Woensdagavond 13 november a.s.
Themabijeenkomst

‘Talentontwikkeling en de rol van
ouders’

voor Sallandse ouders van kinderen
van 4 - 14 jr.
Hoe kan ik mijn kind helpen om zijn of haar talenten te
ontwikkelen?

met medewerking van de leerstoel ‘Talentontwikkeling,
Wetenschap & Techniek’ van de Universiteit Twente
Locatie: Maan Group Raalte
Inclusief een rondleiding door dit moderne bedrijf

Programma themabijeenkomst woensdagavond 13 november 2013
“Talentontwikkeling van kinderen en de rol van ouders”
Locatie:
Doelgroep:
Kosten:

Maan Group, Klipperweg 16 Raalte
Sallandse ouders van kinderen van 4 - 14 jr.
Deelname is gratis

19.15 - 19.25 uur:

Binnenkomst en koffie/thee

19.25 - 19.30 uur:

Welkomstwoord

19.30 - 20.00 uur:

Inleiding Drs. Tim Post over ‘Talentontwikkeling en de rol van ouders’

20.00 - 20.05 uur:

Gelegenheid enkele vragen te stellen

20.05 - 20.20 uur:

Inleiding René Vrijhoef over ‘Talentontwikkeling op Gerardus Majella in Broekland en de
rol van ouders’

20.20 - 20.30 uur:

Korte pauze – tevens gelegenheid om vragen schriftelijk in te dienen

20.30 - 20.40 uur:

Annelie Jansen over het personeelsbeleid en talentontwikkeling bij de Maan Group
‘Op zoek naar talenten voor de Maan Group en de adviezen aan ouders’

20.40 - 20.50 uur:

Gelegenheid enkele vragen te stellen en beantwoorden van de schriftelijke vragen

20.50 – 21.00 uur:

Afronding 1e deel

21.00 - 21.45 uur:

Uitleg over de Maan Group en rondleiding in kleine groepen (voor geïnteresseerden)

21.45 - 22.15 uur:

Drankje

Opgave woensdagavond 13 november 2013

“Talentontwikkeling van kinderen en de rol van ouders”
Opgave is uitsluitend mogelijk via de website:
www.kwto.nl (ouderavond Salland) of www.kwto.nl/aanmelden.aspx
Hier is ook deze uitnodiging te vinden evenals een uitgebreide plattegrond en achtergrondinformatie. Het betreft achtergrondinformatie over het thema ‘Talentontwikkeling’, over de inleiders, over de opbrengsten en over de Maan Group.
U kunt voor vragen ook een mail sturen naar G.Venneman@kwto.nl.
Opgeven bij voorkeur voor 8 november en uiterlijk maandag 11 november.

Maan Group, Klipperweg 16 Raalte (parkeren kan in de omgeving van de gebouwen)

