Aan deelnemers en toekomstige deelnemers aan het experiment Regelluwe scholen
Beste mensen,
Op maandag 2 juli 2018 is er weer een bijeenkomst voor de deelnemers aan het experiment Regelluwe
scholen. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom bij De Observant in Amersfoort. Zie voor meer
informatie: http://www.observant.nl/
Het wordt een interactieve bijeenkomst, waar u met elkaar (en natuurlijk ook met ons) ervaringen en
ideeën kunt uitwisselen over het experiment tot nu toe en over de kansen en mogelijkheden die het
experiment heeft te bieden. Ook scholen die zich hebben aangemeld voor de uitbreiding van het
experiment zullen aanwezig zijn. Een mooie gelegenheid dus om ook met hen kennis te maken!
Van de kant van OCW wordt in elk geval ingegaan op de kansen en mogelijkheden van het experiment.
Hoe kunnen we ook andere scholen laten profiteren van de opbrengsten van het experiment? Waarom en
hoe wordt het experiment uitgebreid? Welke tips en wensen hebben jullie als deelnemers aan het
experiment? Wanneer is het experiment geslaagd?
Hieronder vindt u het globale programma. Als bijlage is een aanmeldformulier opgenomen. We gaan uit van
maximaal 2 deelnemers per school. Graag ontvangen wij het ingevulde formulier uiterlijk maandag 25 juni
retour. Wij hopen jullie op 2 juli te kunnen verwelkomen in Amersfoort!

13.30-14.00
14.00-14.30

14.30-14.50
14.50–
15.20
15.20-16.15

16.15-16.30
16.30-17.00

Inloop (met drankje & hapje)
Welkom
Korte toelichting op het experiment & de uitbreiding (OCW)
Waar staan we nu? En waar gaan we naartoe?
Plenaire gedachtewisseling, ook met OCW en onderzoekers
Korte presentaties van scholen over ervaringen met thema’s waarop het experiment
wordt uitgebreid
Pauze
Verschillende deeltafels, over thema’s als:
PO & VO: Onderwijstijd voor ontwikkeltijd
Algemeen: PO & VO: het starten van een experiment, succesfactoren en
belemmeringen
Vakhavo
Afwijken van bevoegdheidseisen VO
Deelexamens VO
Schoolplan PO & VO
Regelluw in relatie tot de actualiteit: bijvoorbeeld onderwijskwaliteit die onder
druk staat, kansenongelijkheid en/of burgerschap
Samen de balans opmaken (opbrengsten, wensen & suggesties/tips)
Netwerken/napraten (met een drankje)

Hartelijke groet,
mede namens het projectteam van OCW en het onderzoeksconsortium (Oberon, het Kohnstamm Instituut
en EDventure),
Susan Zandbergen
EDventure/Projectcoördinator Regelluwe scholen

