENER 
MBO’ers worden, vaak ten onrechte, 
alleen gezien als doeners, niet als den-
kers. Tanja Jadnanansing is woordvoer-
der beroepsonderwijs in de Tweede 
Kamer en daarnaast mentor van der-
tig Amsterdamse jongeren, wat haar 
inspireert om samen met jongeren na 
te denken over hoe dat beroepsonder-
wijs nog beter te maken.  Lees meer >

CHINA, DE GROTE ONBEKENDE 
Of we het leuk vinden of niet, maar 
niemand kan meer om de kersverse 
wereldmacht China heen. Maar wat 
weten we eigenlijk van China? Het 
is hoog tijd voor een inhaalslag. Die 
moet beginnen in het onderwijs. Een 
school met visie voert daarom het 
vak Chinese taal en cultuur in.

  Lees meer >

JULIUS, ASMAE & FRANS

JAN BERKVENS

TANJA JADNANANSING

JAN VAN DER PUTTEN

info@janvanderputten.com

https://twitter.com/jmpbvdputten
https://www.facebook.com/jan.vanderputten.71
www.janvanderputten.com
https://twitter.com/tanjajad
https://nl.linkedin.com/pub/tanja-jadnanansing/5/42/941
https://nl-nl.facebook.com/tanja.jadnanansing
https://nl-nl.facebook.com/HyperionLyceum
http://www.hyperionlyceum.nl/
mailto:info%40janvanderputten.com?subject=
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VAN LEARNING ANALYTICS NAAR 
PERSOONLIJKE FEEDBACK 
Online oefenprogramma’s tonen hoe 
uw leerling per onderdeel presteert. 
Hierdoor kunt u in de les gericht 
helpen. Maar welke persoonlijke 
feedback is uitvoerbaar en effectief? 
Onderzoek levert realistische diffe-
rentiatie-tips op. Benieuwd? Mail naar

 Lees meer >

BANEN IN DE TOEKOMST: 
ROBOTS, COMPUTERS EN WIJ, 
GAAT DAT GOED? 
Over 20 jaar ziet de wereld er anders uit. 
Wat moeten we onze leerlingen nu echt 
meegeven om in die toekomst de goede 
dingen te doen, leuk werk te hebben en 
verschil te kunnen maken? Hoe ziet onze 
plek er uit tussen alle computersyste-
men, robots en kunstmatige intelligentie?
 Lees meer >

FILMEDUCATIE MET MOVIEZONE 
Entertainment en filmeducatie 
versterken elkaar in de award-
winnende MovieZone jeugdseries van 
EYE.  Manon Sandee laat zien hoe in 
MovieZone entertainment en 
filmeducatie samenkomen om 
jongeren te enthousiasmeren voor 
film en inzicht te geven in de werking 
van beeldtaal. Lees meer >

JORDI VERMEULEN KARS VELING

MANON SANDEE
LEARNING ANALYTICS; WAT 
WERKT WEL EN NIET? 
Nu ons leermateriaal digitaliseert, is 
het mogelijk de handelingen die leer-
lingen hiermee doen steeds nauw-
keuriger vast te leggen en te analyse-
ren. Learning analytics kan helpen om 
het onderwijs meer te personaliseren. 
Wietse neemt door wat wel en wat 
niet werkt. Lees meer >

WIETSE VAN BRUGGEN 

persoonlijkefeedback@gmail.com

https://twitter.com/velingkars
https://twitter.com/M_Sunday
https://nl.linkedin.com/in/jordivermeulen
https://nl.linkedin.com/in/kveling
https://www.linkedin.com/in/manonsandee
http://twitter.com/densy
https://www.linkedin.com/pub/wietse-van-bruggen/5/296/b93
mailto:persoonlijkefeedback%40gmail.com?subject=
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TIM FAVIER 

Sessies Onderwijsfestival #6

ONGEMERKT 21ST CENTURY 
SKILLS ONTWIKKELEN MET 
KNSTMPPN [KUNST-MEPPEN] 
Binnen het kunstkaartspel KNSTMP-
PN staat het leggen van visuele en in-
houdelijke verbanden centraal. Naast 
deze vorm van creatief denken, vergt 
en ontwikkelt het basale vaardighe-
den als verwoorden, beargumenteren 
en anticiperen. Lees meer >

DIGITALE CREATIE IN HET 
MIDDELBAAR ONDERWIJS 
Sonny en Tom vertellen hoe ze samen 
met HMC een topklas hebben ontwik-
keld voor 60 middelbare scholen met 
boven gemiddelde media interesse. 
Ze laten zien hoe en vooral waarom 
ze het groepsproces, in plaats van de 
techniek, centraal hebben gezet en 
wat hier de resultaten van zijn.
 Lees meer >

MANNEN VOOR DE GROEP 
We willen allemaal meer mannen in 
het onderwijs. En dan niet als mana-
ger, maar voor de groep. Voetballen 
in het speelkwartier, zagen en timme-
ren met handvaardigheid. Initiatief-
nemer Robert-Jan Kooiman vertelt 
over het project Klas zoekt meester 
(m) en de zojuist gestarte pilot.
 Lees meer >

HOOG WATER OP HET 
SCHOOLPLEIN 
Jongeren hebben weinig besef van 
overstromingsrisico’s in hun eigen 
omgeving. En dat terwijl een over-
stroming zeker niet uitgesloten is. Tim 
presenteert een beproefde lesmetho-
de waarin leerlingen onderzoek doen 
naar de kans en gevolgen van over-
stromingen in hun eigen omgeving.
 Lees meer >

MIRJAM VAN DEN 
HASPEL

SONNY MATHURA EN 
TOM RAVESLOOT

ROBERT-JAN KOOIMAN

TIM FAVIER 

https://twitter.com/knstmppn
https://twitter.com/rjkooiman
http://nl.linkedin.com/in/sonnymathura/
https://nl.linkedin.com/in/rjkooiman
https://nl.linkedin.com/pub/tim-favier/11/349/854
https://nl-nl.facebook.com/knstmppn
http://www.meestersadvies.nl
http://nl.linkedin.com/pub/dir/Tom/Ravesloot
http://www.uu.nl/staff/TTFavier/0
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TECHNOLOGIE IN HET 
DAGELIJKSLEVEN VAN 2032 
Wearables, internet of things, 
implants, kunstmatige inteligentie, 
hologrammen, virtual reality. 
Trendwatcher Vincent Everts neemt 
ons mee naar het digitale dagelijks 
leven van 2032.

 Lees meer >

DE MAKER MOVEMENT IN 
#ONDERWIJS2032 
De Maker-beweging (Maker Move-
ment) luidt een nieuw digitaal 
tijdperk in. Je kunt deze het beste 
omschrijven als digitaal doe-het-
zelven. Creativiteit en probleemop-
lossend vermogen staan centraal. 
Wat kunnen we leren van de 
pionierende scholen? Lees meer >

VINCENT EVERTS

WIETSE VAN BRUGGEN 

WAT ETEN WE IN 2032? 
DOOR WILLEM BRANDENBRUG
Duurzaam voedsel in 2032 is een 
tussenstap op weg naar een afdoende 
voedselzekerheid in 2050 voor een 
wereldbevolking van meer dan negen 
miljard mensen. Bepalend voor een 
snelle start van een duurzame 
ontwikkeling is hoe snel de daarbij 
behorende onderwijskolom kan 
worden georganiseerd. Lees meer >

DEMOGRAFISCHE 
VERSCHUIVINGEN EN DE IMPACT 
OP ONDERWIJS 
Wim geeft een korte inleiding over 
de demografische verschuivingen die 
we kunnen verwachten, en de impact 
daarvan op het onderwijs. In het bij-
zonder de kansen die deze verschui-
vingen (ook) bieden voor onderwijs-
innovatie. Lees meer >

WILLEM BRANDENBRUG

WIM DIDDEREN 

https://twitter.com/vincente
http://twitter.com/densy
https://nl.linkedin.com/in/evertsvincent
https://www.linkedin.com/pub/wietse-van-bruggen/5/296/b93
https://nl.linkedin.com/pub/willem-brandenburg/21/17/6aa
https://nl.linkedin.com/pub/wim-didderen/18/40b/b6
http://www.neimed.nl/
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Sessies Onderwijsfestival #8

VINCENT EVERTS
Sessieomschrijving

LEREN VOOR DE WE-SOCIETY 
Tijdens de afsluitende keynote 
onderzoekt Thieu Besselink de 
toekomst van leren, werken en hoe 
we met elkaar interacteren in een 
wereld van snelle verandering, 
waardevolle netwerken en de 
opkomst van de ‘Knowmad’.  
   Lees meer >

THIEU BESSELINK

21 mei 2015 
Amsterdam

#onderwĳs2032
Festival

Met 18 t/m 20 mei de Nationale Ouderavonden!

https://twitter.com/besselink
https://nl.linkedin.com/in/thieu
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MURIEL WARNERS
Muriel Warners leert klein en 
groot mediawijs met het web om 
te gaan. Ze is zelfstandig en geeft 
onder andere naschoolse lessen op 
de basisschool over programme-
ren, games, sites en apps maken, 
en voorlichting op ouderavonden 
over media-opvoeding. Ook schrijft 
ze artikelen en geeft gastlessen en 
workshops over strategisch gebruik 
van content en social media.

maatschappelijke onderwerpen en intensieve 
studiekeuzebegeleiding.
> Lees verder 

Om mediawijs met alle online informatie om 
te gaan moet elke leerling het journalistie-
ke principe van de 5 W’s en de H (Wie, Wat, 
Waar, Wanneer en Waarom en Hoe) kunnen 
begrijpen en toepassen. 
      

Leerlingen leren ook buiten school, vooral 
via internet. Docenten zouden die kennis 
en ervaringen moeten betrekken bij hun 
leerproces.
> Lees verder

‘Wie is er verantwoordelijk als een kind wordt 
aangereden door een zelfsturende auto?’ Of-
tewel: het gaat in de toekomst niet alleen om 
het snappen van programmeren en techniek, 
maar ook dat je begrijpt welke consequenties 
dat heeft voor de samenleving.
> Lees verder

Bij de ‘makers’ is er veel aandacht voor het 
proces voorafgaand aan het product: het 
ontwerpen. Daarna wordt het 3D uitgeprint. 
Dit is anders bij zelf met materiaal aan de slag 
gaan, waar toeval en materiaalkennis bij komt 
kijken. Een combinatie van beiden in het on-
derwijs is dus het beste.
> Lees verder 

Is het goed of slecht als media- en ICT-be-
drijven projecten gaan sponsoren in het on-
derwijs, zoals Codepact en Hilversum Media 
Campus?
> Lees verder 

Met een ‘Digital Aristotle’ voor alle leer-
lingen zou de leraar zich meer kunnen 
gaan richten op hun identiteitsvorming . 
Bijvoorbeeld door discussies over 

Edublogs van Muriel Warners

Muriel proeft 
het Onderwijsfestival

https://nl.linkedin.com/in/murielwarners
http://murielwarners.nl/
https://twitter.com/murielwarners
http://murielwarners.nl/internet_strategisch_inzetten/
http://murielwarners.nl/nooit-meer-het-huis-uit-door-internet/
http://murielwarners.nl/waarom-we-onder-de-motorkap-van-computerprogrammas-moeten-kijken/
http://murielwarners.nl/makers-internet/
http://murielwarners.nl/makers-internet/
https://www.youtube.com/watch?v=7vsCAM17O-M&index=3
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Vol vuur en passie schetst trendwatcher
 Vincent Everts als ervaringsdeskundige van 
vastlopen in het onderwijs en vader van 
kinderen in een SteveJobs-school een situatie 
hoe onderwijs nu al door technologie 
ondersteund kan en moet worden.  
> Lees verder 

Schaken blijkt veel meer dan een denkspel-
letje. Tijdens de sessie van Hans Böhm wordt 
duidelijk dat het ook een levenshouding is, 
een spel waarbij allerlei normen en waarden 
een rol spelen en waarbij een beroep wordt 
gedaan op omgangsvormen, respect, door-
dachtheid, alertheid. 
> Lees verder 

Zijn de meeste toetsen nu niet meer dan een 
peilstok om het niveau af te lezen, in de 
toekomst moet dat veel meer zijn.
Elizabeth Langeveld van Bureau ICE vergelijkt 
dat met de polsstok. Een mooie metafoor 
met als bedoeling de leerling boven zichzelf 
te laten uitstijgen.  > Lees verder 

Willem Brandenburg weet haarfijn uit te 
leggen hoe een wereldbevolking met een 
omvang van 9 miljard zich toch gewoon kan 
redden: met de helft van de grondstoffen en 
een dubbele voedselproductie. Het zit ‘m in 
de productie van zeewier!  
> Lees verder 

Hoe komt het curriculum voor onderwijs tot 
stand in verschillende landen? Jan Berkvens 
laat zien dat het uitermate interessant is om 
te kijken naar het proces dat het curriculum 
vormt. Politiek en cultuur blijken van grote 
invloed. > Lees verder

Edublogs van Peter te Riele 
Eigenwijs op het Onderwijsfestival

PETER TE RIELE
Peter te Riele is een ervaren 
onderwijsadviseur in basisonder-
wijs en VO. Hij is van veel markten 
thuis. Met zijn onderwijsadvies-
bureau Advies Hulp & Actie (AHA) 
legt hij zich vooral toe op het 
voortdurend zoeken naar (nieu-
we) mogelijkheden van optimaal 
onderwijs. Daarbij staat niet de 
leerstof maar het kind/de leerling 
centraal. Enkele belangrijke speer-
punten: sociaal emotionele 
ontwikkeling, creatief denken, 
meta-cognitie, meervoudige  
intelligentie, jenaplan, 
klassenmanagement.

https://twitter.com/peterteriele 
https://twitter.com/peterteriele 
https://nl.linkedin.com/in/peterteriele
www.advieshulpactie.nl
http://eigenwijsinonderwijs.blogspot.nl/2015/05/onderwijs-in-2032-door-trendwatcher.html
http://eigenwijsinonderwijs.blogspot.nl/2015/05/schaken-in-het-curriculum.html
http://eigenwijsinonderwijs.blogspot.nl/2015/05/van-peilstok-naar-polsstok-toekomst-van.html
http://eigenwijsinonderwijs.blogspot.nl/2015/05/zeewier_58.html
http://eigenwijsinonderwijs.blogspot.nl/2015/05/curriculum-vanuit-internationaal.html
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experts in de klas

TESSA VAN ZADELHOFF 

Tessa van Zadelhoff is twee dagen 
per week projectleider onderwijs-
innovatie bij de stichting PRODAS, 
een bestuur met 25 basisscholen. 
Daarnaast werkt zij als zelfstandig 
onderwijsadviseur voor vakbla-
den, Kennisnet, BoekTweePuntNul, 
educatieve uitgeverijen, scholen en 
besturen. Op sociale media vind je 
haar onder de naam Warempel. 

Maandagavond 18 mei jl. mocht ik na-
mens Like to Share op Basisschool Sint 
Jozef in Geldrop een ouderavond leiden 
over #onderwijs2032. Ouderavond was 
overigens niet helemaal het goede woord 
want de complete Kindermeedenkraad 
van de school was aanwezig. En mee-
denken kunnen deze kinderen zeker. 

Na een korte inleiding werd er druk gedis-
cussieerd door leerlingen, ouders en leer-
krachten of er bepaalde vakken zouden 
mogen verdwijnen of dat er misschien 
nieuwe vakken nodig waren zodat het 
onderwijs beter aan zou sluiten op de rest 
van de maatschappij. Volgens Liam zou 
het belangrijk zijn om te leren program-
meren en animeren omdat we steeds 
meer gebruik gaan maken van techno-

logie. Dan is het hartstikke handig om te 
weten hoe deze technologie werkt.  
Andere ideeën waren om leerdoelen te 
koppelen aan games als Minecraft en  
Hayday. Technologie maakt het nu al 
mogelijk om samen te werken met kin-
deren over de hele wereld. Waarom ma-
ken we daar niet veel meer gebruik van? 
Joris weet nu al dat hij later dokter wil 
worden en wil zich daar het liefst nu al in 
gaan verdiepen. En dus zou hij graag aan 
de slag gaan met een game, misschien in 
combinatie met een VR-bril, waarin hij 
alvast kan gaan oefenen met het opere-
ren van patiënten. Anderen vinden het 
belangrijk om goed te leren samenwerken 
en meer vaardigheden te leren waar je 
anderen mee kunt helpen zoals bijvoor-
beeld EHBO. Ook een topidee is om te 

Bekijk hier het fotoalbum van de 
Nationale Ouderavonden

https://twitter.com/ericrazenberg
https://nl.linkedin.com/in/warempel
https://twitter.com/warempel
https://www.flickr.com/photos/63237191@N02/sets/72157654917995165
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basisvakken, vervolgens worden de lessen 
overgenomen door experts zoals sporters, 
kunstenaars en mensen uit het bedrijfsle-
ven die jou weer andere dingen leren. De 
juf of meester kan in de tussentijd nieuwe 
lessen voorbereiden of gewoon even uit-
rusten natuurlijk. Iedere leerling kiest zelf 
welke workshops hij wil volgen. De dag 
sluiten we dan weer gezamenlijk met de 
eigen groep af. En ja, daarvoor willen we 
dan best twee uur langer naar school.
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Videoverslagen ouderavonden
Bekijk hier de opnames van de Nationale Ouderavonden

Openbaar Onderwijs Present Amadeus Lyceum Vleuten Aloysius Maasland OBS De Boomgaard 

Openbare Montessorischool 
De Meander 

Basisschool St. Jozef De Regenboog Hoogeveen Basisschool De Okkernoot 

Bekijk de ca. 100 
video’s op ons kanaal

Op 18, 19 en 20 mei 2015 vonden de Nationale 
Ouderavonden #onderwijs2032 plaats bij 
verschillende scholen in Nederland.

Katholieke Scholengemeenschap 
Etten-Leur

Bekijk hier het fotoalbum van de 
Nationale Ouderavonden

https://www.youtube.com/watch?v=rMgjRjgFkgI
https://www.youtube.com/watch?v=rBkFgHAmiDQ
https://www.youtube.com/watch?v=unbjoklJyc8
https://www.youtube.com/watch?v=5cg95IOw48A 
https://www.youtube.com/watch?v=7BMfi_KW7mM
https://www.youtube.com/watch?v=UuDiQ2jGF38
https://www.youtube.com/watch?v=BvA6OeSsDtg
https://www.youtube.com/watch?v=06XHL45-WLc
https://www.youtube.com/channel/UChyOpWDJDlxhKwIAUWlYzPA
https://www.youtube.com/watch?v=cWraFMADVNk
https://www.youtube.com/channel/UChyOpWDJDlxhKwIAUWlYzPA
https://www.flickr.com/photos/63237191@N02/sets/72157654917995165
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Bekijk de opnames van het Onderwijsfestival 2015 in Het Eye te Amsterdam

onderwijsfestival interview met Neelie Kroes

ondertekening Codepact

interview met Vincent Everts

opening Dieter Möckelmann

keynote Neelie Kroes

Bekijk alle video’s 
op ons kanaal

21 mei 2015 
Amsterdam

#onderwĳs2032
Festival

Met 18 t/m 20 mei de Nationale Ouderavonden!

Op 21 mei 2015 vond het Onderwijsfestival plaats in Amsterdam. Neelie Kroes opende het 
Onderwijsfestival met een inspirerende keynote, waarna het CodePact werd ondertekend. 
Bekijk hier de opnames en sfeerimpressies.

https://www.youtube.com/watch?v=6P1iQ7_5qQA
https://www.youtube.com/watch?v=VPFrNbbkF2s
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8E-nBl6fg
https://www.youtube.com/watch?v=rdU7tnhHIIY
https://www.youtube.com/watch?v=YV4Zie-NByY
https://www.youtube.com/channel/UChyOpWDJDlxhKwIAUWlYzPA
https://www.youtube.com/channel/UChyOpWDJDlxhKwIAUWlYzPA


20 LIKE TO SHARE | ONDERWIJSFESTIVAL 2015

MENU 
PAGE

NEXT 
PAGE

PREV 
PAGE

De wereld om ons heen verandert in 
sneltreinvaart. Steeds vaker wordt ge-
constateerd dat het huidige onderwijs 
niet langer aansluit bij de wensen van 
morgen. Ook zal de arbeidsmarkt ande-
re eisen gaan stellen. Hoe kunnen basis-
scholen en middelbare scholen leerlingen 
op die uitdagingen voorbereiden? Met 
andere woorden: wat moeten kinderen 
leren op school om hen klaar te stomen 
voor de toekomst? De dialoog rond On-
derwijs2032 hoopt op die vraag het ant-
woord te geven.
In november 2014 gaf staatssecretaris 
Sander Dekker het startschot voor een 
discussie over de toekomst van het on-
derwijs op basisscholen en middelbare 
scholen. Meer dan 16.000 mensen – van 
ouders tot leraren en van studenten tot 
wetenschappers – praatten via de hashtag 

#onderwijs2032 mee over dit onderwerp. 
Samen hebben zij onderwerpen aange-
dragen die de basis leggen voor de tweede 
fase: de maatschappelijke dialoog.
Op 12 februari 2015 is officieel het Plat-
form Onderwijs2032 van start gegaan, 
bestaande uit acht leden afkomstig uit 
het onderwijs, de wetenschap en het be-
drijfsleven. De opdracht aan het platform 
is om in het najaar 2015 een kabinetsad-

Ons Onderwijs2032

vies op te leveren over het onderwijscur-
riculum van de toekomst. Dat gebeurt op 
basis van de maatschappelijke dialoog, 
wetenschappelijke inzichten en internati-
onale vergelijkingen.
Meepraten over de toekomst van het on-
derwijs in Nederland kan via de website 
www.onsonderwijs2032.nl of via hashtag 
#onderwijs2032.

www.onsonderwijs2032.nl
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Onderwijsfestival 2015 foto’s
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Onderwijsfestival factsheet 
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Foto’s lancering CodePact 
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gaan de diepte in

muleerd. Op basis van deze vraag zou je 
een veranderingsproces kunnen inrichten. 
Vragen als “Hoe kunnen we leerlingen la-
ten leren wat ze willen leren?” sloten per-
fect aan op het element motivatie dat in 
de ochtend als rode draad diende.

Met deze innovatievraag als startpunt 
moest er zoals een design thinking proces 
betaamt buiten de doos worden gedacht. 
Met een brainwritingsessie (brainstorm 

Nadat men in de ochtend had gedacht 
over het kader dat #onderwijs2032 met 
zich meebrengt was het zaak om de ge-
dachten om te zetten in ideeën. In de 
middag hebben we doorgepakt met be-
hulp van de tools die te vinden zijn in 
de innovatieversneller. In drie rondes is 
geprobeerd om vanuit de noodzaak die 
veranderende tijden met zich meebrengt 
te kijken naar de impact op het onderwijs. 
Allereerst werd er een innovatievraag, 
een hkw-tje (Hoe Kunnen We…), gefor-

waarbij iedereen aan het woord komt), 
een ideeënfilter om het kaf van het ko-
ren te scheiden en met een log van leer-
momenten gingen de schoolleiders in 
groepjes aan de slag. Grote hoeveelheden 
geeltjes zijn gebruikt om vooral het veran-
derproces in werking te zetten.
De concrete uitkomst van deze sessie is 
moeilijk te definiëren, maar geïnspireerd 
en opgeladen was men zeker!

Begeleiders Olaf de Groot en Sander van Acht.
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FRANCINE PLAISIER
Francine Plaisier, oprichter van 
Verhalenfabriek en auteur van het 
boek: Verhalenfabriek, inspireren in 
de klas. Ik ben expert in begrijpend 
lezen en aanpak taalachterstand. 
Verhalenfabriek heeft een metho-
diek ontwikkeld waarbij leerkrach-
ten de motivatie, interesses en ta-
lenten van leerlingen gebruiken om 
te lezen en te leren leren.

Meer ‘schorem’ voor de klas, dat is hoe  
Robert Jan Kooiman van Meestersadvies zijn 
mannen noemt. Mannen in het onderwijs, 
en dan niet als manager of ICT-er, maar voor 
de groep, met hun voeten in de klei, voor de 
leeuwen! 
> Lees verder

Leerlingen van het Hyperion Lyceum in Am-
sterdam vertelden hun visie over hoe we jon-
geren kunnen voorbereiden op hun werk en 
leven in de toekomst. Wat Asmae, Frans en 
Julius deden was ons, onderwijsprofessionals, 
gratis advies geven over hoe we nu al (van-
daag in de klas) leerlingen het best kunnen 
voorbereiden op de toekomst. 
> Lees verder

‘Stel jezelf de vraag: Wat kan ik NU leren? Met 
die houding kun je alles (leren)’, zegt Désiree 
Houkema. ‘Leren gebeurt overal en altijd en 

meest buiten schooltijd om. Want informatie 
is nu overal, we verzamelen onze eigen kennis 
en leerprocessen zijn heel persoonlijk’. Hoe 
leren we voor de toekomst? 
> Lees verder

‘Het enige dat China van ons (de rest van de 
wereld) wil is: respect & zakendoen’, zegt Jan 
van der Putten, in zijn college over China tij-
dens het Onderwijsfestival. Een ongelooflijke 
hoeveelheid kennis, wetenswaardigheden 
en grappige weetjes kregen de luisteraars 
voorgeschoteld. 
> Lees verder

Duurzame oplossingen voor maatschappe-
lijke kwesties zijn alleen mogelijk als burgers 
zich bewust worden dat hun participatie kan 
bijdragen aan die oplossingen. De ‘groene’ 
educatie-programma’s van Green’s’Cool zor-

gen ervoor dat jongeren het gevoel 
krijgen dat ze iets kunnen bijdragen dat effect 
heeft op duurzaamheid en onze wereld. 
> Lees verder

Edublogs van Francine Plaisier 

De verhalenfabriek op 
het Onderwijsfestival

http://verhalenfabriek.blogspot.nl/2015/05/manne.html?spref=tw
http://verhalenfabriek.blogspot.nl/2015/05/onderwijsconsultancy-door-leerlingen.html
http://verhalenfabriek.blogspot.nl/2015/05/nu-leren-voor-de-toekomst.html
http://verhalenfabriek.blogspot.nl/2015/05/made-in-china.html
http://verhalenfabriek.blogspot.nl/2015/05/green-is-cool.html
https://nl.linkedin.com/pub/francine-plaisier/8/1b7/6b
https://www.facebook.com/pages/Verhalenfabriek/648656495191446?ref=hl
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JAN VAN DER PUTTEN
Jan van der Putten studeerde in  
Leiden en Parijs klassieke letteren 
en was van 1968 tot 2003 cor-
respondent in achtereenvolgens 
Frankrijk, Latijns-Amerika, Italië 
en China. Sinds 2003 spreekt en 
schrijft hij over China, waarover 
hij negen boeken publiceerde. Een 
daarvan is het spannende jeugd-
boek De ontdekking van China, 
dat op verschillende scholen wordt 
gebruikt tijdens de lessen Chinees.

info@janvanderputten.com

aan, en hun aantal groeit nog steeds. Dit 
jaar is Chinees voor het eerst een officieel 
eindexamenvak. Aan de taal zit een fasci-
nerende cultuur vast. Ook daarin worden 
de leerlingen wegwijs gemaakt. Later zal 
misschien de kennis van de Chinese taal 
wegzakken. Maar de kennis van de Chi-
nese cultuur zal beklijven, en dat is in een 
wereld vol onbegrip enorme winst.

Er was een tijd dat China voor ons nog 
op Mars leek te liggen en het Chinees 
de taal van de Marsmannetjes was. Die 
tijd is voorbij. China ligt weer op aarde, 
en laat dat merken ook. China is tegen-
woordig overal. Het zoekt ons op met 
zijn investeringen, bedrijven, culturele en 
sportieve activiteiten en toeristen, en wij 
zoeken China op. De verschillen zijn ech-
ter enorm. Kennis van de Chinese taal en 
cultuur kan die verschillen overbruggen of 
in ieder geval leiden tot meer inzicht in de 
Chinese manier van denken en handelen.
Niet Engels, maar Mandarijn Chinees is 
de meest gesproken taal van de wereld. 
Alleen al daarom kan kennis van het Chi-
nees geen kwaad. Ook in Nederland is het 
Chinees in opmars. Tientallen scholen, 
zowel in het basis- als in het middelbaar 
onderwijs, bieden al Chinees als keuzevak 

Chinees: 
de opmars na Mars

https://twitter.com/jmpbvdputten?cn=cmV0d2VldA%3D%3D&refsrc=email
https://www.facebook.com/jan.vanderputten.71
www.janvanderputten.com
http://www.tutti.nl/de-ontdekking-van-china.htm
mailto:info%40janvanderputten.com?subject=
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RHEA FLOHR 
Rhea Flohr, docent aardrijkskunde 
met bovenmatige interesse in OICT, 
kritische vragensteller en proactie-
ve enthousiasteling. Schrijft over 
ervaringen in de klas, met leerlin-
gen, met collega’s als mentor als 
docent en als gebruiker van OICT 
tijdens mijn lessituatie. Denkt en 
doet graag mee.

Erg vroeg opstaan, met de trein helemaal 
naar Amsterdam en dan daar allemaal 
mensen treffen die net als ik ook interesse 
hebben in de ontwikkelingen in het on-
derwijs! Nee hoor, ik maakte er geen enkel 

probleem van om te gaan bloggen vanaf 
het Onderwijsfestival! Samen met andere 
bloggers zou het vast lukken om de sfeer 
van de dag door te geven en de opbreng-
sten van verschillende sessies op digitaal 
papier te zetten. Na de opening keynote 
en het ondertekenen van het CodePact 
ben ik me gaan verdiepen in digitale leer-
middelen. Heb ik geleerd hoe belangrijk 
het is dat er mannen voor de klas staan. 
Maakte ik kennis met het nieuwe lespak-
ket: Hoog water op het schoolplein. Be-
zocht ik China. Leerde ik over de gevolgen 
van de demografische ontwikkelingen. 
Maakte ik kennis met meisjes en techniek 
en kreeg ik een kijkje in de toekomst! Het 
was een mooie dag.

Edublogs van Rhea Flohr

Mevrouw Flohr blogt over 
het Onderwijsfestival

https://nl.linkedin.com/pub/rhea-flohr/51/551/872
https://twitter.com/RheaFlohr
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/do-21-mei-2015
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/do-21-mei-20151
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/do-21-mei-20151
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/schorem-voor-de-klas
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/hoog-water-op-het-schoolplein
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/demografische-verschuivingen
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/meisjes-en-techniek-in-2032
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/zeitgeist
http://mevrouwflohr.weebly.com/blog/onderwijs2032-het-onderwijsfestival
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voor u meest relevante 
presentaties niet hoeft te missen. Zo 
maakt u optimaal gebruik van uw dag!
Vorig jaar vond de eerste editie van 
Leren met Tablets plaats. Meer dan 600 
onderwijsprofessionals bezochten de 
bijeenkomsten in Den Haag, Utrecht, 
Eindhoven, Enschede en Groningen.

Voor meer informatie of aanmelden gaat 
u naar www.lerenmettablets.nl.

LEREN MET TABLETS 2015
De komende tijd zal het beeld in de klas 
veranderen. Het onderwijs wil aansluiten 
bij de belevingswereld van de leerling. 
Tablets en andere personal devices maken 
individuele leertrajecten makkelijker en 
meer interactie wordt mogelijk. Maar er 
zijn meerdere platformen en een veelvoud 
aan leveranciers en merken. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de 
digitale leermiddelen en allerlei  
randvoorwaarden zoals uw lokale netwerk, 
internettoegang en beveiliging.
Op de regiobijeenkomsten Leren met 
Tablets ontmoet u alle aanbieders van 
tablets, educatieve leermiddelen en 
randvoorwaardelijke diensten en 
apparatuur voor het onderwijsveld. Wij 
geloven in een persoonlijke aanpak. Bij 
aanmelden geeft u aan in welke 
aanbieders u geïnteresseerd bent, en 
vervolgens plannen wij persoonlijke 
afspraken voor u in met deze aanbieders. 
We plannen uw afspraken zo, dat u de 

28 september Rotterdam
29 september Utrecht
30 september Eindhoven
1 oktober  Apeldoorn
2 oktober  Groningen

www.lerenmettablets.nl

De bijeenkomsten 

zijn als volgt:

Maandag 28 september Rotterdam 

Dinsdag 29 september Utrecht 

Woensdag 30 september Eindhoven 

Donderdag 1 oktober Apeldoorn

Vrijdag 2 oktober Groningen

http://liketoshare.education/leren-met-tablets/
www.lerenmettablets.nl
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MARIJE MARKUS
Marije is in 2011 gestart met het 
onderwijsadviesbureau Samara en 
is als onderwijspsycholoog betrok-
ken bij vernieuwing in het MBO en 
het HBO. In haar blog “leren is…” 
beschrijft ze haar visie op leren en 
vertaalt deze naar de klas. 
Ze begeleidt voor Samara als pro-
jectmanager onderwijsinnovaties, 
beschreef voor het landelijke plat-
form Associate degree en traint en 
begeleidt teams. Ze adviseert onder-
wijsteams, schrijft  beleid en vertaalt 
visie in vormgeving en tekst.
marije@samara.nl

De dag begint al goed. We zijn met een 
groep bloggers bij elkaar. Straks begint hier 
in EYE het Onderwijsfestival en worden 
we ondergedompeld. Nu is het nog stil en 
horen we alleen de schoonmaakmachines 
zoemen. We kijken naar het programma. 
Zullen we de boel verdelen? Wie gaat waar-
heen? >Lees hier Marije’s eerste indruk.

We moeten leren coderen, schrijven en 
lezen. Het is niet voor wizzkids, het is voor 
iedereen, want het is overal. Coding moet 
in het curriculum, dat is de boodschap 
van Neelie Kroes. > Lees verder

Elke woensdag organiseert Tanja Jad-
nanansing pizzasessies. Met 15 jongeren 
om tafel, pizza eten en benen omhoog. 
Tijdens zo’n sessie zei een jongen: ”

Ze zeggen wel steeds sexy dat wij MBO’ers 
de gouden handjes zijn, maar eigenlijk 
vind ik dat best een belediging.” 
> Lees verder

Mirjam van den Haspel heeft in januari een 
mooie stimuleringsprijs ontvangen voor het 
spel KNSTMPPN. Het is een prachtige ma-
nier om associatief denken weer te activeren 
bij kinderen en, zoals ik zag bij de workshop, 
ook bij volwassenen. 
> Lees verder

Verhoeven zegt: “als maatschappij moe-
ten we ons voorbereiden op een nieuwe 
diersoort.” Juist omdat hij de term nieuwe 
diersoort gebruikt, en niet het woord ro-
bot, roept dit hele andere associaties op. 
> Lees verder

Edublogs van Marije Markus
Samara’s kijk op het Onderwijsfestival

twitter.com/marijemarkus
https://twitter.com/peterteriele 
www.linkedin.com/in/marijemarkus/nl
www.samara.nl
marije@samara.nl
http://samara.nl/2015/05/21/883/
http://samara.nl/2015/05/21/wie-kent-wie/
http://samara.nl/2015/05/21/de-denkende-doener-2/
http://samara.nl/2015/05/21/actie-en-reactie-mep/
http://samara.nl/2015/05/21/mag-ik-m-aaien/
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Vergroot de ouderbetrokkenheid. Eenvoudig, mediawijs en mediarijk!

Bekijk op onze website de vele voorbeelden:
www.hetschoolvoorbeeld.nl
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Welkom op de website van basisschool de Toekomst
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-

-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Over link, Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
    Opsomming
    Opsomming

 

De Toekomst 
op Twitter

• Twitterbericht nummer 1 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt.
• Twitterbericht nummer 2
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt.

basisschool de Toekomst  
Allebéplein 7
1062 AC Amsterdam
Telefoon 020-6152400
info@obsdetoekomst.nl
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De Groepen Nieuws School

Home

Scholen

Links

Inloggen

Contact

Een pagina

• Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?

• Koningsspelen sucesvol verlopen

• Mevakantie: even opletten...

• Rapporten

 Meer nieuws... >>

NIEUWSWELKOM

|  HOME  |  SCHOLEN  |  LINKS  |  INLOGGEN  |  CONTACT     |

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor jezelf; denk 
maar terug aan je vroegere schooltijd. Jarenlang is er de weg van huis naar school 
en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwen ouders hun kind zo'n 8000 uur 
toe aan de zorg van de juffen en meesters van de school. Dat is een belangrijk deel 
van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. 
Er komt de laatste tijd veel op de scholen af. Het aantal vakken en leergebieden 
dat in het basisonderwijs aan de orde moet komen, is uitgebreid en veranderd. 
Leerlingen hebben individuele aandacht en maatwerk nodig. Van leerkrachten 
wordt gevraagd hun didactische aanpak kritisch te onderzoeken en aan te passen. 
Ouders stellen zich op als kritische consumenten, maar vragen ook om onderste-
uning bij de opvoeding. Kortom, de scholen worden met zeer uiteenlopende eisen 
en wensen geconfronteerd en vervullen een grote maatschappelijke rol. 
Meegaan met de tijd en voorbereiden op de toekomst is heel belangrijk. 
Ook automatisering is niet meer weg te denken. En wat er op het www staat, is 
nauwelijks te bevatten. Fantastisch zo’n instrument voor communicatie en kennis-
overdracht. We hopen dat U deze site met plezier raadpleegt en gebruikt voor uw 
werk in de scholen. 
Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons 
weten !
Laat elk schooljaar, een fijn jaar worden voor u, voor al uw collega’s en niet in de 
laatste plaats voor de kinderen!

De voorzitter van de SKOR
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Guido de Bres 
op Twitter

• Twitterbericht nummer 1 

@hetschoolvorbeeld Mooie  website! 

#Koppeling met twitter goed - 1 

hour ago

Begoniastraat 2 

Postbus 464 

3740 AL Baarn

Tel: 035 - 541 54 97 

E-mail: info@guidodebres.nl

 

Nieuws

Welkom op onze school!
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DezeIntro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem 
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam. 

Bodytekst Roboto Regular 13 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus 
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus. DezeIntro 
is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem quam sumqui volori 
beat acepedias voluptatum nam accusam, sam.

 Opsomming 1
 Opsomming nummer 2
 Opsomming nummer 3

Groepen Nieuws Team

Basisschool Guido de Brès
info@guidodebres.nl    035 - 541 54 97

<div style="position: absolute; left: 948px; top: 0px; width: 235px; height: 1001px;"><img src="http://guidodebres.nl/uploads/rechts_sheet.png" /></div>
<div style="position: absolute; left: -173px; top: 0px; width: 174px; height: 1012px;"><img src="http://guidodebres.nl/uploads/links_sheet.png" /></div>
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Genimaio reiunt. Imus ium 

atur re muia id que laboru 

ptassi optatis debit, odi 

doloration natur,m ad es 

suntorestiur sum aliti niam 

sum quatemp.

Basisschool De Bron

Sweelinckstraat 2

3766 ED Soest

Tel.: 035 - 602 13 76

info@debronsoest.nl

 

Laatste nieuws

WELKOM OP ONZE SCHOOL!
Intro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem 
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam. 

Bodytekst Calibri Regular 15 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus 
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus.
Genimaio reiunt. Imus ium atur re moloreseque arcipsa di tempori accustrum 
fugitiis eicilit magni nimus et et quunto cullit, quia id que laboruptassi optatis 
debit, odi doloration natur, opta doluptat re non repeles ipsam ad es suntotiur 
sum sum aliti conseque niam sum quatemp ediciunt.

 Opsomming 1
 Opsomming nummer 2
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GROEPEN NIEUWS AGENDA

Basisschool De Bron
035 - 602 13 76  |  info@debronsoest.nl

Welkom

School

Groepen

Ons Team

Agenda

Ouderportaal

Schoolgids

Een pagina

Nog een pagina

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

 

Kardinaal 
Afrinkschool 
op Twitter

• Twitterbericht nummer 1 

@hetschoolvorbeeld Mooie  

website! #Koppeling met 

twitter werkt goed - 1 hour 

ago

• Nog een Twitterbericht Dit 

is nummer 2 @dieterm Mooie  

website! #Koppeling met 

twitter werkt - 2 days ago

Kardinaal Alfrinkschool

Dr. Jan Schoutenlaan 3

3145 SX Maassluis

Tel.: 010 - 591 46 37

info@alfrinkschool.nl

 

Contact

Welkom op onze school!

Het laatste nieuws...

DezeIntro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem 
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam. 

Bodytekst Roboto Regular 13 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus 
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus.
 Opsomming 1
 Opsomming nummer 2

Knopje

• Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?

• Koningsspelen sucesvol verlopen

• Mevakantie: even opletten...

• Rapporten

Meer nieuws...

De Groepen Nieuws Team

Kardinaal Alfrinkschool
info@alfrinkschool.nl    010 - 591 46 37
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Meer...

AGENDA
1 september
Nieuwe schooljaar start
1 september
Nieuwe schooljaar start
1 september
Nieuwe schooljaar start

Meer...

NIEUWS
1 september
Nieuwe schooljaar start
1 september
Nieuwe schooljaar start
1 september
Nieuwe schooljaar start

http://www.hetschoolvoorbeeld.nl
http://hetschoolvoorbeeld.nl
http://hetschoolvoorbeeld.nl
http://www.hetschoolvoorbeeld.nl/formulieren/offerte/
http://www.hetschoolvoorbeeld.nl/contact/
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Advertenties
Antoinette Hofman
E-mail:  
aha@ahaprojectmanagement.nl 
Telefoon:  
06-22237687

Copyright
Niets van deze uitgave mag worden gereproduceerd via welke media dan ook zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks dat er met de grootste 
zorg is gewerkt aan deze uitgave, kunnen gegevens onjuist zijn weergegeven. De uitgever 
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www.liketoshare.education
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van FORMEDIA B.V. en Dieter.nl.

Redactie
Dieter Möckelmann (hoofdredacteur)
Reinier Overtoom (redacteur)
Hans Hoornstra (redacteur)
Buro Vink (productie & design)
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28 september Rotterdam
29 september Utrecht
30 september Eindhoven
1 oktober  Apeldoorn
2 oktober  Groningen
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