Save the date: ONTMOETINGSDAG ONDERWIJS: BELGISCH & NEDERLANDS LIMBURG
Maastricht, 24 mei 2017
Geachte heer/mevrouw,
Het Algemeen Nederlands Verbond, de Maasketen Jan van Eyck, de regio Belgisch- en Nederlands
Limburg en de Hogeschool PXL Limburg Hogeschool PXL Limburg in Hasselt (B) organiseren op
donderdag 1 maart 2018 een Interlimburgse Ontmoetingsdag Onderwijs. Deze interactieve studiedag
vindt plaats op de campus van de PXL te Hasselt. De bedoeling is om de onderwijssamenwerking van de
beide Limburgen te stimuleren. Wij verwijzen hiervoor naar de doelstellingen van het EU-Verdrag met
betrekking tot de “vergroting van de culturele en educatieve cohesie in de grensregio’s”.
Doelgroepen zijn: schoolbesturen, docenten lerarenopleiding, studenten-leerkrachten in opleiding van
de Hogescholen, leerkrachten (ook teams) uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs, docenten en
leerkrachten navorming/postgraduaat telkens uit de beide provincies Limburg.
De opmaak en de samenstelling van het programma is in volle voorbereiding. Via een zevental
thematische workshops, gemengd samengesteld, wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om voor
elkaar een meerwaarde te betekenen. De volgende workshop zijn gepland:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Over de grens leren en studeren
Gezonde scholen over de grens
Samenwerkende scholen over de grens
Als leraar over de grens werken
Over de grens wijzer worden: bij(scholing) leraren (in opleiding)
Cultuur zonder taalgrenzen doch met historische en geografische grenzen
Schooluitrusting: school van de toekomst - infrastructuur - ICT – Smartschool

Het inschrijfgeld voor de studiedag zal ca € 25 (inclusief catering) bedragen.
De Interlimburgse Ontmoetingsdag Onderwijs wordt door een aantal personen aanbevolen (zie bijlage).
We verzoeken u, indien u interesse heeft, bij de planning van uw jaarrooster rekening te houden met
deze unieke studiedag. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.
Met onze welgemeende dank bij voorbaat en vriendelijke groet.
Jan Volleberg, voorzitter ANV regio beide Limburgen
ANV regio der beide Limburgen
p/a Keizer Karelplein 17
6211 TC Maastricht
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Ger Essers: g.essers@planet.nl of 06 2287 1951

Commissie van Aanbeveling: Nederlandse delegatie









André Postema: voorzitter van het Beneluxparlement, lid van Eerste Kamer
Jeroen Lenaers: lid van het Europees Parlement
Henri van Lidth de Jeude: honorair consul van België in Limburg
Axel Buyse: Vlaamse vertegenwoordiger Belgische Ambassade Den Haag
Hans Teunissen: gedeputeerde Provincie Limburg - taken o.a. Ruimte, Onderwijs en Euregio
Bert Kamphuis: wethouder Gemeente Sittard-Geleen - taken o.a. onderwijs, Euregio
Jan Volleberg: voorzitter ANV regio beide Limburgen
Peer Boselie: voorzitter Maasketen Jan van Eyck

