Uitnodiging
Acadin-congres 2019
2 oktober 2019

Voor (proef)abonnementhouders
en geïnteresseerde scholen

Workshops
Vastlopen op het voortgezet onderwijs voorkomen
door focus op executieve functies.
Jan Ververs/Katja Tas (HCO)

Programma
14.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

14.15 uur

Woord van welkom

14.30 uur

Workshop - ronde 1

15.15 uur

Pauze met koffie/thee

15.30 uur

Workshop - ronde 2

16.15 uur

Uitwisselen ervaringen en wensen

17.00 uur

Afsluiting

Datum
2 oktober 2019
Locatie
Domstad, Koningsbergerstraat 9,3531 AJ Utrecht
(Vlakbij het centraal station en met voldoende
parkeermogelijkheden).
Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de link op de website (homepage)
of de link opvragen via communicatie@acadin.nl

Wij willen u van harte uitnodigen voor het 5e Acadin-congres
op 2 oktober 2019. Naar aanleiding van feedback en wensen
van onze abonnementhouders staat het programma dit jaar
in het teken van interactie en workshops. We hebben samen
met onze consortiumleden en externe experts een mooi
workshopprogramma samengesteld. Daarnaast is er voor
scholen die Acadin nog niet kennen ook een mogelijkheid
om een presentatie bij te wonen. U krijgt informatie over de
ontwikkelingen bij Acadin en er is ruimte voor uitwisseling
van ervaringen en wensen.van ervaringen en wensen.

Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag

Met Acadin op weg naar diep leren.
Greetje van Dijk (OnderwijsAdvies)
De meerwaarde van Acadin in combinatie met
ParnasSys leerlijnen.
Bert van der Mel en Martine Blonk
(Driestar Educatief )
Successen met hoogbegaafde kinderen - Zoeken
naar de pedagogische onderwijsbehoeften van
hoogbegaafde kinderen.
Gerben Deenen (BVS-schooladvies)
Inzet Acadin binnen de diverse ondersteuningsniveaus van zorg.
Johan Stevens (BCO-onderwijsadvies)
Hoe werken wij en collega-scholen met Acadin
(gebruikservaringen en voorwaarden), hoe creëer je
draagvlak en inbedden Acadin in beleid.
Joke Naaktgeboren (IB-er KBS de Vonder)
Recht doen aan verschillen met computational
thinking.
Ron Does (iXperium - CLC Arnhem)
Groei in beeld, feedback en portfolio.
Jan van Nuland (Talent3XL)
Voor scholen die Acadin nog niet kennen is er
de mogelijkheid om een algemene presentatie
(in plaats van een workshop) bij te wonen.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties
Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Nadere informatie over de workshops
vindt u op onze website

www.acadin.nl

