UITNODIGING
De Vereniging van Drentse Gemeenten en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigt u uit
voor de jaarlijkse Onderwijsdag met het thema:

Het Puberbrein
De Drentse Onderwijsmonitor 2017 geeft een actuele stand van het onderwijs in onze provincie.
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet is een van de onderwerpen waarop de
Monitor ingaat. CMO STAMM heeft hierover ook gesproken met ouders, leerkrachten en docenten
en hun ideeën en suggesties opgenomen in het rapport “Van basisschool naar voorgezet onderwijs”.
Is de overgang voor de ouders misschien groter dan voor de leerlingen? Wat verwacht het
basisonderwijs van het voortgezet onderwijs en omgekeerd? Welke vaardigheden worden van
leerlingen verwacht? Weten we hoe het puberbrein werkt en helpt dit om de leerlingen uit te dagen
en te stimuleren?
We nodigen u van harte uit op 14 maart 2018 om 15.00 uur om elkaar te ontmoeten, kennis te
nemen van de onderzoeksresultaten en u te laten inspireren. We ontvangen u graag in
Restaurant ZiZo, Steenwijkerstraatweg 10 in Meppel.
Programma
14.30 uur – 15.00 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur – 15.10 uur Opening door Eric van Oosterhout, burgemeester van de
gemeente Emmen en voorzitter van de Regiegroep Drentse
Onderwijskwaliteit
15.10 uur – 15.50 uur Presentatie van de Drentse Onderwijsmonitor 2017 en van het rapport “Van
basisschool naar voortgezet onderwijs” met de resultaten van de aanvullende
onderzoeken naar de overgang tussen basisonderwijs en voortgezet
onderwijs door Imke Oosting, onderzoeker CMO STAMM
15.50 uur – 16.00 uur De Onderwijsmonitor wordt aangeboden aan de heer K. de Vos,
wethouder onderwijs in de gemeente Meppel

16.00 uur – 16.15 uur Twee pitches over de samenwerking tussen het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs:
 Het Esdal College in Klazienaveen verzorgt onder andere lessen Engels en
wetenschap & techniek voor leerlingen groep 8. De school wil de focus
leggen op oriënteren, ervaren en ontdekken voordat een definitieve
keuze voor een niveau wordt gemaakt.
 Basisschool De Hekakker en het Nassau College in Norg werken samen
om de leerlingen een goede start te geven in het voortgezet onderwijs.
De leerlingen van groep 8 kunnen aan hun eigen leerdoelen werken in
het portal van het voortgezet onderwijs.
16.15 uur – 16.30 uur Korte pauze

16.30 uur – 17.30 uur Mark Mieras is als wetenschapsjournalist gespecialiseerd in de ontwikkeling
van de hersenen en auteur van “Voor de leeuwen” over succesvol lesgeven
aan pubers. Hoe ervaren de leerlingen de overgang van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs? Hoe zet je een puber in de “leerstand”? Moet
de inhoud van de lessen veranderen of het lesgeven?
Pubers zijn lastige onberekenbare wezens….tot je een keer in hun hersens
kruipt. Wie dat doet begrijpt snel waarom ze niet vooruit te branden zijn bij
het ene vak en wel gemotiveerd voor het andere
17.30 uur

Afsluiting

17.30 uur – 18.30 uur Netwerken met een drankje en een hapje
U kunt zich vóór 7 maart aanmelden via secretariaat@vdgdrenthe.nl.
We hopen van harte u 14 maart te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit
Eric van Oosterhout, voorzitter

