Bijzondere
start
academisch
jaar
‘Iedereen online.
Wat nu?’
door Bamber Delver

Donderdag 11 oktober 2018
16.00 - 17.15 uur (inloop vanaf 15.45 uur)

Huis van Hilde (Auditorium)
Westerplein 6, 1901 NA Castricum
Je bent van harte welkom!

SVOK Academie & Programmaraad
De SVOK Academie is sinds vorig jaar verrijkt met een
Programmaraad. Ons doel is actief bij te dragen aan
de professionele en lerende organisatie die we met
elkaar willen zijn.
Dit doen we door onderling kennis
te delen en de verbinding te zoeken
op verschillende expertgebieden.
Daarmee sluiten we mooi aan bij de
pijler ‘Samenwerken en Samen leren’
uit het koersplan en het ankerpunt
‘De school (SVOK) als lerende
gemeenschap’ uit onze besturingsfilosofie. In lijn hiermee bieden we
dit jaar een breed scala aan leeractiviteiten aan. Hier hoor je binnenkort meer over!

Samenstelling Programmaraad
De Programmaraad vormt een goede
afspiegeling van de scholen en bestaat
uit: Loes Meeldijk (Bonhoeffercollege),
Ben Vriesema ( Jac. P. Thijsse College),
Femke van Bronswijk (Kennemer
College havo-atheneum-gymnasium),
Wiske Ruijgrok (Kennemer College
mavo) en Marius Prein (Kennemer
College beroepsgericht).

Uitnodiging lezing
Gezamenlijk willen wij het academisch
jaar graag op een leuke manier starten.
Dat doen we met een lezing over een
actueel thema door Bamber Delver.
Hij is één van de oprichters van de
Nationale Academie voor Media &
Maatschappij en houdt zich vooral bezig
met het signaleren van en publiceren
over trends op het gebied van jeugd
en media en de effecten hiervan op
de maatschappij. Speciale aandacht
van hem gaat uit naar het helaas veel
voorkomende fenomeen van digitaal
pesten. In zijn verhaal voor SVOK zal
hij zeker ingaan op de discussie rond
mobieltjes in de klas en misschien wel
het verbieden ervan. Voldoende stof
dus voor een boeiende, maar vooral ook
levendige lezing met discussie na afloop.
De lezing is gratis toegankelijk voor
medewerkers van SVOK, leerlingen
van onze scholen en belangstellende
ouders. Vooraf aanmelden is niet nodig.

