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INSPIRATIEDAG BREDE SCHOOL
Uitnodiging
De Inspiratiedag Brede School op 29 april 2014 neemt u mee achter de schermen van Brede Scholen.
U krijgt de kans om mee te denken over maatschappelijke uitdagingen waarop Brede Scholen een
antwoord bieden. Hoe kan een Brede School een hefboom zijn in de strijd tegen kansarmoede?
Hoe bouwen Brede Scholen aan een netwerk rond kinderen en jongeren? Hoe versterkt een Brede
School hun talenkennis? Creëert zo’n Brede School écht extra kansen? Welke tips hebben ze voor het
bouwen van een partnerschap met ouders? En hoe krijgt Breed Leren vorm vanuit een Brede School?

Op het programma

Praktische informatie

•

Wanneer?
Dinsdag, 29 april 2014, van 8.45 tot 17.00 uur.

•

•
•

Brusselse Brede Scholen openen uitzonderlijk hun deuren en nemen u mee op
sleeptouw langs de diverse contexten
waarin kinderen en jongeren opgroeien.
U volgt thematische sessies rond maatschappelijke uitdagingen. U kijkt over
de muren van verschillende sectoren, en
krijgt een boeiende mix van theorie en
praktijkvoorbeelden.
U wisselt uw ervaringen, inzichten én
vragen uit met andere deelnemers.
Conclusie: u gaat naar huis met heel
wat achtergrond, inspiratie en vooral
goesting om zelf mee te bouwen aan
het Brede School-project.

Deze inspiratiedag is een initiatief van:
Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
bevoegd voor Onderwijs en Vorming en Vlaams
minister voor Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en
Brussel
De inspiratiedag is een samenwerking tussen:
Steunpunt Diversiteit & Leren – Onderwijscentrum
Brussel, Vlaamse Gemeenschapscommissie – Vlaamse
Gemeenschap

Waar?
BRONKS
Varkensmarkt 15-17
1000 Brussel
www.bronks.be
Voor wie?
Mensen die in de praktijk aan een Brede
School werken, medewerkers uit diverse
sectoren (jeugd, welzijn, onderwijs, sport,
opleiding, cultuur, …), personen die een begeleidings- of beleidsfunctie hebben of geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van Brede
Scholen, …
Meer informatie en inschrijven?
Deze inspiratiedag is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dat doet u tot en met
24 april 2014 via www.ond.vlaanderen.be/
inschrijven/inschrijving.aspx?id=154

