KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN
REGIO WEST-VLAANDEREN
SECUNDAIR ONDERWIJS
Brugge, 15 januari 2016
Tweedaagse voor directies SO-HO-VO

Geachte (adjunct-)directeur
De jaarlijkse tweedaagse congresdagen voor directies secundair onderwijs, hoger en
volwassenenonderwijs hebben dit schooljaar plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 februari
2016 in de Duinse Polders, Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge. Graag nodigen wij u uit op
dit samenzijn. Het is een kans tot persoonlijk contact en ontmoeting, gezamenlijk overleg en
vorming.

Donderdag 18 februari 2016
08.30 uur

Onthaal

09.30 uur

Gebed en inleiding

10.15 uur

Leo Bormans
“Gelukkige leerlingen in gelukkige scholen dankzij gelukkige leraren en
directies”

12.00 uur

Aperitief + middagmaal

14.00 uur

Keuze uit 4 onderwerpen. Iedereen kiest 1 onderwerp.
Onderwerp 1 Spreker: Alain Remue, Federale politie cel vermiste
personen
“De opsporing van en het onderzoek naar onrustwekkende vermissingen en
alle vermissingen van minderjarigen”

Onderwerp 2 Spreker: Carl Snoecx, directeur identiteit en
opvoedingsproject Katholiek Onderwijs Vlaanderen
“Weer weten waarom. Nadenken over de betekenis van onderwijs. Aan de
hand van een historische analyse denken we na over de rol die onderwijs
kan spelen in de maatschappij. We gaan na hoe een katholieke school
hedendaags en tegendraads zin kan geven aan het leren en het leven van
jongeren”
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Onderwerp 3

Spreker: Prof. Piet Van Avermaet, UGent

“Als diversiteit de norm is, wat zijn dan de uitdagingen voor onderwijs?”

Onderwerp 4

Spreker: Barbara Creemers, Childfocus

“Internetgebruik bij jongeren; risico’s; beschikbare didactische en
pedagogische tools van Child Focus (e-reputatie, bescherming van
persoonlijke gegevens, de chat, …)”

15.30 uur

Koffie

16.00 uur

Wandeling naar de kerk

16.30 uur

Eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk (’t klein kerkske bij ’t station)

18.00 uur

Huldiging afscheidnemende directies in de congreszaal

19.45 uur

Aperitief en aansluitend feestmaal

Vrijdag 19 februari 2016
08.45 uur

Parking Duinse Polders.
STIPT vertrek bussen naar de haven van Zeebrugge
Onthaal en aansluitend havenbezoek i.s.m. het havenbestuur Zeebrugge
en Voka West-Vlaanderen

12.00 uur

Broodjeslunch in het Zeestation

13.30 uur

Terug met bussen naar Duinse Polders

14.00 uur

Francky Dury, hoofdtrainer voetbalploeg Zulte-Waregem
“Van trainer naar coach”

15.15 uur

Slotwoord door vicaris voor onderwijs Pierre Breyne

Praktische schikkingen



Aankomst: vanaf 8.30 uur. Welkomstwoord om 09.30 uur.
De sleutel van de kamer is bij aankomst te verkrijgen.
Kamernummer staat vermeld op de congresmap.



Zijn welkom:
- alle directieleden ASO, BSO, BuSO, KSO, TSO en middenscholen
- coördinatoren CLW (centra leren en werken)
- directies CVO’s (centra volwassenenonderwijs)
- algemeen directeurs en opleidingsdirecteurs KHS Vives
- campusrector Kulak
- directies CLB
- pedagogisch begeleiders Pedagogische Begeleiding regio West-Vlaanderen
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Inschrijving
Om volledig ingeschreven te zijn, zet u 2 stappen:


Gelieve uiterlijk op vrijdag 5 februari 2016 in te schrijven via onderstaande link
naar de website van de PB West-Vlaanderen
(rubriek secundair onderwijs, “Inschrijven voor”):
http://www.dpbbrugge.be/secundair



Betaling
De kostprijs per deelnemer bedraagt € 220 te storten op het rekeningnummer:

BE43 7380 2991 2701
Tweedaagse Directies Brugge
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge
Met vermelding: NAAM + SCHOOL/DIENST

We durven hier een beroep doen op uw solidariteit. De kostprijs wordt zo laag mogelijk
gehouden. Dit is maar mogelijk als elke deelnemer 220 euro betaalt.

Wij hopen u op onze tweedaagse opnieuw of voor de eerste keer te ontmoeten en groeten u,

hartelijk

Pierre Breyne, Stefaan Misschaert, Geert Buffel, Rik Logghe
Paul De Cock, Herwig De Coninck, Marc Clicteur, Nancy Dedeurwaerder, Jean-Marie Noreillie,
An Delbaere, Greta Feys, Kris Lazeure, Paul Mortier, Greet Onghenae, Kris Pouseele, Hans
Tamsin, Carine Van Damme, Luc Vergote, Claudine Verougstraete, Katelijn Werbrouck
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