UITNODIGING ‘OEI, IK GROEI’

(aansluitend het reguliere Paradeprogramma)
OKAY, aparte titel, maar oh zo toepasselijk op waar
we met Leraren (met Lef) mee bezig zijn. Niets is zo
belangrijk voor een mens om te ervaren dat hij of zij
groeit. Dat geldt voor leerlingen, maar net zo goed
voor ons als leraren. ‘Leraren met Lef’ groeit ook. Van
een spontaan initiatief zijn we ontwikkeld tot een
bekende en gewaardeerde beweging met een positief
en optimistische imago. Een beweging die zich inzet
voor het best mogelijke onderwijs voor jonge mensen.
Daar zijn we tevreden over, maar we kunnen en
willen nog zo veel meer effect hebben voor de
‘gewone’ leraar; de leraar die ook tot de voorhoede
behoort, maar weinig ‘buiten de deur actief is’ en die nog niet hoort tot de harde kern van
bezoekers van Leraren met Lef. Daarom zetten we voor deze Parade in op 1000 leraren en
studenten. Een groot deel van de leraren zal komen met het hele schoolteam: de eerste studiedag
van het jaar! En studenten komen met hun opleidingsgroep. En uiteraard is er ruimte voor
individuele belangstellende leraren en studenten!
•
•
•

•

De Parade betrekt meer leraren bij de voorhoede in Nederland: samen sterk
De Parade is gericht op kennisdelen: initiatieven in het land die niet gemist mogen worden
De Parade biedt inspiratie: zowel enthousiaste spelers in Nederland met naam en faam
alsook mensen en instanties met (nog) een klein publiek inspireren de aanwezige leraren en
studenten
De Parade biedt mogelijkheden tot werving: leraren en studenten werven voor opleidingen

Aanmelden

Kom je met al je teamleden van jouw school/opleiding/organisatie? Stuur dan een mail naar de
organisatie: iris@inspirezzo.nl
Individuen kunnen zich aanmelden via onze registratieportal. Houd onze website
www.lerarenmetlef.com en ons Twitterkanaal in de gaten voor updates.

De kosten

Onze ambities zijn groter dan ooit. Voor € 50,- per persoon heb je een compleet verzorgde
studiedag inclusief koffie/thee, lunch, gehele dag toegang tot de Parade en een speciale
theatervoorstelling.

Lerarenregister

De bijeenkomst wordt door het lerarenregister goedgekeurd als professionaliseringsactiviteit.
Deelnemers ontvangen na de bijeenkomst een certificaat om in hun register bij te schrijven.

Wat gaan we doen (Deels onder voorbehoud)
Plenaire
opening

in de hoofdtent

10.00 uur

Feestelijke aftrap met:
• Music of Minds
• Renée van Eijk, opening voorzitter Leraren met Lef
• Paul Hinssen, het toekomstige curriculum 80% anders
in diverse tenten op het terrein (VOORLOPIG PROGRAMMA)

Decentrale
Parade
10.30 uur

1. KIDS: over pedagogische excellentie
• Met een eigen pedagogisch concept van het IJburgCollege met Pieternel de Bie
• Met onderwijs vanuit de leerling Kidscrowd
• Met diverse scholen met leerlingeninitiatieven
2. SPACE: Didactiek in de diepte:
• Met ontwikkelen van lessen met virtual reality. Verkenning van diverse gave
applicaties met virtual reality met Wim Trooster
• Met Lesson Studies als manier om didactiek te verbreden en uit te diepen.
Realtime observeren van de lessen met Tijmen Schipper en Felix van Vugt
3. POLITICS: in direct gesprek
• met Sander Dekker, leerlingen, leraren en directeuren
• met Simone Kukenheim over onderwijsvernieuwing vanuit de stad
4. BRAINS en ROBOTS: menselijke hersenen en leskrijgen van een machine
• met bekende wetenschappers uit De Wereld Draait Door
• over de inzet van robots in het onderwijs
• Modelling by Drawing: hoe kinderen beter inzicht krijgen in computermodellen
om de wereld beter te kunnen begrijpen.
5. LEF EN DURF:
• met Leraren met Lef en
• Directeuren met Durf: gedeelde ambities over onderwijs van onderop
6. SCIENCE: wat wetenschap ons leert
• met academische Pabo’s, opleidingsscholen, lectoraten, TNO, Windesheim,
Hogeschool Leiden, NRO en nog veel meer
• met ‘Inclusie op school’, hoogleraar over de wetenschappelijke inzichten voor
inclusie.
• Met Tikken en taggen in de gymles met Ivo van Hilvoorde
7. FUTURE: De toekomst begint morgen
• met de Nationale Denktank,
• met NL 2025 en
• met Onderwijs2032
• met New Pedagogies for Deep Learning
8. ART: De kunst van leren
• Met Art Based Learning, aantrekkelijke cultuureducatie waar leerlingen de regie
hebben met Jeroen Lutters
• Met Gamma, citizenship van leerlingen aanspreken
• Betablokkers, Freudenthal Instituut

Lunch
12.00 uur
Apotheose

Tijdens de lunch is er muzikaal optreden

13.00 uur

Afsluiting met
•
•

BATTLE OF BRAINS: wetenschappelijke battles met vooraanstaande
wetenschappers. Iedereen doet mee
NEXT POLITICS: de nieuwe rol van de politiek
Staatssecretaris Sander Dekker en Wethouder van Amsterdam Simone
Kukenheim

Parade
14.30 uur

Speciaal voor het onderwijsFEEST voorstelling van de ‘echte’ PARADE

